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Εισαγωγή

Στις 10 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου David Sassoli, ο Πρωθυπουργός 
της Πορτογαλίας António Costa, εξ ονόματος του 
Συμβουλίου της ΕΕ, και η Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ursula von der Leyen υπέγραψαν την κοινή 
δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης. Η δέσμευση που ανέλαβαν ήταν 
απλή: να επιτρέψουν σε όλους του Ευρωπαίους, 
μέσω μιας άσκησης εστιασμένης στους πολίτες, 
από τη βάση προς την κορυφή, να διατυπώσουν 
τις προσδοκίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος της Ένωσης. Η αποστολή τους, 
αντιθέτως, ήταν εξαιρετικά απαιτητική: η 
οργάνωση, για πρώτη φορά, μιας πανευρωπαϊκής, 
διακρατικής, πολύγλωσσης και διοργανικής 
άσκησης διαβουλευτικής δημοκρατίας, με τη 
συμμετοχή χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών, καθώς 
και πολιτικών παραγόντων, κοινωνικών εταίρων, 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και 
βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του εσωτερικού κανονισμού της 
Διάσκεψης.

Στις 9 Μαΐου 2022, μετά από μήνες εντατικών 
διαβουλεύσεων, η Διάσκεψη ολοκλήρωσε τις 
εργασίες της, υποβάλλοντας έκθεση για τα τελικά 
αποτελέσματα που περιλαμβάνει 49 προτάσεις 
προς τα τρία θεσμικά όργανα. Οι προτάσεις αυτές 
αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των ευρωπαίων 
πολιτών σε εννέα θέματα: Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· Παιδεία, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός· Ψηφιακός 
μετασχηματισμός· Ευρωπαϊκή δημοκρατία· 
Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· 
Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· Υγεία· Η ΕΕ 
στον κόσμο· και Μετανάστευση. Στην παρούσα 
τελική έκθεση παρουσιάζονται όλα αυτά τα 
εννέα θέματα. Ταυτόχρονα, στόχος της έκθεσης 
είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις διάφορες 
δραστηριότητες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 

της πρωτότυπης διαδικασίας που αποτέλεσε η 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Υπό τη διεύθυνση τριών συμπροέδρων —του Guy 
Verhofstadt για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ana 
Paula Zacarias, του Gašper Dovžan και του Clément 
Beaune διαδοχικά για το Συμβούλιο της ΕΕ, και 
της Dubravka Šuica για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή— 
και υπό την καθοδήγηση μιας εκτελεστικής 
επιτροπής (απαρτιζόμενης από μέλη των τριών 
θεσμικών οργάνων που εκπροσωπήθηκαν εξίσου, 
καθώς και από παρατηρητές από βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς), η Διάσκεψη αποτέλεσε 
μια άνευ προηγουμένου εμπειρία διακρατικής 
διαβουλευτικής δημοκρατίας. Απέδειξε επίσης την 
ιστορική συνάφεια και σημασία της στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19 και της επίθεσης της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης περιλάμβανε τη δημιουργία 
μιας πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
που επέτρεψε στους Ευρωπαίους πολίτες να 
συνεισφέρουν σε 24 γλώσσες της ΕΕ, και τη 
διοργάνωση τεσσάρων ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών, έξι εθνικών ομάδων πολιτών, χιλιάδων 
εθνικών και τοπικών εκδηλώσεων, καθώς και 
επτά συνόδων Ολομέλειας της Διάσκεψης. Είναι 
αποτέλεσμα της απαράμιλλης αποφασιστικότητας 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, 
αλλά επίσης, και πάνω από όλα, των ευρωπαίων 
πολιτών, να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
εισαγάγουν μια νέα προσέγγιση του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος.

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Σε συμφωνία με το 
ιδρυτικό κείμενο της Διάσκεψης, τα τρία θεσμικά 
όργανα θα εξετάσουν τώρα χωρίς καθυστέρηση 
πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια 
στην έκθεση, το καθένα εντός του πλαισίου των 
αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες. 
Η δέσμευση που ανέλαβαν εν προκειμένω τα τρία 
θεσμικά όργανα είναι υψίστης σημασίας.
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I . 
Η αρχιτεκτονική 
της Διάσκεψης
Η Διάσκεψη για το μέλλον της ΕυρώπηςI ήταν μια 
καινοτόμος και πρωτοποριακή διαδικασία που 
άνοιξε έναν νέο χώρο διαλόγου με τους πολίτες 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των 
προτεραιοτήτων της Ευρώπης, με σκοπό την 
εδραίωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος και την υποστήριξη του 
ενστερνισμού από τους πολίτες των κοινών μας 
στόχων και αξιών. Ήταν μια άσκηση εστιασμένη 
στους πολίτες, από τη βάση προς την κορυφή, 
ώστε οι Ευρωπαίοι να εκφέρουν τη γνώμη τους 
σχετικά με το τι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Διάσκεψη ήταν ένα κοινό εγχείρημα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενεργώντας ως 
ισότιμοι εταίροι από κοινού με τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

I  https://futureu.europa.eu/

https://futureu.europa.eu/
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1. Κοινή δήλωση

II  https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJib
G9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf

Στις 10 Μαρτίου 2021, υπεγράφη η κοινή δήλωση 
σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
(κοινή δήλωση) από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Πρωθυπουργό 
της Πορτογαλίας António Costa, εξ ονόματος της 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και την Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Η 
κοινή δήλωση άνοιξε τον δρόμο για τη διεξαγωγή 
αυτής της πρωτοφανούς, ανοικτής και χωρίς 
αποκλεισμούς ευρωπαϊκής δημοκρατικής άσκησης 
που θέτει τους πολίτες στο επίκεντρό της.

Η Διάσκεψη τέθηκε υπό την εποπτεία των 
προέδρων των τριών θεσμικών οργάνων, οι οποίοι 
ενήργησαν ως Κοινή Προεδρία της Διάσκεψης. Η 
Κοινή Προεδρία υποστηρίχθηκε από εκτελεστική 
επιτροπή, η οποία συμπροεδρεύετο από ένα μέλος 
καθενός από τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, συγκροτήθηκαν οι 
ακόλουθες δομές:

 J μια εκτελεστική επιτροπή, η οποία επέβλεπε 
την οργάνωση της Διάσκεψης. Περιλάμβανε 
εκπροσώπους των τριών θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ (τρία μέλη από το καθένα και τέσσερις 
παρατηρητές), καθώς και παρατηρητές από 
την προεδρική Τρόικα της Διάσκεψης των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). Η Επιτροπή 
των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, καθώς και κοινωνικοί εταίροι 
κλήθηκαν ως παρατηρητές.

 J μια κοινή γραμματεία που εξασφάλιζε την 
ίση εκπροσώπηση των τριών θεσμικών 
οργάνων και επικουρούσε τις εργασίες της 
εκτελεστικής επιτροπής. Ειδικότερα, η ομάδα 
—υπό την ηγεσία τριών συνεπικεφαλής από τα 
τρία θεσμικά όργανα— επέβλεψε την οργάνωση 
και τις προετοιμασίες των συνεδριάσεων 
της εκτελεστικής επιτροπής, των συνόδων 
Ολομέλειας της Διάσκεψης και των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών. Σε συνεργασία με τους 
παρόχους υπηρεσιών, η ομάδα ήταν υπεύθυνη 
για τη διαχείριση της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις 
καθ’ όλη τη διαδικασία. Η μοναδική σύνθεση της 
ομάδας επέτρεψε τη συνεχή συλλογικότητα 
των εργασιών και εξασφάλισε συνέργειες και 
αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς.

 J μια Ολομέλεια της Διάσκεψης (για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο 
III), η οποία διασφάλιζε ότι οι συστάσεις των 
εθνικών ομάδων και των ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών, χωρισμένες θεματικά, συζητούνταν 
με πλήρη σεβασμό των αξιών της ΕΕ και του 
Χάρτη της ΔιάσκεψηςII, χωρίς προκαθορισμένο 
αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο 
τους σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής. 
Συζητήθηκαν επίσης, κατά περίπτωση, 
οι συμβολές που συγκεντρώθηκαν στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Συστάθηκαν 
εννέα θεματικές ομάδες εργασίας για να 
συμβάλουν στην προετοιμασία των συζητήσεων 
και των προτάσεων της Ολομέλειας.

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oc8ppr663jwqc6har7ucgq1qciet?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Conference_Charter_en__2_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Conference_Charter_en__2_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220715%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220715T095008Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=10c6c60c9d0d185a0bbbecdda8cbe04dcb415016a1b7a02785488cf39b0ceab8
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oc8ppr663jwqc6har7ucgq1qciet?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Conference_Charter_en__2_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Conference_Charter_en__2_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220715%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220715T095008Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=10c6c60c9d0d185a0bbbecdda8cbe04dcb415016a1b7a02785488cf39b0ceab8
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2. Εσωτερικός 
κανονισμός
Στις 9 Μαΐου 2021, η εκτελεστική επιτροπή 
ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό της Διάσκεψης, 
ο οποίος θεσπίστηκε σύμφωνα με την κοινή 
δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης και έθεσε τα θεμέλια και τις αρχές της 
Διάσκεψης.

Ο εσωτερικός κανονισμός παρείχε το πλαίσιο για 
τις εργασίες των διαφόρων δομών της Διάσκεψης 
και την αλληλεπίδρασή τους.

3. Εκδηλώσεις της 
Διάσκεψης
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, κάθε κράτος 
μέλος και θεσμικό όργανο της ΕΕ μπορούσε να 
διοργανώνει εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της 
Διάσκεψης, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές 
ή θεσμικές ιδιαιτερότητες, και να συμβάλλει 
περαιτέρω στη Διάσκεψη (για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο II.Γ).

Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί 
της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, η οργανωμένη κοινωνία των 
πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι και οι πολίτες 
κλήθηκαν να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε 
ποικίλες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των εν 
λόγω εκδηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα. 
Πραγματοποιήθηκαν αρκετές χιλιάδες τέτοιες 
εκδηλώσεις, στις οποίες μετείχαν περίπου 650 000 
συμμετέχοντες.

4. Δημιουργία της 
πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας
Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο II.Α) 
δημιουργήθηκε με σκοπό να δοθεί  στους πολίτες 
η δυνατότητα να μοιράζονται τις ιδέες τους και 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συμβολές τους, 
σύμφωνα με την κοινή δήλωση. Η πλατφόρμα 
αποτέλεσε τον κύριο κόμβο για τις συμβολές και 
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την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα διάφορα 
μέρη της Διάσκεψης και ένα διαδραστικό εργαλείο 
για την ανταλλαγή και τη συζήτηση ιδεών και τον 
κόμβο συγκέντρωσης στοιχείων από την πληθώρα 
εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την 
αιγίδα της Διάσκεψης. Η πλατφόρμα τέθηκε σε 
λειτουργία στις 19 Απριλίου 2021. Πάνω από 17 000 
ιδέες δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Διάσκεψης, καταρτίστηκαν εκθέσεις 
σχετικά με τις συμβολές που υποβλήθηκαν στην 
πλατφόρμα.

Οι εισηγήσεις που συγκεντρώθηκαν μέσω της 
πλατφόρμας ελήφθησαν υπόψη από τις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών και αποτέλεσαν αντικείμενο 
αντιπαραθέσεων και συζητήσεων στην Ολομέλεια 
της Διάσκεψης.

5. Ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, ένα κεντρικό και 
ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο της Διάσκεψης ήταν 
οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών (για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο II.B), οι οποίες 
οργανώθηκαν γύρω από τα κύρια θέματα της 
Διάσκεψης.

Συνολικά 800 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες, 
αντιπροσωπευτικοί της κοινωνιολογικής 
και γεωγραφικής πολυμορφίας της ΕΕ, που 
οργανώθηκαν σε τέσσερις ομάδες 200 πολιτών, 
συναντήθηκαν στο πλαίσιο τριών συνεδριάσεων 
διαβούλευσης ανά ομάδα. Οι ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών διατύπωσαν συστάσεις που τροφοδότησαν 
τις συνολικές διαβουλεύσεις της Διάσκεψης, ιδίως 
τις Ολομέλειες της Διάσκεψης.

III  ΟΟΣΑ (2020), Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-
citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

Οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής 
καθόρισαν από κοινού τις πρακτικές ρυθμίσεις για 
την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, 
σύμφωνα με την κοινή δήλωση και τον εσωτερικό 
κανονισμό, και ενημέρωσαν εκ των προτέρων την 
εκτελεστική επιτροπή.

Η εκτελεστική επιτροπή ενημερωνόταν τακτικά 
για τις εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία και την 
οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών.

6. Εθνικές ομάδες 
πολιτών
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, τα κράτη μέλη 
μπορούσαν να οργανώσουν εθνικές ομάδες. Για 
να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που προτίθεντο 
να διοργανώσουν εθνικές ομάδες πολιτών, οι 
συμπρόεδροι ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές 
οι οποίες απεστάλησαν στην εκτελεστική επιτροπή 
στις 26 Μαΐου 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι εθνικές ομάδες οργανώθηκαν σύμφωνα με 
τις ίδιες αρχές με τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν αρχές 
ορθής διαβούλευσης που βασίζονται στις αρχές 
του ΟΟΣΑIII. Κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να 
αποφασίσει εάν θα διοργανώσει ή όχι εθνική ομάδα 
πολιτών. Συνολικά, το έπραξαν έξι κράτη μέλη 
(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία και 
Κάτω Χώρες).

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι συστάσεις των 
εθνικών ομάδων πολιτών παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν στις Ολομέλειες της Διάσκεψης, 
παράλληλα με τις συστάσεις των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών.

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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II. 
Συμβολές στη 
Διάσκεψη: 
συμβολή των 
πολιτών
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(A) Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα εγκαινιάστηκε 
στις 19 Απριλίου 2021 και χρησίμευσε ως κύριος 
κόμβος της Διάσκεψης. Χάρη στην πλατφόρμα, 
όλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη 
Διάσκεψη: τόσο οι πολίτες σε ολόκληρη την 
ΕΕ και πέραν αυτής, όσοι και η κοινωνία των 
πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι και πολλοί άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε ειδικά για τη 
Διάσκεψη με τη χρήση ευρωπαϊκού λογισμικού 
ανοικτού κώδικα για τη συμμετοχή των πολιτών 
με την ονομασία Decidim. Σε επίπεδο κλίμακας, 
διαδραστικότητας και πολυγλωσσίας, επρόκειτο 
για κάτι πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό αλλά και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι απαντήσεις ήταν 
διαθέσιμες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
χάρη στην αυτόματη μετάφραση. Η συζήτηση 
διαρθρώθηκε γύρω από δέκα θέματα: «Κλιματική 
αλλαγή και περιβάλλον», «Υγεία», «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 
εργασίας», «Η ΕΕ στον κόσμο», «Αξίες και 
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», «Ψηφιακός 
μετασχηματισμός», «Ευρωπαϊκή δημοκρατία», 
«Μετανάστευση», «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός» και «Άλλες ιδέες».

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα μπορούσε να λάβει 
διάφορες μορφές.

Όλοι μπορούσαν να μοιραστούν τις ιδέες τους 
για καθένα από τα δέκα θέματα. Ο σχολιασμός 
των ιδεών των άλλων ήταν επίσης δυνατός. Η 
πλατφόρμα προσέφερε έτσι τη δυνατότητα ενός 
πραγματικού πανευρωπαϊκού διαλόγου μεταξύ των 
πολιτών. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν επίσης να 
υποστηρίξουν ιδέες, δείχνοντας ότι επικροτούν τη 
συμβολή άλλων χρηστών.

Ένας άλλος σημαντικός τρόπος συμβολής στη 
Διάσκεψη ήταν η διοργάνωση εκδηλώσεων 
(εικονικών, διά ζώσης ή υβριδικών), η ανακοίνωσή 
τους στην πλατφόρμα, η υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με τα αποτελέσματά τους και η σύνδεσή τους με 
ιδέες. Οδηγοί και ενημερωτικό υλικό τέθηκαν 
στη διάθεση των καταναλωτών στην πλατφόρμα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκδηλώσεις 
ήταν συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς.

Η πλατφόρμα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο 
στη διαφάνεια της συνολικής διαδικασίας και 
στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Η πλατφόρμα 
ήταν επίσης ο χώρος όπου όλοι μπορούσαν να 
βρουν πληροφορίες σχετικά με αυτή καθαυτήν 
τη διαδικασία της Διάσκεψης (Ολομέλεια της 
Διάσκεψης και ομάδες εργασίας της Ολομέλειας 
, ομάδες ευρωπαίων πολιτών, εθνικές ομάδες 

και εκδηλώσεις και εκτελεστική επιτροπή). Οι 
συζητήσεις της Ολομέλειας και οι συνεδριάσεις 
των ομάδων εργασίας μεταδίδονταν μέσω 
διαδικτύου στην πλατφόρμα, όπως και οι 
συνεδριάσεις της Ολομέλειας των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών. Όλες αυτές οι πληροφορίες 
θα παραμείνουν προσβάσιμες στην πλατφόρμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η πλατφόρμα 
βελτιωνόταν συνεχώς όπου ήταν δυνατόν, για 
παράδειγμα με την προσθήκη λειτουργιών ή οπτικού 
υλικού. Με την πάροδο του χρόνου, η πλατφόρμα 
κατέστη επίσης πιο προσιτή στα άτομα με αναπηρία.

Όλες οι συμβολές στην πλατφόρμα ήταν 
δημοσίως προσπελάσιμες· το κοινό είχε 
πρόσβαση σε αυτές, όπως και στα συνδεδεμένα 
με την ανοικτή πλατφόρμα αρχεία ανοικτών 
δεδομένων, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η 
ανάλυση των συμβολών, το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
της Επιτροπής ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο 
εργαλείο ανάλυσης κειμένου και μια πλατφόρμα 
ανάλυσης δεδομένων που κατέστησε δυνατή την 
πολύγλωσση κατανόηση και τη διεξοδική ανάλυση 
του περιεχομένου της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα 
ανάλυσης αποδείχθηκε απαραίτητη για την τακτική 
υποβολή εκθέσεων με ομοιόμορφο επίπεδο 
ποιότητας σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, το «EU 
Datathon» που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 
2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθάρρυνε νέες 
προσεγγίσεις στην ανάλυση του πακέτου ανοικτών 
δεδομένων και υποστήριξε τη διαφάνεια της 
διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων.

Προκειμένου να παράσχει επισκόπηση των 
συμβολών στην πλατφόρμα, ένας εξωτερικός 
πάροχος υπηρεσιών εκπόνησε εκθέσεις, οι 
οποίες δημοσιεύθηκαν στην ίδια την πλατφόρμα. 
Μια πρώτη ενδιάμεση έκθεση δημοσιεύτηκε 
τον Σεπτέμβριο, η οποία κάλυπτε τις συμβολές 
που συλλέχθηκαν μέχρι τις 2 Αυγούστου 2021. 
Στα μέσα Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύτηκε η 
δεύτερη ενδιάμεση έκθεση, η οποία κάλυπτε τις 
συμβολές μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2021. H τρίτη 
ενδιάμεση έκθεση δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 
του 2021, η οποία κάλυπτε τις συμβολές έως 
τις 3 Νοεμβρίου 2021. Καθώς οι εργασίες για 
τη Διάσκεψη εισέρχονταν στην τελευταία φάση 
τους, η τελευταία έκθεση που χρησιμοποιήθηκε 
στις Ολομέλειες της Διάσκεψης δημοσιεύτηκε 
στα μέσα Μαρτίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη 
τις συμβολές που δημοσιεύθηκαν στην ψηφιακή 
πλατφόρμα έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό έλαβε μεγάλη προβολή στην 
πλατφόρμα και αλλού, με αποτέλεσμα την αύξηση 
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των συμβολών τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 
του 2022. Οι συμβολές που υποβλήθηκαν μέχρι τις 
9 Μαΐου θα συμπεριληφθούν στη συμπληρωματική 
έκθεση. Συμπληρωματικές εκθέσεις σχετικά με 
τις συμβολές στην πλατφόρμα ανά κράτος μέλος 
κατέστησαν επίσης διαθέσιμες ταυτόχρονα με τις 
εκθέσεις του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου 
2021 και του Μαρτίου 2022.

Οι εκθέσεις αυτές επικεντρώνονταν κυρίως στην 
ποιοτική ανάλυση των συμβολών στην πλατφόρμα, 
προκειμένου να παράσχουν μια γενική επισκόπηση 
του εύρους και της πολυμορφίας των ιδεών που 
προτάθηκαν στην πλατφόρμα και συζητήθηκαν στις 
εκδηλώσεις. Για τον σκοπό αυτό, διενεργήθηκε μη 
αυτόματη ανάλυση κειμένου και ομαδοποίηση των 
συμβολών από ερευνητική ομάδα, με τη βοήθεια 
των αναλυτικών εργαλείων που παρείχε το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής. Με τον τρόπο 
αυτό κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός κοινών 
θεμάτων και υποθεμάτων, τα οποία περιγράφονταν 

λεπτομερώς σε κάθε θέμα και συνοψίστηκαν σε 
νοητικούς χάρτες για μια σύντομη επισκόπηση. 
Για να συμπληρωθεί αυτή η ποιοτική προσέγγιση 
με ποσοτικά στοιχεία, στο κείμενο κάθε έκθεσης 
προσδιορίζονταν θέματα, επιμέρους θέματα 
ή ιδέες που επαναλαμβάνονταν συχνά ή είχαν 
μεγάλο αριθμό θετικών αντιδράσεων ή σχολίων. 
Στόχος ήταν η αποτύπωση της κατάστασης των 
συζητήσεων στην πλατφόρμα σε δεδομένο στάδιο 
της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού 
επιπέδου ενδιαφέροντος για ορισμένα ζητήματα 
ή της συζήτησης για αυτά. Οι εκθέσεις παρείχαν 
επίσης επισκόπηση των κοινωνικοδημογραφικών 
δεδομένων των συμμετεχόντων. Παρότι ζητήθηκε 
από τους συμμετέχοντες να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με τη χώρα διαμονής τους, το εκπαιδευτικό 
τους υπόβαθρο, την ηλικία, το φύλο και το καθεστώς 
απασχόλησής τους σε εθελοντική βάση, υπάρχουν 
περιορισμοί στις πληροφορίες που μπορούσαν να 
παρασχεθούν. Για παράδειγμα, το 26,9 % του συνόλου 
των συνεισφορών προήλθαν από συμμετέχοντες που 
δεν δήλωσαν τη χώρα διαμονής τους.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, 
η θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» 
κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο συμβολών 
(ιδέες, σχόλια και εκδηλώσεις). Στη δεύτερη 
θέση ήταν η θεματική ενότητα «Κλιματική αλλαγή 
και περιβάλλον». Οι συμβολές υπό τη θεματική 
ενότητα «Άλλες ιδέες» βρέθηκαν στην τρίτη θέση, 
ενώ ακολούθησαν οι θεματικές ενότητες «Αξίες 
και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» και 
«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας».

Οι εκθέσεις σχετικά με τις συμβολές στην 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών 
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χαρτών, παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για το 
έργο των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. Στην αρχή 
καθεμίας από τις τρεις συνεδρίες τους, τα κύρια 
πορίσματα των εκθέσεων και οι νοητικοί χάρτες 
παρουσιάστηκαν στις ομάδες, οι οποίες έλαβαν 
επίσης συνδέσμους προς τις πλήρεις εκθέσεις. Ως 
εκ τούτου, πολλές ιδέες σχετικά με την πλατφόρμα 
αντικατοπτρίζονται στις συστάσεις των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών.

Οι εκθέσεις συζητήθηκαν επίσης στις Ολομέλειες 
της Διάσκεψης, αρχής γενομένης από την 
Ολομέλεια της 23ης Οκτωβρίου 2021, και στις 
προηγούμενες συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας. 
Ως εκ τούτου, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν 
στην πλατφόρμα συνέχισαν να εμπλουτίζουν τις 
προτάσεις που εκπονήθηκαν στην Ολομέλεια της 
Διάσκεψης.

Έως τις 20 Απριλίου 2022, σχεδόν 5 εκατομμύρια 
μοναδικοί επισκέπτες είχαν επισκεφτεί την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και πάνω από 
50 000 ήταν ενεργοί σε αυτή, ενώ στην πλατφόρμα 
συζητήθηκαν 17 000 ιδέες και καταχωρίστηκαν 
πάνω από 6 000 εκδηλώσεις. Πίσω από αυτούς τους 
αριθμούς βρίσκονται χιλιάδες ενεργοί πολίτες, οι 
οποίοι μοιράστηκαν και συζήτησαν πολυάριθμες 
ιδέες και διοργάνωσαν πληθώρα πρωτότυπων και 
καινοτόμων εκδηλώσεων στα διάφορα κράτη μέλη.

Για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα θα ήταν 
ένας χώρος όπου οι πολίτες, ανεξαρτήτως 
κοινωνικής θέσης και από κάθε γωνιά της 
Ευρώπης, θα αισθάνονταν άνετα και θα ήταν 
ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν στη συζήτηση, 
όλοι όσοι χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα 
έπρεπε να δεσμευτούν ως προς την τήρηση 
του Χάρτη της Διάσκεψης και των κανόνων 

συμμετοχής. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού, 
η οποία εργαζόταν υπό την εποπτεία της κοινής 
γραμματείας εξ ονόματος της εκτελεστικής 
επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσκεψης, 
προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση του 
Χάρτη και των κανόνων συμμετοχής. Δεν γινόταν 
εκ των προτέρων έλεγχος του περιεχομένου των 
σχολίων. Όταν γινόταν απόκρυψη μιας συμβολής, 
ο χρήστης λάμβανε από τη συντονιστική ομάδα 
μήνυμα που εξηγούσε τους λόγους για αυτή την 
ενέργεια. Λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές και 
τη διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου ήταν 
διαθέσιμες στην πλατφόρμα, στην ενότητα Συχνές 
ερωτήσεις.

Από τις 19 Απριλίου 2021 έως τις 20 Απριλίου 2022 
έγινε απόκρυψη 430 ιδεών (2,4 %), 312 σχολίων 
(1,4 %) και 396 εκδηλώσεων (6,0 %). Περίπου το 
71 % των ιδεών αποκρύφθηκαν γιατί σε αυτές δεν 
διατυπώνονταν προτάσεις, επρόκειτο για 
ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) ή για αιτήματα 
χρηστών, ή γιατί περιείχαν προσωπικές 
πληροφορίες ή συνδέονταν με ακατάλληλες 
εικόνες. Περίπου το 17 % των ιδεών που 
αποκρύφθηκαν ήταν διπλές καταχωρίσεις. Μόνο το 
11 % των ιδεών αποκρύφθηκαν λόγω προσβλητικού 
περιεχομένου. Η συντριπτική πλειονότητα των 
εκδηλώσεων, ήτοι το 76 %, αποκρύφθηκαν επειδή 
επρόκειτο για διπλές καταχωρίσεις ή περιείχαν 
ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με εκδήλωση, 
κατόπιν αιτήματος των διοργανωτών ή επειδή δεν 
συνδέονταν με τη Διάσκεψη.

Η δυνατότητα υποβολής συμβολών στην 
πλατφόρμα παρέμεινε ανοικτή έως τις 9 Μαΐου 
2022. Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας 
προβλέπεται η δημοσίευση πρόσθετης έκθεσης, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκόπηση όλων 

Κατάσταση συμμετοχής στις 20 Απριλίου 2022 (πηγή: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (europa.eu))

Τρέχουσα κατάσταση στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Συμμετέχοντες στην 
πλατφόρμα

Σχόλια

Συμμετέχοντες σε 
εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Ιδέες

Δηλώσεις στήριξης

52 346

21 877

652 532

6 465

17 671

72 528
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των συμβολών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
της Διάσκεψης.

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα συνέχισε να 
αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης, 
παρέμεινε όμως ανομοιογενής όσον αφορά 
τα κράτη μέλη και τα κοινωνικοδημογραφικά 
χαρακτηριστικά των συνεισφερόντων. Σε γενικές 

γραμμές, η πλατφόρμα παρείχε έναν καινοτόμο 
χώρο διαβούλευσης, ο οποίος επέτρεψε σε πολλές 
χιλιάδες πολίτες και πολλά ενδιαφερόμενα μέρη 
από ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής να 
συμμετάσχουν σε μια πολύγλωσση διαδικτυακή 
συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για ευρωπαϊκά 
θέματα. Αποδείχθηκε έτσι πολύτιμο εργαλείο της 
διαβουλευτικής δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ.
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(B) Ομάδες πολιτών

1. Ομάδες ευρωπαίων πολιτών
Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσαν έναν 
από τους κύριους πυλώνες της Διάσκεψης, από 
κοινού με τις εθνικές ομάδες, την πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα και την Ολομέλεια 
της Διάσκεψης. Βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
και συγκέντρωσαν περίπου 800 πολίτες με 
διαφορετικά υπόβαθρα και από κάθε γωνιά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και η έννοια των 
ομάδων ή συνελεύσεων πολιτών χρησιμοποιείται 
εδώ και δεκαετίες από τους δήμους και είναι 
όλο και πιο ορατή σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, η πανευρωπαϊκή της διάσταση 
παρέμενε εν πολλοίς ανεξερεύνητη. Οι ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών ήταν η πρώτη διακρατική 
και πολύγλωσση εμπειρία τέτοιας κλίμακας και 
τέτοιου επιπέδου φιλοδοξίας. Το αξιοσημείωτο 
σύστημα διερμηνείας που συνόδευε τη διαδικασία 
επέτρεψε τη διενέργεια ενός αποτελεσματικού 
διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό 
μεταξύ των μελών της ομάδας, διασφαλίζοντας 
έτσι τον σεβασμό της πολυγλωσσίας.

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών διοργανώθηκαν 
από τα τρία θεσμικά όργανα με βάση την κοινή 
δήλωση, τον εσωτερικό κανονισμό και τις 
ρυθμίσεις που καθόρισαν οι συμπρόεδροι, υπό την 
εποπτεία της εκτελεστικής επιτροπής. Οι ομάδες 
υποστηρίχθηκαν από κοινοπραξία εξωτερικών 
παρόχων υπηρεσιών, η οποία απαρτιζόταν 
από διάφορους εμπειρογνώμονες σε θέματα 
διαβουλευτικής δημοκρατίας και από μια ομάδα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης. Η εκτελεστική 
επιτροπή τηρείτο ενήμερη για τις εργασίες των 
ομάδων και τις επικαιροποιημένες πρακτικές 
ρυθμίσεις και προσάρμοζε το προσωρινό 
χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της ομάδας 
ευρωπαίων πολιτών κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι συμμετέχοντες στις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών επιλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2021. Οι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέχθηκαν 
τυχαία (η κλήση τυχαίων τηλεφωνικών αριθμών 
ήταν η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
από τα 27 εθνικά ινστιτούτα δημοσκοπήσεων 
που συντονίζονταν από εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών), με στόχο τη συγκρότηση «ομάδων» 
αντιπροσωπευτικών της πολυμορφίας της ΕΕ 
βάσει πέντε κριτηρίων: φύλο, ηλικία, γεωγραφική 
προέλευση (ιθαγένεια καθώς και αστικό/αγροτικό 
περιβάλλον), κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και 
επίπεδο εκπαίδευσης. Ο αριθμός των πολιτών ανά 
κράτος μέλος υπολογίστηκε σύμφωνα με την αρχή 

της φθίνουσας αναλογικότητας που εφαρμόζεται 
στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε ομάδα έπρεπε να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν 
άνδρα πολίτη ανά κράτος μέλος. Δεδομένου ότι 
η Διάσκεψη έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, 
το ένα τρίτο των πολιτών που απάρτιζαν μια 
ομάδα ήταν ηλικίας μεταξύ 16 και 24 ετών. Για 
κάθε ομάδα 200 ατόμων, επιλέχθηκαν επιπλέον 50 
πολίτες ως εφεδρεία.

Διοργανώθηκαν τέσσερις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών. Τα προς συζήτηση θέματα για 
καθεμία από τις τέσσερις ομάδες βασίστηκαν 
στις θεματικές της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας και ομαδοποιήθηκαν με τον ακόλουθο 
τρόπο:

(1)   Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, 
θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, νεολαία, 
πολιτισμός, αθλητισμός/ψηφιακός 
μετασχηματισμός·

(2)   Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, ασφάλεια·

(3)   Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία·

(4)   Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση.

Κάθε ομάδα συνεδρίασε επί τρία σαββατοκύριακα. 
Οι πρώτες συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο 
Στρασβούργο, η δεύτερη διαδικτυακά και η 
τρίτη σε τέσσερις πόλεις (Δουβλίνο, Φλωρεντία, 
Βαρσοβία/Νατόλιν και Μάαστριχτ), υπό την αιγίδα 
δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και με την υποστήριξη των τοπικών δήμων.

ΠΡΏΤΗ ΣΕΙΡΆ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΏΝ ΤΏΝ ΟΜΆΔΏΝ 

Η πρώτη συνεδρίαση κάθε ομάδας 
πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στο 
Στρασβούργο. Στόχος της συνεδρίασης ήταν να 
καθοριστεί το πρόγραμμα των διαβουλεύσεων. 
Καταρχάς, οι πολίτες που συμμετείχαν στις 
ομάδες αναλογίστηκαν και διαμόρφωσαν το 
όραμά τους για την Ευρώπη, ξεκινώντας από 
το μηδέν, ενώ στη συνέχεια προσδιόρισαν 
τα προς συζήτηση θέματα, στο πλαίσιο των 
βασικών θεματικών της ομάδας. Στη συνέχεια, 
έδωσαν προτεραιότητα στα θέματα στα 
οποία επιθυμούσαν να επικεντρωθούν και να 
εμβαθύνουν, προκειμένου να αναπτύξουν ειδικές 
συστάσεις, στις οποίες θα έδιναν συνέχεια 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν σε δύο μορφές:
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 J Σε υποομάδες αποτελούμενες από 12 
έως 14 πολίτες. Σε κάθε υποομάδα 
ομιλούνταν τέσσερις έως πέντε γλώσσες 
και κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να 
μιλάει στη γλώσσα του. Τις εργασίες της 
υποομάδας καθοδηγούσαν επαγγελματίες 
διαμεσολαβητές που επελέγησαν από 
την κοινοπραξία εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών.

 J Στην Ολομέλεια, με όλους τους 
συμμετέχοντες. Οι συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας διενεργήθηκαν υπό την 
καθοδήγηση δύο κύριων συντονιστών. Τα 
θέματα προτεραιότητας που προέκυψαν 
από τις συζητήσεις οργανώθηκαν στους 
λεγόμενους «άξονες» (δηλαδή βασικές 
θεματικές ενότητες) και «επιμέρους 
άξονες» και χρησίμευσαν ως βάση για τη 
δεύτερη σειρά συνεδριάσεων. Για τον σκοπό 
αυτό, οι συμμετέχοντες έλαβαν βασικές 
πληροφορίες γύρω από τα θέματα, καθώς 
και σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης και νοητικών χαρτών, από την 
πρώτη ενδιάμεση έκθεση της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ παρακολούθησαν 
παρουσιάσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου.

Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις, οι 20 εκπρόσωποι 
κάθε ομάδας στην Ολομέλεια της Διάσκεψης 
επελέγησαν με κλήρωση από δεξαμενή εθελοντών 
πολιτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση της 
διαφορετικότητας μεταξύ των φύλων και των 
ηλικιών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΆ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΏΝ ΤΏΝ 
ΟΜΆΔΏΝ

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών συνέχισαν το 
έργο τους συνεδριάζοντας διαδικτυακά καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Για τον σκοπό αυτό, 
εκπονήθηκε ειδική δομή, με τη συμμετοχή στούντιο 
στις Βρυξέλλες που φιλοξενεί τον κύριο συντονισμό 
και τις Ολομέλειες, καθώς και ένα σύστημα που 
επιτρέπει τη σύνδεση με τους συμμετέχοντες 
πολίτες από όλη την ΕΕ και τη διερμηνεία.

Στη δεύτερη σειρά συνεδριάσεων, με 
την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και 
ελεγκτών γεγονότων, οι πολίτες εντόπισαν 
και συζήτησαν συγκεκριμένα ζητήματα και 
συνέταξαν «κατευθύνσεις» για καθέναν από 
τους θεματικούς άξονες που είχαν εντοπίσει 
κατά την πρώτη συνεδρία. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε στη διασφάλιση ισορροπημένων 
ομάδων εμπειρογνωμόνων όσον αφορά το 
φύλο και τη γεωγραφική πολυμορφία, καθώς 
και ισορροπημένων συμβολών από κάθε ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, μέσω εκτενών ενημερώσεων 
που παρείχαν στους πολίτες στοιχεία και/ή 
πληροφορίες για την πρόοδο της συζήτησης και 
στις οποίες αποφεύγονταν παράλληλα η διατύπωση 
προσωπικών απόψεων. Οι πολίτες έλαβαν επίσης 
τις ενδιάμεσες εκθέσεις της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας.

Με την υποστήριξη της συμβολής των 
εμπειρογνωμόνων επί των θεμάτων, τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες των πολιτών καθώς και 
μέσω διαβουλεύσεων κατά τη δεύτερη σειρά 
συνεδριάσεων, οι πολίτες εντόπισαν και συζήτησαν 

ΣΥΝΕΔΡΙΆ  2

Ημέρα 1

Επανασύνδεση ως ομάδα 
και προετοιμασία για το 

Σαββατοκύριακο

Ημέρα 2

Συμβολές εμπειρογνωμόνων

Προσδιορισμός ζητημάτων

Διαμόρφωση κατευθύνσεων

Ημέρα 3

Οριστικοποίηση κατευθύνσεων 

Καταληκτικές παρατηρήσεις

Καλωσόρισμα

Ο λόγος στους πολίτες

Οι πρεσβευτές παρέχουν 
ανατροφοδότηση

Ενημέρωση της πλατφόρμας

Ημερήσια διάταξη

Μεθοδολογία

Συμβολή εμπειρογνωμόνων 
στους υποάξονες

Επιπλέον πληροφορίες 
από εμπειρογνώμονες

Ολομέλεια Ολομέλεια άξονα Συνεδρίαση Υποομάδας

Διαμόρφωση κατευθύνσεων Οριστικοποίηση 
κατευθύνσεων

Παρουσίαση ορισμένων 
κατευθύνσεων

Καταληκτικά σχόλια
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επιμέρους ζητήματα σχετικά με τα θέματα που 
τους ανατέθηκαν. Με τον όρο ζητήματα νοούνταν 
τα προβλήματα που απαιτούσαν λύσεις ή οι 
καταστάσεις που έπρεπε να αλλάξουν.

Στη συνέχεια, οι πολίτες εξέτασαν τα ζητήματα 
εκπονώντας κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις 
αποτέλεσαν το πρώτο βήμα για την κατάρτιση 
συστάσεων, που ήταν ο στόχος της τρίτης 
συνεδρίασης. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους πολίτες 
να αιτιολογήσουν αυτές τις κατευθύνσεις.

Η συζήτηση και η συλλογική εργασία 
πραγματοποιήθηκε σε τρεις μορφές:

 J Στις υποομάδες. Καθεμία από τις 15 υποομάδες 
απαρτιζόταν από 12 έως 14 πολίτες. Σε κάθε 
υποομάδα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις με 
πέντε γλώσσες για να μπορεί κάθε πολίτης 
να εκφράζεται στη γλώσσα του ή στη γλώσσα 
στην οποία ένιωθε πιο άνετα. Επικεφαλής κάθε 
υποομάδας ήταν ένας ειδικός επαγγελματίας 
διαμεσολαβητής από κοινοπραξία εξωτερικών 
παρόχων υπηρεσιών.

 J Στις «ολομέλειες κατά άξονα». Οι ολομέλειες 
κατά άξονα συγκέντρωσαν τις υποομάδες που 
εργάζονταν στο πλαίσιο του ίδιου θεματικού 
άξονα. Οι ολομέλειες κατά άξονα συντονίστηκαν 
από επαγγελματίες διαμεσολαβητές, με 
διερμηνεία που κάλυπτε όλες τις γλώσσες που 
χρειάζονταν οι συμμετέχοντες.

 J Στην Ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες 
πολίτες, για την έναρξη και την ολοκλήρωση 
της συνεδρίασης. Τις συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας καθοδηγούσαν δύο κύριοι 
συντονιστές από την κοινοπραξία, με διερμηνεία 
σε 24 γλώσσες.

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΆ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΏΝ ΤΏΝ ΟΜΆΔΏΝ

Η τρίτη και η τελική σειρά συνεδριάσεων 
της ομάδας πραγματοποιήθηκε διά ζώσης σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τέσσερα κράτη μέλη. 
Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών 
με αυτή μέτρων στην Ιρλανδία και στις Κάτω 
Χώρες, η τρίτη σειρά συνεδριάσεων της ομάδας 
1 (Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός) και 
της ομάδας 4 (Η ΕΕ στον κόσμο/Μετανάστευση) 
αναβλήθηκαν υποχρεωτικά μέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2022, κατόπιν διαβούλευσης με τις εθνικές 
αρχές και τους συνδεδεμένους εταίρους.

Οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν με τις ακόλουθες μορφές:

 J σε Ολομέλεια με όλους τους συμμετέχοντες 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης για την 
παρουσίαση του προγράμματος και στο τέλος 
της συνεδρίασης, όπως εξηγείται κατωτέρω. Τις 
συνεδριάσεις της Ολομέλειας καθοδηγούσαν δύο 
κύριοι συντονιστές από την ομάδα διαβούλευσης, 
με διερμηνεία στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 J Οι πολίτες άρχισαν να εξετάζουν όλους τους 
άξονες που ανέπτυξε η ομάδα κατά τη δεύτερη 
συνεδρίαση στο πλαίσιο ενός «ανοικτού 
φόρουμ». Στη συνέχεια, κάθε πολίτης έδωσε 
προτεραιότητα σε έως και δέκα κατευθύνσεις 
ανά άξονα. Μετά την ολοκλήρωση της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων σε επίπεδο 
ομάδας, οι πολίτες προσχώρησαν στις ίδιες 
υποομάδες στις οποίες εργάστηκαν κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης και 
έλαβαν συλλογικά γνώση των κατευθύνσεων 
της ομάδας τους που κρίθηκαν ως έχουσες 

1η ημέρα

Επανασύνδεση, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και έναρξη

2η ημέρα

Μετατροπή των προσανατολισμών 
σε τελικές συστάσεις

3η ημέρα

Ψηφοφορία επί των τελικών 
συστάσεων

Καλωσόρισμα και στόχοι για το 
Σαββατοκύριακο

Μετατροπή των 
προσανατολισμών σε συστάσεις

Ψηφοφορία επί των τελικών 
συστάσεων

Ανάδραση προς άλλες ομάδες

Οριστικοποίηση των 
συστάσεων

Ανοιχτό φόρουμ

Ανάγνωση και ιεράρχηση 
προσανατολισμών

Μετατροπή των 
προσανατολισμών σε συστάσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΆ  3

Ολομέλεια Ανοιχτό φόρουμ Εργασίες υποομάδων
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προτεραιότητα από την υπόλοιπη ομάδα και 
τις συνέκριναν με τις δικές τους επιλογές. 
Για την κατάρτιση των συστάσεων δόθηκε σε 
κάθε υποομάδα ένας ενδεικτικός αριθμός των 
συστάσεων που έπρεπε να συνταχθούν: από μία 
έως τρεις, με ανώτατο όριο τις πέντε.

 J Καθεμία από τις 15 υποομάδες εργάστηκε 
για τη μετουσίωση των κατευθυντήριων 
γραμμών σε συστάσεις. Οι πολίτες συζήτησαν 
τους προσανατολισμούς που είχαν λάβει τη 
μεγαλύτερη στήριξη (κατά σειρά κατάταξης) 
και ξεκίνησαν τη διαδικασία σύνταξης των 
συστάσεων.

Κατά την τρίτη σειρά συνεδριάσεων, η 
εμπειρογνωμοσύνη και οι πληροφορίες δεν 
παρέχονταν μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης 
με τους πολίτες, αλλά μέσω ενός ειδικά 
σχεδιασμένου συστήματος, μιας «γωνιάς 
γνώσης και πληροφόρησης». Μέσω αυτού του 
συστήματος συγκεντρώνονταν επιτόπου όλες οι 
αιτήσεις παροχής πληροφοριών και επαλήθευσης 
γεγονότων και αποστέλλονταν σύντομες και 
τεκμηριωμένες απαντήσεις εμπειρογνωμόνων και 
ελεγκτών γεγονότων στις υποομάδες. Το σύστημα 
αυτό σχεδιάστηκε με στόχο να διασφαλιστεί 
ότι οι συμβολές των εμπειρογνωμόνων και των 
ελεγκτών γεγονότων πληρούσαν τα υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας και για να αποτραπεί 
κάθε αθέμιτη επιρροή σε αυτό το στάδιο της 
διαδικασίας. Οι πολίτες έλαβαν επίσης τις 
ενδιάμεσες εκθέσεις της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις υποομάδες, 
πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες ανατροφοδότησης 
προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 
κατανοήσουν το έργο που επιτελέστηκε στις άλλες 
υποομάδες και να ενισχυθούν οι συστάσεις τους.

Οι συστάσεις κάθε υποομάδας ψηφίστηκαν στη 
συνέχεια από την ομάδα την τελευταία ημέρα 
της συνεδρίασης. Πριν από την ψηφοφορία, όλοι 
οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα έγγραφο με όλα 
τα σχέδια συστάσεων που καταρτίστηκαν την 
προηγούμενη ημέρα, ώστε να μπορούν να τα 
διαβάσουν στη γλώσσα τους (αυτόματη μετάφραση 
από τα αγγλικά). Κάθε σύσταση διαβάστηκε στα 
αγγλικά στην Ολομέλεια για να δοθεί η δυνατότητα 
στους πολίτες να ακούσουν ταυτόχρονα τη 
διερμηνεία. Οι συμμετέχοντες ψήφισαν μία προς μία 
όλες τις συστάσεις μέσω ηλεκτρονικού εντύπου. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελικών 
ψηφοφοριών, οι συστάσεις κατατάχθηκαν ως εξής:

Οι συστάσεις που πέτυχαν το όριο του 70 % ή 
περισσότερο των εκπεφρασμένων ψήφων εγκρίθηκαν 
από την ομάδα. Οι συστάσεις που δεν κατάφεραν 
να υπερβούν το όριο θεωρήθηκε ότι δεν έχουν 
επικυρωθεί από την ομάδα. Οι ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών ενέκριναν συνολικά 178 συστάσεις.

Η διαδικασία ψηφοφορίας πραγματοποιήθηκε υπό 
την εποπτεία επιτροπής ψηφοφορίας, στην οποία 
συμμετείχαν δύο πολίτες που είχαν προσφερθεί 
εθελοντικά για το έργο αυτό.

ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΙ ΤΏΝ ΟΜΆΔΏΝ ΕΥΡΏΠΆΙΏΝ 
ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΆ

Οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από τις τέσσερις 
ομάδες ευρωπαίων πολιτών υποβλήθηκαν 
ακολούθως στους 80 εκπροσώπους των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών και συζητήθηκαν στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης και στο πλαίσιο των 
ομάδων εργασίας στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2022 
(ομάδες 2 και 3) και στις 11 και 12 Μαρτίου 2022 
(ομάδες 1 και 4). Στη συνέχεια, οι 80 εκπρόσωποι 
των ομάδων ευρωπαίων πολιτών (με κατά μέσο όρο 
70 εκπροσώπους επιτόπου και 10 εκπροσώπους 
μέσω διαδικτύου) συνέχισαν την προώθηση και 
την επεξήγηση των συστάσεων των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών τόσο στις συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας όσο και στις ομάδες εργασίας κατά 
τη διάρκεια τριών διαδοχικών συνεδριάσεων 
(25-26 Μαρτίου, 8-9 Απριλίου και 29-30 Απριλίου). 
Επιπλέον, προέβησαν σε τακτική ανταλλαγή 
απόψεων στο πλαίσιο συνεδριάσεων «συνιστώσας 
των πολιτών» (προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις 
που έλαβαν χώρα διαδικτυακά και, κατά τη 
διάρκεια των συνόδων ολομέλειας, επιτόπου) 
μεταξύ τους και με τους 27 εκπροσώπους 
εθνικών εκδηλώσεων/ομάδων. Στις 23 Απριλίου, 
οι εκπρόσωποι των ομάδων ευρωπαίων πολιτών 
συναντήθηκαν διαδικτυακά με τους ομολόγους 
τους για να τους εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
συζητήθηκαν οι συστάσεις και ενσωματώθηκαν 
στις προτάσεις της Ολομέλειας, καθώς και για να 
λάβουν ανατροφοδότηση από αυτούς. Μια ομάδα 
αποτελούμενη από μέλη της κοινής γραμματείας 
και της κοινοπραξίας παρείχε στήριξη στη 
συνιστώσα των πολιτών στην Ολομέλεια.

ΔΙΆΦΆΝΕΙΆ ΤΗΣ ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆΣ

Το σύνολο της διαδικασίας διεκπεραιώθηκε με 
πλήρη διαφάνεια. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας 
των ομάδων ευρωπαίων πολιτών μεταδίδονταν 
ζωντανά, ενώ τα έγγραφα των συζητήσεων και 
των διαβουλεύσεών τους δημοσιοποιούνταν 
μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. 
Η τελική έκθεση κάθε συνεδρίασης της ομάδας 
είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα, όπως και οι 
συστάσεις. Οι τελικές εκθέσεις περιέχουν επίσης 
πληροφορίες για όλους τους εμπειρογνώμονες που 
υποστήριξαν το έργο των ομάδων.

Ως πραγματική δημοκρατική καινοτομία, οι ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή 
από την ερευνητική κοινότητα. Οι ερευνητές 
μπόρεσαν να παρευρεθούν στις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών και να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες, 
σεβόμενοι ορισμένους κανόνες, καθώς και το έργο 
και την ιδιωτική ζωή των συμμετεχόντων.
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Ομάδα 1

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας με θέμα 
«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» 
πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 
Σεπτεμβρίου 2021 στο Στρασβούργο. Η ομάδα 
ασχολήθηκε με το μέλλον της οικονομίας μας και 
των θέσεων εργασίας, ιδίως μετά την πανδημία, 
αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στα συναφή 
ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μελέτησε 
επίσης τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του 
ψηφιακού μετασχηματισμού —ένα από τα πλέον 
μελλοντοστραφή θέματα υπό συζήτηση. Η ομάδα 
ασχολήθηκε επίσης με το μέλλον της Ευρώπης 
στους τομείς της νεολαίας, του αθλητισμού, 
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Τους 
συμμετέχοντες πολίτες καλωσόρισε ο συμπρόεδρος 
Guy Verhofstadt. Οι εργασίες της πρώτης 
συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν με την έγκριση 
των πέντε αξόνων: «Εργασία στην Ευρώπη»· «Μια 
οικονομία για το μέλλον»· «Μια δίκαιη κοινωνία»· 
«Μάθηση στην Ευρώπη» και «Δεοντολογικός και 
ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός».

Από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2021, η ομάδα 1 
συνεδρίασε για δεύτερη φορά —αυτή τη φορά σε 
εικονική μορφή— και συνέχισε τις διαβουλεύσεις 
της πρώτης συνεδρίασης. Κατά τη δεύτερη αυτή 
συνεδρίαση, τα μέλη της ομάδας διαμόρφωσαν 
«κατευθύνσεις» για την εκπόνηση συγκεκριμένων 
συστάσεων (στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασής 
τους), για καθέναν από τους πέντε άξονες που 
είχαν προσδιοριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση. 
Συνολικά, οι πολίτες της ομάδας 1 παρήγαγαν 142 
ομάδες κατευθύνσεων.

Από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2022, οι 
πολίτες της ομάδας 1 συνεδρίασαν για τρίτη 
φορά, συνεχίζοντας τις διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
συνόδων 1 και 2. Για την τελική αυτή συνεδρίαση, 
οι συμμετέχοντες στην ομάδα 1 φιλοξενήθηκαν 
στο κάστρο του Δουβλίνου από το Ινστιτούτο 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (IIEA), ενώ 
υπήρχε και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. 
Αξιοποιώντας του άξονες που ανέπτυξαν κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης ως βάση 
των εργασιών τους, οι πολίτες διατύπωσαν και 
ενέκριναν 48 τελικές συστάσεις.

Ομάδα 2 

Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, ασφάλεια

Η 1η συνεδρίαση της ομάδας με θέμα «Ευρωπαϊκή 
δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 
ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως 
τις 26 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Η ομάδα 
πραγματεύτηκε θέματα που σχετίζονται με τη 
δημοκρατία, όπως οι εκλογές, η συμμετοχή των 
πολιτών εκτός εκλογικών περιόδων, η απόσταση 
που αισθάνονται οι πολίτες να τους χωρίζει από 
τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, η ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση. 
Η ομάδα εξέτασε επίσης ζητήματα που σχετίζονται 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
αξίες, το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων. Ταυτόχρονα, η ομάδα 
ασχολήθηκε με θέματα εσωτερικής ασφάλειας 
της ΕΕ, όπως η προστασία των Ευρωπαίων από 
τρομοκρατικές πράξεις και άλλα εγκλήματα. Τα μέλη 
της ομάδας καλωσόρισε ο συμπρόεδρος Gašper 
Dovžan. Οι εργασίες της πρώτης συνεδρίασης 
ολοκληρώθηκαν με την έγκριση των πέντε αξόνων: 
«Διασφάλιση δικαιωμάτων και απαγόρευση των 

Φωτογραφία: 1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών Φωτογραφία: 2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών
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διακρίσεων»· «Προστασία της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου»· «Μεταρρύθμιση της ΕΕ»· 
«Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας»· και 
«Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών».

Από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου, η ομάδα 2 
συνεδρίασε για δεύτερη φορά —σε εικονική μορφή— 
και συνέχισε τις διαβουλεύσεις της πρώτης 
συνεδρίασης. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, 
τα μέλη της ομάδας διαμόρφωσαν «κατευθύνσεις» 
για την εκπόνηση συγκεκριμένων συστάσεων (στο 
πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασής τους), για καθέναν 
από τους πέντε άξονες που είχαν προσδιοριστεί 
κατά την πρώτη συνεδρίαση. Συνολικά, οι πολίτες 
της ομάδας 2 παρήγαγαν 124 ομάδες κατευθύνσεων.

Από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2021, πολίτες 
της ομάδας 2 συναντήθηκαν για την τελική τους 
συνεδρίαση που φιλοξενήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, 
με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. 
Αξιοποιώντας του άξονες που ανέπτυξαν κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης ως βάση 
των εργασιών τους, οι πολίτες διατύπωσαν και 
ενέκριναν 39 τελικές συστάσεις.

Ομάδα 3 

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία

Η ομάδα «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / 
Υγεία» πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της 
στις 1-3 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Η ομάδα 
πραγματεύτηκε τις συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τις 
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον τομέα της υγείας. Πραγματεύτηκε 
επίσης τους στόχους και τις στρατηγικές της ΕΕ, 
όπως η γεωργία, οι μεταφορές και η κινητικότητα, 
η ενέργεια και η μετάβαση σε κοινωνίες χωρίς 
διοξείδιο του άνθρακα, η έρευνα, τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, η αντιμετώπιση 
κρίσεων στον τομέα της υγείας, η πρόληψη και ο 
υγιεινός τρόπος ζωής. Οι εργασίες της πρώτης 
συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν με την έγκριση των 
πέντε αξόνων: «Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης»· 
«Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας 
μας»· «Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της 
κατανάλωσης»· «Προς μια βιώσιμη κοινωνία»· και 
«Φροντίδα για όλους». Η έκθεση αποτελεσμάτων 
της συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στην πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα.

Από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2021, η ομάδα 
3 συνεδρίασε για δεύτερη φορά —αυτή τη 
φορά σε εικονική μορφή— για να συνεχίσει τις 
διαβουλεύσεις της πρώτης συνεδρίασης. Κατά 
τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, τα μέλη της ομάδας 
διαμόρφωσαν «κατευθύνσεις» για την εκπόνηση 
συγκεκριμένων συστάσεων (στο πλαίσιο της τρίτης 

συνεδρίασής τους), για καθέναν από τους πέντε 
άξονες που είχαν προσδιοριστεί κατά την πρώτη 
συνεδρίαση. Συνολικά, οι πολίτες της ομάδας 3 
παρήγαγαν 130 ομάδες κατευθύνσεων.

Από τις 7 έως τις 9 Ιανουαρίου 2022, οι πολίτες της 
ομάδας 3 συναντήθηκαν για την τελική τους 
συνεδρίαση που φιλοξενήθηκε στο Κολέγιο της 
Ευρώπης στο Νατόλιν και στο Μέγαρο Πολιτισμού 
και Επιστημών, με την υποστήριξη της πόλης της 
Βαρσοβίας. Υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής 
διαδικτυακά. Αξιοποιώντας του άξονες που 
ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
συνεδρίασης ως βάση για το έργο τους, οι πολίτες 
διατύπωσαν και ενέκριναν 51 τελικές συστάσεις.Pa

Ομάδα 4 

Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση

Η τέταρτη ομάδα με θέμα «Η ΕΕ στον κόσμο / 
Μετανάστευση» συνεδρίασε για πρώτη φορά από 
τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο, 
συζητώντας ειδικότερα για τον ρόλο της ΕΕ στον 
κόσμο. Αυτό περιλάμβανε τους στόχους και τις 
στρατηγικές για την ασφάλεια της ΕΕ, την άμυνα, 
την εμπορική πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια 
και την αναπτυξιακή συνεργασία, την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική γειτονίας και τη 
διεύρυνση της ΕΕ, καθώς και το πώς η ΕΕ θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση. Τους πολίτες 
καλωσόρισε η συμπρόεδρος Dubravka Šuica. Οι 
εργασίες της πρώτης συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν 
με την έγκριση των πέντε αξόνων: «Αυτάρκεια και 
σταθερότητα»· «Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος»· «Μια 
ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο»· «Μετανάστευση 
από ανθρωπιστική άποψη»· «Ευθύνη και αλληλεγγύη 
σε ολόκληρη την ΕΕ». Η έκθεση αποτελεσμάτων 
της συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στην πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα.

Φωτογραφία: 3η ομάδα ευρωπαίων πολιτών
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Από τις 16 έως τις 28 Νοεμβρίου 2021, η ομάδα 4 
πραγματοποίησε τη δεύτερη συνεδρίασή της 

IV  ΟΟΣΑ (2020), Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-
citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

διαδικτυακά, με βάση τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση. 
Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, τα μέλη της 
ομάδας διαμόρφωσαν «κατευθύνσεις» για την 
εκπόνηση συγκεκριμένων συστάσεων (στο πλαίσιο 
της τρίτης συνεδρίασής τους), για καθέναν από 
τους πέντε άξονες που είχαν προσδιοριστεί κατά 
την πρώτη συνεδρίαση. Συνολικά, οι πολίτες της 
ομάδας 4 παρήγαγαν 95 ομάδες κατευθύνσεων.

Από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2022, πολίτες 
της ομάδας 4 συναντήθηκαν για την τελική τους 
συνεδρίαση που φιλοξενήθηκε στο Maastricht 
Exhibition and Conference Centre (MECC) από το 
Studio Europa Maastrichtσε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA). Υπήρχε 
η δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά. 
Αξιοποιώντας του άξονες που ανέπτυξαν κατά 
τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης ως βάση των 
εργασιών τους, οι πολίτες διατύπωσαν και 
ενέκριναν 40 τελικές συστάσεις.

2. Εθνικές ομάδες πολιτών
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η Ολομέλεια 
της Διάσκεψης συζήτησε τις συστάσεις των 
εθνικών ομάδων πολιτών και των ομάδων 
Ευρωπαίων πολιτών, χωρισμένες θεματικά. Προς 
υποστήριξη των κρατών μελών που προτίθεντο να 
οργανώσουν εθνικές ομάδες πολιτών, εγκρίθηκαν 
κατευθυντήριες γραμμές από τους συμπροέδρους 
και εστάλησαν στην εκτελεστική επιτροπή στις 
26 Μαΐου 2021. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
βασίστηκαν στις ίδιες αρχές με τις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών και περιλάμβαναν αρχές ορθής 
διαβούλευσης, βάσει έκθεσης του ΟΟΣΑ.IV

Έξι κράτη μέλη —το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, 
η Ιταλία, η Λιθουανία και οι Κάτω Χώρες— 
διοργάνωσαν εθνικές ομάδες πολιτών τηρώντας 
τις αρχές των προαναφερόμενων κατευθυντήριων 
γραμμών. Οι συστάσεις των εν λόγω εθνικών 
ομάδων πολιτών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
στις Ολομέλειες του Ιανουαρίου και του Μαρτίου, 
καθώς και στις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας, 
μαζί με τις συστάσεις των ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών για τα ίδια θέματα.

1) ΒΕΛΓΙΟ

Τον Οκτώβριο του 2021 διοργανώθηκε ομάδα 
πολιτών στην οποία 50 τυχαία επιλεγμένοι 
πολίτες, αντιπροσωπευτικοί του γενικού 
πληθυσμού, συναντήθηκαν για τρία Σαββατοκύριακα 
προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της 
«ευρωπαϊκής δημοκρατίας» και τον τρόπο με τον 
οποίο οι πολίτες θα μπορούσαν να συμμετέχουν 
περισσότερο στις υποθέσεις της ΕΕ.

Φωτογραφία: Εθνική Ομάδα Πολιτών του Βελγίου

Φωτογραφία: 4η ομάδα ευρωπαίων πολιτών

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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Η ομάδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Βελγίου και 
Υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
κας Sophie Wilmès.

Οι πολίτες διατύπωσαν συστάσεις για πέντε θέματα 
της επιλογής τους, και συγκεκριμένα:

 J βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

 J εντοπισμός και καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης σχετικά με την ΕΕ·

 J οι ομάδες πολιτών ως εργαλείο συμμετοχής·
 J δημοψηφίσματα για θέματα της ΕΕ·
 J βελτίωση των υφιστάμενων συμμετοχικών 

εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομάδα πολιτών του Βελγίου κατέληξε σε 115 
συστάσεις που εκπονήθηκαν, συζητήθηκαν και 
ψηφίστηκαν από τους 50 τυχαία επιλεγμένους 
Βέλγους πολίτες.

2) ΓΕΡΜΆΝΙΆ

Τον Ιανουάριο του 2022 το γερμανικό Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε εθνική 
ομάδα πολιτών. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν 
διαδικτυακά 100 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες, 
αντιπροσωπευτικοί του πληθυσμού.

Στις 5 και 8 Ιανουαρίου 2022 διοργανώθηκαν πέντε 
διαδικτυακά εργαστήρια εναρκτήριων εκδηλώσεων, 
το καθένα με 20 συμμετέχοντες που συζήτησαν τα 
ακόλουθα θέματα:

 J Ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο·
 J Κλίμα και περιβάλλον·
 J Κράτος δικαίου και αξίες·
 J Ισχυρότερη οικονομία και κοινωνική 

δικαιοσύνη.

Οι 100 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες συναντήθηκαν 
στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2022 για να συζητήσουν 
σχετικές προκλήσεις και πιθανές λύσεις, και 
συμφώνησαν ως προς τις συστάσεις τους. Οι 
συμμετέχοντες εκπόνησαν δύο συγκεκριμένες 
προτάσεις για καθένα από τα προαναφερθέντα 
θέματα.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 16 
Ιανουαρίου σε μια τελική διαδικτυακή διάσκεψη 
στην οποία παρέστησαν η γερμανίδα Υπουργός 
Εξωτερικών Annalena Baerbock και η Υπουργός 
Αναπληρωτής για την Ευρώπη και το Κλίμα Anna 
Lührmann.

Φωτογραφία: Εθνική Ομάδα Πολιτών της Γερμανίας

3) ΓΆΛΛΙΆ

Στη Γαλλία οι ομάδες πολιτών διοργανώθηκαν από 
το γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών 
Υποθέσεων με τη στήριξη του υπουργού που είναι 
αρμόδιος για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο και τη 
συμμετοχή των πολιτών.

Τον Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου 
του 2021 διοργανώθηκαν 18 ομάδες πολιτών 
σε όλες τις μητροπολιτικές και υπερπόντιες 
περιφέρειες της Γαλλίας. Σε κάθε ομάδα πολιτών 
συμμετείχαν 30 έως 50 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες 
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του 
περιφερειακού πληθυσμού. Συνολικά, συμμετείχαν 
στις ομάδες περισσότεροι από 700 πολίτες. Το 
αποτέλεσμα των περιφερειακών ομάδων ήταν ένας 
κατάλογος 101 προσδοκιών, με 515 τροπολογίες 
και 1 301 συγκεκριμένες προτάσεις.

Φωτογραφία: Εθνική Ομάδα Πολιτών της Γαλλίας
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Στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2021 κατά τη διάρκεια 
της εθνικής διάσκεψης για τη σύνθεση («Conférence 
nationale de synthèse»), συναντήθηκε στο Παρίσι 
ένα σύνολο 100 πολιτών που εκπροσωπούσαν 
τις ομάδες προκειμένου να συντάξουν και να 
συμφωνήσουν σε αυτές τις συστάσεις. Συνολικά, 
στη διαδικασία αυτή προσδιορίστηκαν 14 συστάσεις 
προτεραιότητας. Οι συστάσεις, που καλύπτουν 
τα εννέα θέματα της Διάσκεψης, υποβλήθηκαν 
στη γαλλική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων και στον 
υφυπουργό κ. Clément Beaune, και αποτέλεσαν τη 
συμβολή της γαλλικής κυβέρνησης στη Διάσκεψη.

4) ΙΤΆΛΙΆ

Τον Μάρτιο του 2022 διοργανώθηκε ομάδα πολιτών 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος υπό την εποπτεία του 
ιταλικού Τμήματος Ευρωπαϊκών Πολιτικών της 
Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στην ομάδα συμμετείχαν συνολικά 55 τυχαία 
επιλεγμένοι πολίτες, εκπρόσωποι της ιταλικής 
κοινωνίας και των περιφερειών της. Οι 
συμμετέχοντες επελέγησαν τυχαία κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ατόμων 
διαφορετικού φύλου, ηλικίας, κοινωνικού 
υπόβαθρου, τόπου διαμονής και καθεστώτος 
απασχόλησης.

Οι πολίτες συναντήθηκαν διαδικτυακά στις 11 και 
12 Μαρτίου 2022 για να συζητήσουν δύο θέματα της 
Διάσκεψης:

 J ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας·

 J η Ευρώπη στον κόσμο.

Στις 12 Μαρτίου 2022 η ομάδα ενέκρινε συνολικά 
58 συστάσεις —οι 33 αφορούσαν το θέμα 
«ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας» και οι 25 αφορούσαν το θέμα «η 
Ευρώπη στον κόσμο». Την τελευταία ημέρα, οι 
συμμετέχοντες επαλήθευσαν και επικύρωσαν το 
πρώτο σχέδιο των συστάσεων που εκπονήθηκαν 
κατά την πρώτη φάση των εργασιών.

5) ΛΙΘΟΥΆΝΙΆ

Εξ ονόματος του Υπουργείου Εξωτερικών 
διοργανώθηκε εθνική ομάδα πολιτών από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος, τον Ιανουάριο του 2022.

Στην ομάδα συμμετείχαν συνολικά 25 τυχαία 
επιλεγμένοι πολίτες, ηλικίας μεταξύ 18 και 65 
ετών και αντιπροσωπευτικοί των διαφόρων 
κοινωνικοοικονομικών ομάδων και περιφερειών 
της Λιθουανίας.

Φωτογραφία: Εθνική Ομάδα Πολιτών της Λιθουανίας

Στις 4 Ιανουαρίου 2022 διοργανώθηκε διαδικτυακή 
εναρκτήρια συνεδρίαση και οι πολίτες συζήτησαν 
δύο θέματα:

 J Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΕΕ στην 
εξωτερική πολιτική·

 J Ο οικονομικός ρόλος της ΕΕ.

Στις 15 Ιανουαρίου 2022 οι συμμετέχοντες 
συναντήθηκαν με φυσική παρουσία για να 
διατυπώσουν τα κύρια συμπεράσματα των 
συζητήσεών τους. Στις 25 Ιανουαρίου 2022 
ενέκριναν 21 συστάσεις σε εικονική συνεδρίαση, 
εκ των οποίων οι 10 αφορούσαν τον ρόλο και τις 
αρμοδιότητες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και 
οι 11 τον οικονομικό ρόλο της ΕΕ.

Φωτογραφία: Εθνική Ομάδα Πολιτών της Ιταλίας
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6) ΚΆΤΏ ΧΏΡΕΣ

Η ομάδα πολιτών διοργανώθηκε από ανεξάρτητο 
τρίτο μέρος, ενώ οι διάλογοι με τίτλο «Όραμα για 
την Ευρώπη» ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου. Οι 
διάλογοι είχαν διάφορες συνιστώσες.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2021 εγκαινιάστηκε το 
διαδικτυακό μέρος, το οποίο περιελάμβανε ένα 
ερωτηματολόγιο και ένα απλουστευμένο εργαλείο 
επιλογής όπου οι πολίτες θα μπορούσαν να δώσουν 
τις προτιμήσεις, τις επιθυμίες και τις συστάσεις 
τους σχετικά με τα εννέα θέματα της Διάσκεψης. 
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε επιλεγμένη 
αντιπροσωπευτική και συμπεριληπτική ομάδα 4 000 
πολιτών.

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021 
διοργανώθηκαν εις βάθος συζητήσεις με τους 
πολίτες, εντός και εκτός διαδικτύου, ώστε να 
προσεγγιστούν τόσο οι νέοι όσο και ομάδες-στόχοι 
που δύσκολα προσεγγίζονται.

Δημοσιεύτηκαν δύο εκθέσεις με τίτλο «Το όραμά 
μας για την Ευρώπη: γνώμες, ιδέες και συστάσεις» 
(«Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en 
aanbevelingen») στις οποίες συγκεντρώθηκαν οι 30 
συστάσεις των πολιτών σχετικά με τα εννέα θέματα 
της Διάσκεψης.

Εθνική Ομάδα Πολιτών των Κάτω Χωρών
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(Γ) Εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης

1. Εθνικές εκδηλώσεις 
Τα κράτη μέλη συνέβαλαν στη Διάσκεψη μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών. 
Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν πολλές 
χιλιάδες πολίτες από όλη την ΕΕ. Μια 
ειδική ενότητα στην πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα παρέχει μια επισκόπηση των κύριων 
δραστηριοτήτων που διοργάνωσαν ή υποστήριξαν 
οι αρχές των κρατών μελών. Οι εκδηλώσεις 
παρουσιάστηκαν στις Ολομέλειες της Διάσκεψης 
στις 23 Οκτωβρίου 2021 και στις 25 Μαρτίου 2022 
από τους εκπροσώπους των εθνικών εκδηλώσεων 
ή/και εθνικών ομάδων πολιτών και επίσης 
τροφοδότησαν τη Διάσκεψη μέσω εκθέσεων 
πλατφόρμας, εμπλουτίζοντας τη συζήτηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριος στόχος αυτών των εκδηλώσεων και 
πρωτοβουλιών ήταν να ακουστούν οι πολίτες 
και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητα αποτέλεσαν 
επίσης η συμπεριληπτικότητα και η προσέγγιση 
των πολιτών, και έγιναν προσπάθειες να 
συμπεριληφθούν και όσοι συνήθως δεν 
συμμετέχουν σε θέματα ΕΕ.

Έλαβαν χώρα διαφόρων ειδών εκδηλώσεις, με 
συνδυασμό κεντρικών και αποκεντρωμένων 
προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων 
μορφών στήριξης για πρωτοβουλίες από τη βάση. 
Διοργανώθηκαν δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
στα κράτη μέλη από διάφορους φορείς και 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
κοινωνικών εταίρων, ενώσεων και πολιτών. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, πολιτιστικά ιδρύματα, δεξαμενές 
σκέψης, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα 
συμμετείχαν επίσης ενεργά στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων σχετικά με τη Διάσκεψη. Σε πολλές 
από αυτές τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή της 
νεότερης γενιάς.
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Επισκόπηση των κυριότερων εκδηλώσεων 
και πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη: 

1

Βέλγιο
Οι ομοσπονδιακές και περιφερειακές 
αρχές διοργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις. 
Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συζητήσεις με τους 
πολίτες, για παράδειγμα σχετικά με την ΕΕ στον 
κόσμο καθώς και την κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον. Έλαβε χώρα διαρθρωμένος διάλογος 
με τους πολίτες με θέμα «Η ζωή σε μια συνοριακή 
περιφέρεια», καθώς και ένας μαραθώνιος 
ανάπτυξης εφαρμογών με θέματα «τον αντίκτυπο 
των υγιεινών τρόπων ζωής και της κλιματικής 
αλλαγής στην ποιότητα ζωής» και «τα εμπόδια 
για τους νέους στην αγορά εργασίας». Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σχετικά με την 
ψηφιοποίηση και τη βιώσιμη οικονομία, καθώς και 
σειρά συζητήσεων μεταξύ νέων και πολιτικών με 
θέμα «Η Ευρώπη ακούει».

2 

Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με μία 
τελετή με τίτλο «Πώς να ακουστεί η φωνή των 
πολιτών μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης;», παρουσία των δημοσίων αρχών 
και εκπροσώπων των πολιτών. Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν, έλαβε χώρα ένας 
διάλογος με τους πολίτες με θέμα της δημογραφία 
και τη δημοκρατία. Πραγματοποιήθηκαν 
διάφορες τοπικές εκδηλώσεις στις μεγάλες 
πανεπιστημιουπόλεις, οι οποίες διοργανώθηκαν με 
τη συνδρομή των κέντρων Europe Direct.

3 

Τσεχία
Η Τσεχική Δημοκρατία διοργάνωσε συζητήσεις 
σε κεντρικό επίπεδο με το ευρύ κοινό καθώς 
και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Συμπληρωματικά 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τους νέους 
και εκδηλώσεις με διεθνή συμμετοχή. Ειδικότερα, 
διοργανώθηκε διακρατική εκδήλωση με Γερμανούς 
και Τσέχους πολίτες. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές 
περιφερειακές συζητήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, 
καθώς και περιφερειακά σεμινάρια για μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Αποφάσισε 
για την Ευρώπη».

4 

Δανία
Διοργανώθηκε ευρεία και συμπεριληπτική 
εθνική συζήτηση, με την κοινωνία των πολιτών 
και άλλους μη κυβερνητικούς παράγοντες 
να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Ειδικά 
δεσμευμένα κονδύλια από δημόσιους πόρους 
χορηγήθηκαν σε μια ποικίλη ομάδα οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, μέσων ενημέρωσης, 
οργανώσεων νεολαίας, πολιτιστικών ιδρυμάτων, 
δεξαμενών σκέψης και ερευνητικών ιδρυμάτων, 
για την υποστήριξη συζητήσεων και πρωτοβουλιών 
που φιλοξενήθηκαν από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 
από 180 συζητήσεις, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές 
απευθύνονταν ειδικά στους νέους. Επιπρόσθετα, η 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο διοργάνωσαν σειρά 
επίσημων εκδηλώσεων, όπως διαβουλεύσεις με 
τους πολίτες και συζητήσεις.

5 

Γερμανία
Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη Γερμανία 
συμμετείχαν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το 
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, τα ομόσπονδα κράτη 
και η κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον των 
εκδηλώσεων που διοργάνωσε η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, περισσότερες από 50 περιφερειακές 
εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τα 16 ομόσπονδα 
κράτη της Γερμανίας και περίπου 300 εκδηλώσεις 
από την κοινωνία των πολιτών. Οι διασυνοριακές 
εκδηλώσεις και οι διάλογοι με τους σπουδαστές 
και τη νεολαία αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο 
πολλών πρωτοβουλιών, θέτοντας τους νέους στην 
πρώτη γραμμή των συζητήσεων για τη διαμόρφωση 
του μέλλοντος της Ευρώπης.
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Εσθονία
Διάφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια και συζητήσεις 
συνδιοργανώθηκαν από το γραφείο της κυβερνήσεως 
με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Εσθονία, το Υπουργείο Εξωτερικών, και άλλα 
υπουργεία καθώς και από την κοινωνία των πολιτών, 
οργανώσεις νεολαίας και άλλους. Ειδικότερα, 
διοργανώθηκε συζήτηση για μαθητές λυκείου 
σχετικά με βασικά ζητήματα που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή, τις ενεργειακές πολιτικές 
και τη Διάσκεψη εν γένει. Διοργανώθηκε επίσης 
συζήτηση με θέμα «Η εσθονική διπλωματία στην 
υπηρεσία της επίτευξης των κλιματικών στόχων».
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7 

Ιρλανδία
Το κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων της 
Ιρλανδίας ήταν η συμπεριληπτικότητα και η 
προσέγγιση όλων των κοινωνικών ομάδων, ιδίως δε 
των νέων. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κίνημα 
Ιρλανδίας (EMI), εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα 
περιφερειακών και τομεακών εκδηλώσεων 
κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022. Η 
πρώτη φάση των περιφερειακών συνεδριάσεων 
διεξήχθη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπό τη μορφή 
εικονικών διαβουλεύσεων. Η δεύτερη φάση των 
περιφερειακών εκδηλώσεων διοργανώθηκε 
υπό τη μορφή συναντήσεων με φυσική παρουσία 
στις αρχές του 2022. Από τον Ιούλιο έλαβε χώρα 
ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της 
κυβέρνησης.
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Ελλάδα
Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε την ευθύνη 
συντονισμού του εθνικού διαλόγου. Υπηρεσίες 
της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η κοινωνία των πολιτών 
ενθαρρύνθηκαν θερμά να πραγματοποιήσουν 
συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σχετικά με την 
ευρωμεσογειακή συνεργασία, τα Δυτικά Βαλκάνια, 
τη δημογραφική πρόκληση, τη μετανάστευση 
και τη δημοκρατία με τη συμμετοχή πολιτών και 
διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.
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Ισπανία
Το ισπανικό πλαίσιο περιλάμβανε έξι εκδηλώσεις 
σε εθνικό επίπεδο (για παράδειγμα, διαβούλευση 
με Ισπανούς πολίτες σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης) και περίπου 20 σε περιφερειακό επίπεδο. 
Διοργανώθηκε επίσης εκδήλωση με Πορτογάλους 
και Ισπανούς πολίτες, για να συζητηθούν βασικά 
θέματα σχετικά με το μέλλον των περιφερειών 
τους και την ΕΕ. Σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, οι αρχές διοργάνωσαν εκδηλώσεις για 
διάφορα θέματα, όπως η διασυνοριακή συνεργασία, 
ο αντίκτυπος των δημογραφικών αλλαγών, 
οι βιώσιμες μεταφορές και η κινητικότητα, η 
κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και το μέλλον 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
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Γαλλία
Η γαλλική Κυβέρνηση διεξήγαγε ευρεία 
διαδικτυακή διαβούλευση για τους νέους από 
τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2021. 50 000 νέοι 
Γάλλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, εγκρίνοντας 
16 βασικές ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης. 
Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας 
συμπεριλήφθηκαν σε μια τελική έκθεση, μαζί με τα 
αποτελέσματα της γαλλικής ομάδας πολιτών, και 
αποτελούν τη συμβολή της Γαλλίας στη Διάσκεψη. 
Η γαλλική κυβέρνηση ενθάρρυνε επίσης όλους 
τους γάλλους παράγοντες που το επιθυμούσαν 
— ενώσεις, τοπικές αρχές, εκλεγμένους 
εκπροσώπους, εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών — να διοργανώσουν εκδηλώσεις.
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Κροατία
Συστάθηκε ειδική ομάδα για τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων η οποία εκπόνησε ιδέες και 
σχέδια για τη διεξαγωγή εθνικών δραστηριοτήτων. 
Τα υπουργεία, οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, 
οι οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, 
τα πανεπιστήμια, οι ΜΚΟ και τα ινστιτούτα 
διοργάνωσαν εκδηλώσεις με τη μορφή συνεδρίων, 
διαλόγων και συζητήσεων με τους πολίτες, 
δημόσιων συζητήσεων και εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους. 
Στα θέματα που καλύφθηκαν περιλαμβάνονταν 
η μετανάστευση, η δημογραφία, η κλιματική 
ουδετερότητα και η κυκλική οικονομία. Ορισμένες 
από τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και γειτονικές 
τρίτες χώρες.
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Ιταλία
Προγραμματίστηκαν διάφορες εκδηλώσεις, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, προκειμένου να 
προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι 
πολίτες, με την ενεργό υποστήριξη των τοπικών 
αρχών. Διενεργήθηκε εκστρατεία στα μέσα 
ενημέρωσης για να αυξηθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο η ευαισθητοποίηση. Οι δραστηριότητες 
περιελάμβαναν το Φόρουμ Νεολαίας ΕΕ-Βαλκανίων 
που διοργανώθηκε με νέους από τα Δυτικά 
Βαλκάνια, το Φόρουμ Νεολαίας των Μεσογειακών 
Διαλόγων με νέους από τη Νότια Γειτονία, καθώς 
και διαγωνισμούς για μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και φοιτητές πανεπιστημίου με τίτλο 
«Η Ευρώπη είναι στα χέρια σας».
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Κύπρος
Διοργανώθηκαν αρκετές δραστηριότητες που 
περιελάμβαναν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, με 
έμφαση στους νέους. Διοργανώθηκε εναρκτήρια 
εκδήλωση με συζήτηση με τη νεότερη γενιά 
σχετικά με τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και 
το όραμά της για την Ευρώπη και την Κύπρο 
εντός της ΕΕ. Διοργανώθηκε επίσης ανοικτός 
διάλογος σχετικά με τον ρόλο των νέων στη 
συζήτηση για την Ευρώπη και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για να 
συζητηθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας 
και άμυνας.
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Λετονία
Διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πανεθνικής 
διαδικτυακής συζήτησης με μαθητές με την 
ονομασία «το μέλλον είναι στα χέρια σας», σχετικά 
με οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και 
ζητήματα ασφαλείας. Διοργανώθηκε πανεθνική 
δημοσκόπηση και συζητήσεις με ομάδες εστίασης 
για τη συλλογή δημοσκοπικών δεδομένων της 
κοινής γνώμης σχετικά με το πως βλέπουν 
οι πολίτες τα πράγματα και σχετικά με τις 
μελλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για όλα τα θέματα της Διάσκεψης. 
Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σε περιφερειακό 
επίπεδο με φυσική παρουσία προκειμένου η 
Διάσκεψη να καταστεί ευρύτερα γνωστή στα άτομα 
άνω των 55 ετών, καθώς και συζητήσεις με φυσική 
παρουσία με μαθητές από σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.
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Λιθουανία
Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις κυρίως με 
αποκεντρωμένη προσέγγιση, και η κύρια έμφαση 
δόθηκε στις περιφέρειες της Λιθουανίας και στους 
νέους (για παράδειγμα με τη συζήτηση μεταξύ νέων 
των κρατών της Βαλτικής). Πραγματοποιήθηκε 
σειρά διαλόγων με τους πολίτες (για τη δημοκρατία, 
την ψηφιοποίηση, την κλιματική αλλαγή κτλ.), 
διακρατικών διαλόγων (για παράδειγμα με τη 
Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ιταλία αντίστοιχα) και 
εκδηλώσεων με πρωτοβουλία της κοινωνίας των 
πολιτών. Επιπλέον, τα σχολεία ενθαρρύνθηκαν να 
συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης.
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Λουξεμβούργο
Διοργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων σε εθνικό 
επίπεδο με ανοικτή, συμπεριληπτική και διαφανή 
προσέγγιση. Για παράδειγμα, το κοινοβούλιο 
διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων νέου τύπου, 
όπως οι «κουβέντες στο μπιστρό». Διοργανώθηκε 
επίσης μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών για 
σπουδαστές και νέους επιχειρηματίες, προκειμένου 
να συζητηθούν η ψηφιακή πυξίδα και η βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 
συζήτηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από τρία διαφορετικά κράτη μέλη· τη Γερμανία, τη 
Γαλλία και το Λουξεμβούργο.
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Ουγγαρία
Διοργανώθηκε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων στην 
ουγγρική κοινωνία (περισσότερες από 800). Οι 
θεσμικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν διεθνείς 
διασκέψεις υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκαν 
από διάφορα υπουργεία (για παράδειγμα σχετικά 
με τη διεύρυνση και την ψηφιακή στρατηγική 
της ΕΕ) και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
με σπουδαστές και οργανώσεις νεολαίας (π.χ. 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση). Διάφορες 
οργανώσεις πραγματοποίησαν συζητήσεις με 
αντικείμενο: τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 
εργασίας, ψηφιακός μετασχηματισμός, εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός· αξίες και 
δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια· ΜΚΟ· 
μετανάστευση· και δημογραφία, οικογένεια, υγεία, 
κλιματική αλλαγή και περιβάλλον.
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Μάλτα
Μετά από εναρκτήρια εκδήλωση, συστάθηκε 
εθνική συντονιστική επιτροπή για την προώθηση 
της πρωτοβουλίας σε διάφορους διαύλους 
επικοινωνίας και την καθοδήγηση της συζήτησης 
μέσω εθνικών και τοπικών εκδηλώσεων. 
Πραγματοποιήθηκαν είτε με φυσική είτε με 
υβριδική μορφή θεματικοί δημόσιοι διάλογοι (για 
παράδειγμα σχετικά με την υγεία, τις ευρωπαϊκές 
αξίες, και το μέλλον της εργασίας για μια δίκαιη 
κοινωνία), συνεντεύξεις Τύπου, διαβουλεύσεις 
με κλαδικούς ενδιαφερόμενους φορείς και 
διαδραστικές συνεδρίες με παιδιά και σπουδαστές.
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Κάτω Χώρες
Οι Κάτω Χώρες επικεντρώθηκαν στη οργάνωση της 
εθνικής ομάδας πολιτών με τίτλο «Visions of Europe 
— Kijk op Europa» (Όραμα για την Ευρώπη), η οποία 
δραστηριοποιήθηκε τόσο διαδικτυακά όσο και με 
φυσική παρουσία. Διοργανώθηκε σε δύο φάσεις: 
πρώτα συλλέγοντας τις σκέψεις και τις απόψεις 
των ανθρώπων σχετικά με το «τι» αναμένουν και 
επιθυμούν, ακολουθούμενη από μια δεύτερη φάση 
που επικεντρώθηκε στο να γίνουν κατανοητές οι 
υποφώσκουσες γνώμες τους («γιατί» και «πως») 
μέσω ομαδικών διαλόγων.
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Άυστρία
Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σε διάφορες 
μορφές, σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Τα «εργαστήρια του μέλλοντος» και οι 
«διάλογοι του μέλλοντος» παρουσίασαν διεξοδικές 
ανταλλαγές απόψεων με εμπειρογνώμονες 
υψηλού επιπέδου για διάφορα θέματα και 
αναζήτησαν ολιστικές λύσεις για το μέλλον. 
Επιπλέον, διοργανώθηκε μια σειρά εκδηλώσεων 
από τους «Αυστριακούς Τοπικούς Συμβούλους για 
την Ευρώπη» και για λογαριασμό τους. Αρκετές 
εκδηλώσεις απευθύνονταν άμεσα σε νέους και 
μαθητές.
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Πολωνία
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν κυρίως με 
αποκεντρωμένη προσέγγιση. Σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα Περιφερειακά Κέντρα Διεθνών 
Συζητήσεων διοργάνωσαν δημόσιες εκδηλώσεις 
και στις 16 περιφέρειες της Πολωνίας, τόσο σε 
φυσική όσο και σε εικονική μορφή. Τα θέματα των 
συζητήσεων κάλυπταν τους θεματικούς τομείς 
της Διάσκεψης, π.χ. την αλληλεγγύη σε περιόδους 
κρίσεων, τη γεωργία και τις νέες τεχνολογίες. 
Διοργανώθηκε επίσης εθνική συζήτηση σχετικά με 
το κλίμα, την ψηφιοποίηση, την εσωτερική αγορά, 
την υγεία, την ΕΕ στον κόσμο και τη μετανάστευση.
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Πορτογαλία
Μετά την πρώτη εκδήλωση πολιτών στη Λισαβόνα, 
με την οποία ξεκίνησε η συμμετοχή των πολιτών 
στη Διάσκεψη, διοργανώθηκαν πολλές εκδηλώσεις 
σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τοπικές αρχές, 
πανεπιστήμια, σχολεία, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις νεολαίας, τοπικές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, 

διοργανώθηκε διακρατική εκδήλωση με την 
Ισπανία για να συζητηθούν βασικά θέματα σχετικά 
με το μέλλον των περιφερειών των δύο χωρών 
και την ΕΕ. Επιπλέον, διοργανώθηκαν εθνικές 
αποκεντρωμένες εκδηλώσεις για διάφορα θέματα 
όπως η μετανάστευση και οι διεθνείς εταιρικές 
σχέσεις, το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας 
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

23 

Ρουμανία
Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν ή συνδιοργανώθηκαν 
κυρίως από τη διοίκηση και συγκεκριμένα 
ινστιτούτα, με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών και οργανώσεων νεολαίας. Οι 
συζητήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 
όπως η ψηφιοποίηση, η εκπαίδευση, η υγεία, το 
περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομία, η 
γεωργία και οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της 
ΕΕ. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα 
και σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των 
ηλικιακών ομάδων.

24 

Σλοβενία
Το ευρύτερο όραμα ήταν να ενθαρρυνθεί μια ευρεία 
συζήτηση, στην οποία η κοινωνία των πολιτών 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και ενθαρρύνεται 
ιδίως η συμμετοχή των νέων. Η κυβέρνηση 
διοργάνωσε εναρκτήρια εκδήλωση την οποία 
ακολούθησαν διάφορες πρωτοβουλίες, όπως για 
παράδειγμα το στρατηγικό φόρουμ του Bled όπου 
το κύριο θέμα ήταν το μέλλον της Ευρώπης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση της ΕΕ και στα 
Δυτικά Βαλκάνια. Άλλες εκδηλώσεις κάλυψαν 
θέματα όπως η νομισματική πολιτική, η κλιματική 
ουδετερότητα, η νεολαία και ο ρόλος της ΕΕ σε ένα 
πολυπολικό διεθνές περιβάλλον.

25 
Σλοβακία
Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σε δύο βασικούς 
πυλώνες. Ο πρώτος ήταν το έργο με τίτλο 
«WeAreEU» που επικεντρώθηκε στο ευρύ κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με σπουδαστές 
και δημόσιων διαβουλεύσεων, με μια σειρά 
περιφερειακών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν 
στο πλαίσιο της «Περιοδείας του WeAreEU». 
Ο δεύτερος πυλώνας συνίστατο στην Εθνική 
Συνέλευση για την ΕΕ, η οποία επικεντρώθηκε σε 
εξειδικευμένες και αναλυτικές συνεισφορές σε 
θέματα όπως η ενιαία αγορά, η παραπληροφόρηση 
και ο λαϊκισμός, και η ψηφιακή και η πράσινη 
μετάβαση.
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26 

Φινλανδία
Η κυβέρνηση διοργάνωσε σειρά περιφερειακών 
διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
«βορειότερης εκδήλωσης της Διάσκεψης 
στην ΕΕ», για διάφορα θέματα όπως η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η εκπαίδευση και το κράτος δικαίου. 
Πραγματοποιήθηκε επίσης δημοσκόπηση για 
να τροφοδοτήσει τη συζήτηση. Η κυβέρνηση 
διοργάνωσε εκδηλώσεις σε συνεργασία με 
δήμους, τοπικές αρχές, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και 
τη φινλανδική οργάνωση νεολαίας, καθώς και με 
το φινλανδικό κοινοβούλιο και τα γραφεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη Φινλανδία.

27 

Σουηδία
Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις πρωτίστως με 
αποκεντρωμένη προσέγγιση, σε συνεργασία του 
κυβερνητικού γραφείου, του εθνικού κοινοβουλίου, 
των πολιτικών κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων, 
των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
σχετικών κοινωνικών φορέων. Για παράδειγμα, ο 
υπουργός της Σουηδίας για θέματα ΕΕ συζήτησε 
το μέλλον της Ευρώπης με μαθητές σε διάφορα 
σχολεία και συμμετείχε σε τοπικές συναντήσεις 
για να συζητήσει με τους πολίτες για το μέλλον 
της Ευρώπης και τη δημοκρατία. Τα ψηφιακά 
μέσα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη διεξαγωγή 
διαλόγων με τους πολίτες, για παράδειγμα με 
συνεδρίες ερωταπαντήσεων.

Τα όσα αναφέρονται ανωτέρω είναι απλώς 
ενδεικτικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις εθνικές εκδηλώσεις είναι διαθέσιμες σε ειδική 
ενότητα στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.
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2. Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη 
Νεολαία (EYE)
Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE2021) 
πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Οκτωβρίου 2021 και 
συγκέντρωσε 10 000 νέους στο διαδίκτυο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο για να 
διαμορφώσουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους για 
το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση 
για τη Νεολαία ήταν μια μοναδική ευκαιρία για 
νέους 16 έως 30 ετών να αλληλεπιδράσουν εκ του 
σύνεγγυς και διαδικτυακά, να εμπνεύσουν να ένας 
τον άλλον και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους με 
εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές, άτομα που ασκούν 
επιρροή και λαμβάνουν αποφάσεις, στην καρδιά της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Από τον Μάιο του 2021, σε συνεργασία με 
πανευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας, συνελέγησαν 
διαδικτυακά περισσότερες από 2 000 προτάσεις 
από νέους πολίτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επιπλέον, διοργανώθηκαν αρκετές συνεδρίες 
εστιασμένες στη Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης, τόσο διαδικτυακά πριν από την εκδήλωση 
όσο και κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Εκδήλωσης για τη Νεολαία στο Στρασβούργο. 
Μετά την εκδήλωση, οι 20 ιδέες που κυριάρχησαν 
μεταξύ των συμμετεχόντων, δύο ανά θέμα της 
Διάσκεψης, συγκεντρώθηκαν στην έκθεση προς 
τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης με τίτλο 
«Ιδέες της Νεολαίας» (Youth Ideas Report), η οποία 
δημοσιεύτηκε σε 23 γλώσσες.

V Για πρόσβαση στις πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις, συμβουλευθείτε την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Η Έκθεση «Ιδέες της Νεολαίας» υποβλήθηκε στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης στις 23 Οκτωβρίου από 
νέους συμμετέχοντες στις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών που είχαν επίσης συμμετάσχει στην 
EYE2021. Όλες οι ιδέες που συγκεντρώθηκαν είναι 
διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο search.youthideas.eu.

3. Άλλες εκδηλώσεις
Επιπλέον των ως άνω εκδηλώσεων, πολλοί άλλοι 
φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη συγκέντρωσαν 
πολίτες της ΕΕ για να συζητήσουν το μέλλον της 
ΕυρώπηςV.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δεσμεύτηκε να 
καταστήσει ευρύτερα γνωστή τη Διάσκεψη και 
να βοηθήσει το ευρύ δίκτυο οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών με τις οποίες διατηρεί 
επαφή στα κράτη μέλη να διοργανώσουν εθνικές 
διαβουλεύσεις. Συνολικά, υποστήριξε τη διοργάνωση 
75 εκδηλώσεων, εκ των οποίων 33 σε εθνικό 
επίπεδο και 42 σε κεντρικό επίπεδο. Το 60 % 
αυτών των εκδηλώσεων είχε ως αποτέλεσμα 
εκθέσεις που ανέβηκαν στην πλατφόρμα της 
Διάσκεψης ενώ αυτές οι 45 εκδηλώσεις από 
μόνες τους συγκέντρωσαν περισσότερους από 
7 300 συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, η ΕΟΚΕ 
ξεκίνησε τις εκδηλώσεις της τον Ιούνιο του 2021 
με ένα μεγάλο συνέδριο —«Bringing the European 
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project back to citizens (Φέρνοντας το Ευρωπαϊκό 
εγχείρημα ξανά στους πολίτες)»— και διοργάνωσε 
το σεμινάριο «Connecting EU (Συνδέοντας την ΕΕ)» 
στη Λισαβόνα τον Νοέμβριο του 2021 καθώς και 
εκδήλωση υψηλού επιπέδου με τίτλο «Shaping 
Europe Together (Διαμορφώνοντας την Ευρώπη 
μαζί)» στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 
2022. Η ΕΟΚΕ προώθησε επίσης τη χρήση της 
διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου ανέβασε 60 νέες 
ιδέες, και δρομολόγησε μια τεράστια επικοινωνιακή 
εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
δυνητική εμβέλεια 32 εκατομμύρια άτομα μόνο 
στο Twitter, προωθώντας εθνικές εκδηλώσεις στα 
αγγλικά και στην τοπική γλώσσα και επικοινωνώντας 
πριν και μετά από κάθε σύνοδο Ολομέλειας και κάθε 
σχετική με τη Διάσκεψη συνεδρίαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 
διοργάνωσε θεματικές συζητήσεις στις επιτροπές 
και τις συνόδους ολομέλειάς της καθώς και 140 
τοπικές, διασυνοριακές και διαπεριφερειακές 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 10 000 πολιτών 
και 200 πολιτικών της αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, 
τον Οκτώβριο του 2021 δημοσιεύτηκε για πρώτη 
φορά δημοσκόπηση στην οποία ρωτήθηκαν τα 1,2 
εκατομμύρια πολιτικοί της αυτοδιοίκησης στην ΕΕ-
27 σχετικά με τις απόψεις τους για το μέλλον της 
Ευρώπης. Επιπρόσθετα, η ΕτΠ πρότεινε 44 ιδέες 
μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. 
Στις αρχές του 2022, μια ανεξάρτητη ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την ευρωπαϊκή δημοκρατία παρουσίασε 
ιδέες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της 
δημοκρατίας στην ΕΕ. Η ΕτΠ ενέκρινε ψήφισμα που 
περιέγραφε προτάσεις για την τελική έκθεση της 
Διάσκεψης και υιοθέτησε ένα μανιφέστο 12 σημείων 
εκ μέρους του ενός εκατομμυρίου πολιτικών της 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην 
ΕΕ κατά την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη περιφερειών 
και πόλεων τον Μάρτιο του 2022. Έκθεση με τίτλο 
«Πολίτες, πολιτικοί της αυτοδιοίκησης και το 
μέλλον της Ευρώπης» (Μάρτιος 2022) συνοψίζει 
όλες τις δραστηριότητες της ΕτΠ για τη Διάσκεψη.

Και οι τρεις εργοδοτικές οργανώσεις στην 
κοινωνική εταιρική σχέση της ΕΕ, η Business 
Europe, το SGI Europe και η SMEunited, δημοσίευσαν 
τις προτεραιότητες και τις συμβολές τους στην 
ψηφιακή πλατφόρμα και τις παρουσίασαν στις 
αντίστοιχες ομάδες εργασίας και σε επίπεδο 
Ολομέλειας. Επιπλέον, όλες τους προώθησαν 
τη Διάσκεψη τόσο εσωτερικά όσο και προς 
τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και 
διοργάνωσαν εκδηλώσεις και συνεργάστηκαν με 
ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορα φόρουμ. 
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων (ETUC) κινητοποιήθηκε για να 
συμβάλει στη Διάσκεψη και συμμετείχε στις 
συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των ομάδων 
εργασίας. H ETUC διατύπωσε τις προτάσεις των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων για ένα δικαιότερο 
μέλλον για την Ευρώπη και τις εισήγαγε στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα (μεταξύ των προτάσεων 
που έλαβαν τη μεγαλύτερη υποστήριξη). Η ETUC και 
οι συνεργαζόμενες οργανώσεις της διοργάνωσαν 
εκδηλώσεις και επικοινωνιακές δραστηριότητες 
για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις 
προτάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών —
αποτελούμενη από το Συνέδριο της Κοινωνίας 
των Πολιτών για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης και τη European Movement International— 
διεξήγαγε πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη 
και είχε ενεργό ρόλο σε επίπεδο Ολομέλειας. 
Συνεργάστηκε με εκατοντάδες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, σε μια προσέγγιση από τη 
βάση προς τα πάνω μέσω θεματικών ενοτήτων, για 
να συντάξει κοινές και ολοκληρωμένες προτάσεις 
για μια πληθώρα τομέων πολιτικής που καλύψε η 
Διάσκεψη. Οι ιδέες τροφοδότησαν τη Διάσκεψη 
μέσω της πλατφόρμας, των ομάδων εργασίας, των 
συνεδρίασεων της Ολομέλειας και σε άμεση επαφή 
με την εκτελεστική επιτροπή, τους συμπροέδρους 
και την κοινή γραμματεία.

Οι αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στα κράτη μέλη, τα κέντρα Europe Direct, τα 
Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, καθώς και τα 
γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δραστηριοποιήθηκαν έντονα στον τομέα της 
επικοινωνίας και της ενημέρωσης των πολιτών 
σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης. Οι αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κατέγραψαν 1400 δραστηριότητες που 
συνέβαλαν στη διάδοση και στην υλοποίηση της 
Διάσκεψης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οργάνωσαν 
ή συμμετείχαν ενεργά σε περισσότερες από 850 
εκδηλώσεις, εκ των οποίων το 65 % αφορούσαν 
εφήβους και γυναίκες, για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής τους·στη Διάσκεψη. Τα γραφεία 
συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διοργάνωσαν πάνω από 1300 δραστηριότητες 
προώθησης σε όλα τα κράτη μέλη. Προκειμένου 
η Διάσκεψη να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή, 
διοργανώθηκαν θεματικά εργαστήρια για τα 
διάφορα βασικά θέματα της Διάσκεψης, με τη 
συμμετοχή ευρωβουλευτών και οργανώσεων 
ενδιαφερόμενων μερών, εθνικών αρχών και 
περιφερειακών και τοπικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Τα κέντρα Europe Direct κατέγραψαν 
κάτι παραπάνω από 1000 θεματικές εκδηλώσεις 
για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και 
περισσότερες από 600 δραστηριότητες προώθησης, 
με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ομάδων-στόχων 
και οργανώσεων νεολαίας. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής 
Τεκμηρίωσης κατέγραψαν περισσότερες από 
120 δράσεις που αφορούσαν την επικοινωνία της 
Διάσκεψης.
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III.
Η Ολομέλεια της 
Διάσκεψης
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(A) Ο ρόλος και οι εργασίες της Ολομέλειας

VI   Ήταν απαραίτητο να επιτευχθεί συναίνεση τουλάχιστον μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, επί ίσοις όροις. Εάν υπήρχε σαφής 
απόκλιση θέσεων από εκπροσώπους των πολιτών από τις εθνικές εκδηλώσεις ή/και από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών ή τις 
εθνικές ομάδες πολιτών, αυτή έπρεπε να αποτυπωθεί στην έκθεση.

VII  Προσκλήθηκαν και άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχουν στην Ολομέλεια, ειδικότερα όταν επρόκειτο να 
συζητηθούν θέματα της αρμοδιότητας του χαρτοφυλακίου τους.

VIII   Ένας ή μία εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος.

Συστάθηκε Ολομέλεια της Διάσκεψης με 
σκοπό τη συζήτηση των συστάσεων των 
εθνικών ομάδων πολιτών και των ομάδων των 
ευρωπαίων πολιτών, χωρισμένων ανά θέμα, 
χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα και χωρίς να 
περιορίζεται το πεδίο τους σε προκαθορισμένους 
τομείς πολιτικής. Συζητήθηκαν επίσης, όπου 
άρμοζε, οι συμβολές που συγκεντρώθηκαν στην 
πολύγλωσση πλατφόρμα. Η Ολομέλεια είχε μια 
μοναδική σύνθεση καθώς περιελάμβανε, για 
πρώτη φορά, πολίτες που εκπροσωπούσαν τις 
ομάδες ευρωπαίων πολιτών και τις εθνικές 
ομάδες πολιτών και τις εκδηλώσεις, παράλληλα 
με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και συμβουλευτικών οργάνων, αιρετούς 
αντιπροσώπους σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, καθώς και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων. 
Μετά την παρουσίαση των συστάσεων από τους 
πολίτες και τη συζήτησή τους με αυτούς, η 
Ολομέλεια έπρεπε να υποβάλει τις προτάσεις της 
σε συναινετική βάσηVI στην εκτελεστική επιτροπή. 
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συνεδρίασε επτά 
φορές από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο 
του 2022.

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης αποτελείτο από 108 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
54 του Συμβουλίου και 3 της Ευρωπαϊκής 
ΕπιτροπήςVII, καθώς και από 108 εκπροσώπους 
όλων των εθνικών κοινοβουλίων, επί ίσοις όροις, 
και από πολίτες. Συμμετείχαν 80 εκπρόσωποι από 
τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων 

τουλάχιστον το ένα τρίτο ήταν κάτω των 25 ετών, 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 
και 27 εκπρόσωποιVIII εθνικών εκδηλώσεων ή/και 
εθνικών ομάδων πολιτών. Συμμετείχαν επίσης 18 
εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και 
18 της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
6 αιρετοί εκπρόσωποι των περιφερειακών 
διοικήσεων και 6 των τοπικών αυτοδιοικήσεων, 
12 εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 8 της 
κοινωνίας των πολιτών. Ο ύπατος εκπρόσωπος 
της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας προσκλήθηκε να 
συμμετάσχει όταν συζητήθηκε ο διεθνής ρόλος 
της ΕΕ. Προσκλήθηκαν επίσης εκπρόσωποι 
βασικών ενδιαφερόμενων, όπως εκπρόσωποι των 
εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων, της Ουκρανίας, 
εκκλησιών, θρησκευτικών ενώσεων ή κοινοτήτων, 
καθώς και φιλοσοφικών και μη ομολογιακών 
οργανώσεων.

Στις συνεδριάσεις Ολομέλειας της Διάσκεψης 
προήδρευσαν από κοινού οι συμπρόεδροι της 
Διάσκεψης. Οι σύνοδοι Ολομέλειας της Διάσκεψης 
έλαβαν χώρα στους χώρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Λόγω των 
ισχυόντων κανονισμών υγείας και ασφάλειας, οι 
πέντε πρώτες σύνοδοι Ολομέλειας της Διάσκεψης 
πραγματοποιήθηκαν σε υβριδική μορφή, ενώ οι 
δύο τελευταίες πραγματοποιήθηκαν με φυσική 
παρουσία. Οι σύνοδοι Ολομέλειας της Διάσκεψης 
μεταδόθηκαν ζωντανά και όλα τα έγγραφα 
των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνταν στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.
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(B) Ομάδες εργασίας

Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της 
Διάσκεψης, οι συμπρόεδροι πρότειναν στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης να συσταθούν εννέα 
θεματικές ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τα 
θέματα της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, 
προκειμένου να τροφοδοτήσουν την προετοιμασία 
των συζητήσεων και των προτάσεων της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης, στο πλαίσιο των 
παραμέτρων της κοινής δήλωσης. Τον Οκτώβριο 
του 2021 οι συμπρόεδροι συμφώνησαν σχετικά 
με τους όρους εντολής των ομάδων εργασίας. 
Αντίστοιχα, οι ομάδες εργασίας κάλυψαν τα εξής 
θέματα: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· 
ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και 
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός 
μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· 
μετανάστευση· και εκπαίδευση, πολιτισμός, 
νεολαία και αθλητισμός. 

Οι ομάδες εργασίας υπέβαλαν τη συμβολή 
τους στην Ολομέλεια της Διάσκεψης κατόπιν 
συζήτησης των συστάσεων των αντίστοιχων 
εθνικών ομάδων και ομάδων ευρωπαίων πολιτών 
καθώς και των συνεισφορών στην πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα σχετικά με τα εννέα θέματα 
που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης. 
Τα μέλη της Ολομέλειας της Διάσκεψης 
κατανεμήθηκαν ως εξής μεταξύ των 9 ομάδων 
εργασίας: 12 μέλη ανά ομάδα εργασίας για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
6 για το Συμβούλιο, 3 για τους εκπροσώπους των 
εθνικών ομάδων πολιτών ή εκδηλώσεων, από 
2 για την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 1 ή 2 για 
τους κοινωνικούς εταίρους, 1 για την κοινωνία 
των πολιτών και 1 για αιρετά μέλη τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπροσώπους 

των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. Εκπρόσωποι 
των ομάδων ευρωπαίων πολιτών συμμετείχαν 
στη σχετική ομάδα εργασίας για την ομάδα τους. 
Επιπλέον, υπήρξε ειδική πρόβλεψη ώστε να 
επιτραπεί στα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων 
να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας ανάλογα με 
τις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου τους.

Οι ομάδες εργασίας πραγματοποίησαν ζωηρές 
συζητήσεις και εργάστηκαν επί σχεδίων 
προτάσεων που καταρτίστηκαν υπό την εποπτεία 
του προέδρου και του εκπροσώπου, που 
επελέγησαν μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών εντός της ομάδας εργασίας, 
με τη βοήθεια της κοινής γραμματείας. Οι ομάδες 
εργασίας έπρεπε να εργάζονται βάσει συναίνεσης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του εσωτερικού 
κανονισμού της Διάσκεψης. Στη συνέχεια, ο 
πρόεδρος και ο εκπρόσωπος παρουσίαζαν 
τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας στην 
Ολομέλεια. Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας 
επικουρείτο από την κοινή γραμματεία. Η κοινή 
γραμματεία της Διάσκεψης προετοίμαζε τα 
συνοπτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης της ομάδας 
εργασίας υπό την καθοδήγηση του προέδρου και 
σε διαβούλευση με τα μέλη της ομάδας εργασίας.

Οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν στο περιθώριο 
των συνεδριάσεων Ολομέλειας από τον Οκτώβριο 
του 2021 έως τις 8 Απριλίου 2022, καθώς και 
διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2021. Ορισμένες 
ομάδες εργασίας πραγματοποίησαν και επιπλέον 
συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις των ομάδων 
εργασίας μεταδίδονταν ζωντανά από τις 20 
Ιανουαρίου 2022. Τα συνοπτικά πρακτικά τους 
δημοσιεύτηκαν όπως προβλεπόταν στην ενότητα 
«Ολομέλεια» της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας.
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(C) Χρονολογική περίληψη

IX  Στις 17 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα μια πρώτη συνάντηση ευρωπαίων πολιτών σε υβριδική μορφή, ενόψει της 
εναρκτήριας Ολομέλειας της 19ης Ιουνίου, ως εκκίνηση της συμμετοχής των πολιτών στη Διάσκεψη.

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 19 ΙΟΎΝΙΟΎ 2021

Η εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης διεξήχθη στις 19 Ιουνίου 2021 σε 
υβριδική μορφήIX. Έδωσε στα μέλη της Ολομέλειας 
τη δυνατότητα να ακούσουν μια παρουσίαση και να 
προβούν σε γενική συζήτηση σχετικά με τον σκοπό 
της Διάσκεψης και τα προσδοκώμενα από αυτήν. Οι 
συμπρόεδροι υπογράμμισαν τον άνευ προηγουμένου 
χαρακτήρα αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας 
διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία ενίσχυσε την 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία φέρνοντας τους 
πολίτες στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι συμπρόεδροι 
περιέγραψαν τον τρόπο λειτουργίας των τριών 
πυλώνων της Διάσκεψης — πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα, ομάδες ευρωπαίων πολιτών και 
εθνικές ομάδες πολιτών, και Ολομέλεια.

Επιπλέον, τα μέλη της Ολομέλειας ενημερώθηκαν 
για την πρόθεση σύστασης εννέα θεματικών 
ομάδων εργασίας και για το χρονοδιάγραμμα 
της Διάσκεψης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, 
στην οποία πήραν τον λόγο πάνω από 150 
συμμετέχοντες, εξετάστηκε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων. Καθώς η επιλογή των συμμετεχόντων 
για τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών δεν είχε 
ακόμη ολοκληρωθεί, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Νεολαίας και 27 εκπρόσωποι εθνικών 
εκδηλώσεων και/ή εθνικών ομάδων πολιτών 
συμμετείχαν ως μέρος της συνιστώσας «Πολίτες».

ΔΕΎΤΕΡΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 22-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ 2021

Η δεύτερη σύνοδος της Ολομέλειες της Διάσκεψης 
πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 σε 
υβριδική μορφή, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 
εκπροσώπων των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. 
Τα μέλη της Ολομέλειας είχαν τη δυνατότητα 
να ακούσουν μια παρουσίαση σχετικά με την 
πορεία των εργασιών των τεσσάρων ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών και να πραγματοποιήσουν 
συζήτηση. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι των 
εθνικών εκδηλώσεων και ομάδων είχαν τη 
δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, 
παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια της Διάσκεψης 
έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη 
Νεολαία, η οποία παρείχε στα μέλη μια επισκόπηση 
των 20 απτών ιδεών που επέλεξαν οι νέοι πολίτες 

που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη 
Νεολαία. Στη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε 
ο καινοτόμος χαρακτήρας της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας η οποία έδωσε φωνή 
στους πολίτες και έναν χώρο συζήτησης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η συζήτηση αυτή 
βασίστηκε στη δεύτερη ενδιάμεση έκθεση για την 
πλατφόρμα. Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην εν λόγω σύνοδο 
Ολομέλειας ως ενδιαφερόμενα μέρη ιδιαίτερης 
σημασίας.

ΤΡΙΤΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 
21-22 ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ 2022

Η τρίτη σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης, 
που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιανουαρίου 
2022, ήταν η πρώτη που αφιερώθηκε στην επίσημη 
παρουσίαση των συστάσεων που προέκυψαν από 
τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, καθώς και από 
τις σχετικές εθνικές ομάδες πολιτών. Η εν λόγω 
σύνοδος της Ολομέλειας ήταν πράγματι η πρώτη 
που πραγματοποιήθηκε αφότου κάποιες ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών είχαν οριστικοποιήσει 
τις συστάσεις τους, και συγκεκριμένα: η ομάδα 
ευρωπαίων πολιτών 2 (Ευρωπαϊκή δημοκρατία / 
Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια) 
και η ομάδα ευρωπαίων πολιτών 3 (Κλιματική 
αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία). Η Ολομέλεια 
πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με 
συμμετοχή άνω των 400 μελών της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης, είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως.

Η συγκεκριμένη σύνοδος της Ολομέλειας 
σημαδεύτηκε επίσης από την πρόσφατη απώλεια 
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
David Maria Sassoli. Οι συμπρόεδροι απέτισαν 
φόρο τιμής στη μνήμη του κατά την έναρξη της 
Ολομέλειας.

Οι συζητήσεις της εν λόγω Ολομέλειας 
διοργανώθηκαν ανά θέμα, επί των θεμάτων που 
κάλυπταν η ομάδα ευρωπαίων πολιτών 2 και η 
ομάδα ευρωπαίων πολιτών 3.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με μια 
καινοτόμο διαδραστική μορφή, που περιελάμβανε 
διάθεση χρόνου για τις αντιδράσεις των πολιτών 
και ένα ειδικό σύστημα ερωτήσεων «γαλάζιας 
κάρτας» που επέτρεψε την αυθόρμητη και 
ζωντανή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις 
συστάσεις των πολιτών.
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ΤΕΤΑΡΤΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 11-12 ΜΑΡΤΙΟΎ 2022

Η τέταρτη σύνοδος της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης αφιερώθηκε επίσης στην παρουσίαση 
των συστάσεων που προέκυψαν από τις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών, καθώς και από τις σχετικές 
εθνικές ομάδες πολιτών. Η εν λόγω σύνοδος της 
Ολομέλειας πραγματοποιήθηκε αφότου είχαν 
οριστικοποιήσει τις συστάσεις τους και οι δύο 
απομένουσες ομάδες ευρωπαίων πολιτών, και 
συγκεκριμένα: η ομάδα ευρωπαίων πολιτών 1 
(Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός) και 
η ομάδα ευρωπαίων πολιτών 4 (Η ΕΕ στον κόσμο / 
Μετανάστευση).

Όπως και στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου, 
οι συζητήσεις της εν λόγω Ολομέλειας 
διοργανώθηκαν ανά θέμα. Τα θέματα που 
εξετάστηκαν αυτή τη φορά ήταν της ομάδας 
ευρωπαίων πολιτών 1 και της ομάδας ευρωπαίων 
πολιτών 4. Οι συζητήσεις σχετικά με τις 
συστάσεις των πολιτών κατέληξαν και πάλι σε 
ζωντανές, διεξοδικές ανταλλαγές απόψεων, που 
υποβοηθήθηκαν από την καινοτόμο, διαδραστική 
μορφή των συνεδριάσεων.

ΠΕΜΠΤΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 25-26 ΜΑΡΤΙΟΎ 2022

Η πέμπτη σύνοδος της Ολομέλειας σηματοδότησε 
τη μετάβαση στα επόμενα στάδια της Διάσκεψης, 
με την έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης 
των προτάσεων της Ολομέλειας με βάση τις 
συστάσεις των πολιτών. Ως εκ τούτου, τα 
μέλη της Ολομέλειας, αφού προετοιμάστηκαν 
στο μικρότερο θεματικό πλαίσιο των ομάδων 
εργασίας, διεξήγαγαν για πρώτη φορά συζητήσεις 
και για τα εννέα θέματα της Διάσκεψης: 
Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός 
και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός / 
Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, ασφάλεια / Κλιματική αλλαγή 
και περιβάλλον / Υγεία / Η ΕΕ στον κόσμο / 
Μετανάστευση. Η Ολομέλεια αυτή έδωσε επίσης 
την ευκαιρία στους εκπροσώπους των εθνικών 
εκδηλώσεων, που διοργανώθηκαν στα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
των δράσεών τους.

ΕΚΤΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 
8-9 ΑΠΡΙΛΙΟΎ 2022

Κατά την έκτη σύνοδο Ολομέλειας της Διάσκεψης 
ολοκληρώθηκαν τα σχέδια προτάσεων της 
Ολομέλειας. Μετά τη διεξαγωγή των τελευταίων 
συνεδριάσεων των θεματικών ομάδων εργασίας, 
με εννέα εις βάθος συζητήσεις, όλα τα μέλη της 
Ολομέλειας εξέφρασαν τις τελικές απόψεις και 
τα σχόλιά τους επί των σχεδίων προτάσεων που 
διαμόρφωσαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
μηνών. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων τους έδωσε 
επίσης την ευκαιρία να αναλογιστούν αυτή την 
ξεχωριστή διαδικασία εκπόνησης των προτάσεων 
της Ολομέλειας, με βάση τις συστάσεις των 
πολιτών, και το έργο που επιτελέστηκε μετά τη 
διατύπωση των εν λόγω συστάσεων. Οι πολίτες 
τόνισαν ιδίως τη μοναδική ανθρώπινη εμπειρία 
και την προστιθέμενη αξία αυτής της διαδικασίας 
διαβούλευσης, η οποία τους ένωσε γύρω από αυτό 
το κοινό εγχείρημα. Η συζήτηση αυτή τροφοδότησε 
τα τελικά σχέδια προτάσεων που θα υποβάλλονταν 
στην τελευταία σύνοδο Ολομέλειας της Διάσκεψης.

ΕΒΔΟΜΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΉΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΉΣ, 29-30 ΑΠΡΙΛΙΟΎ 2022

Η έβδομη και τελευταία σύνοδος Ολομέλειας της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης αποτέλεσε 
ορόσημο, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία έντονων 
διαπραγματεύσεων που κράτησε μήνες με τη 
διατύπωση 49 προτάσεων.

Οι 49 προτάσεις υποβλήθηκαν και διατυπώθηκαν 
από την Ολομέλεια της Διάσκεψης προς την 
εκτελεστική επιτροπή σε συναινετική βάση. 
Η σχετική συναίνεση επιτεύχθηκε μεταξύ των 
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
εθνικών κοινοβουλίων.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών 
και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, οι αιρετοί εκπρόσωποι σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οι 
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών εκφράστηκαν επίσης υπέρ 
της διαδικασίας και έδωσαν τη στήριξή τους προς 
τις προτάσεις.

Η συνιστώσα των πολιτών υπέβαλε την τελική της 
γνώμη επί των προτάσεων (βλ. παρακάτω βασικά 
μηνύματα).
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Κατά τη διάρκεια της τελικής Ολομέλειας (29-30 Απριλίου 2022), οι 108 πολίτες μέλη της συνιστώσας 
των πολιτών υπέβαλαν την τελική τους θέση επί των προτάσεων της Ολομέλειας. Η παρουσίασή τους 
σχεδιάστηκε κατά τρόπο συλλογικό και παρουσιάστηκε από 17 εξ αυτών κατά την τελική συζήτηση. Το 
κατωτέρω κείμενο αποτελεί περίληψη των βασικών μηνυμάτων από τις παρεμβάσεις τους.

**

Κατ’ αρχάς ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την ευκαιρία να 
συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Συναντηθήκαμε με άλλους Ευρωπαίους απ’ όλη την Ένωση, 
από διαφορετικές ομάδες και εκδηλώσεις, με πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες, και διευρύναμε 
τους ορίζοντές μας. Ωριμάσαμε ως Ευρωπαίοι. Για να συμβεί αυτό κάναμε όλοι θυσίες: ανατράπηκαν οι 
ρυθμοί της καθημερινής ζωής μας, πήραμε ημέρες άδειας από τη δουλειά, και ξοδέψαμε, όσοι ήμαστε 
μέλη των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, εννέα σαββατοκύριακα μακριά από τις οικογένειές μας. Αλλά 
ζήσαμε μια απίστευτη και μοναδική εμπειρία. Για μας, δεν ήταν χάσιμο χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπήρξαν θετικά και αρνητικά σημεία. Δεν βρήκαμε απαντήσεις στα 
ερωτήματά μας σε όλες τις περιπτώσεις. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να υλοποιηθούν οι 
προτάσεις μας. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε ό,τι χρειάζεται προκειμένου αυτό να συμβεί, ως 
ένδειξη σεβασμού στο κοινό μας έργο. Αν εμείς, οι πολίτες, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας, 
τα γλωσσικά εμπόδια, να συνεργαστούμε και να φθάσουμε στο δικό σας επίπεδο, το ίδιο μπορείτε κι εσείς.

**

Επιτύχαμε όλοι πολλά και τώρα που το έργο μας στην Ολομέλεια ολοκληρώθηκε μπορούμε να είμαστε 
περήφανοι γι’ αυτό. Διακρίνουμε 8 οριζόντια θέματα που δίνουν μια σαφή και ισχυρή εντολή για το 
μέλλον της Ευρώπης.

Πρώτο, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στην αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. 
Πράγματι, μια μεγάλη ανησυχία των πολιτών είναι η εξασφάλιση ίσων συνθηκών και δικαιωμάτων σε 
διάφορους τομείς: υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ίσες 
ευκαιρίες για τους κατοίκους των αγροτικών και των αστικών περιοχών, το να λαμβάνονται υπόψη οι 
δημογραφικοί παράγοντες. Στο μέλλον, οι Ευρωπαίοι σε όλα τα κράτη μέλη και όλες τις περιφέρειες, δεν 
θα πρέπει να αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω της ηλικίας, του τόπου κατοικίας, της εθνικότητας, του 
φύλου, της θρησκείας ή των πολιτικών τους προτιμήσεων. Θα πρέπει να τους προσφέρονται αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης, αξιοπρεπείς μισθοί και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Η ΕΕ πρέπει να είναι κάτι 
παραπάνω από μια οικονομική ένωση. Τα κράτη μέλη χρειάζεται να επιδείξουν περισσότερη αλληλεγγύη 
μεταξύ τους. Είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να φερόμαστε ως τέτοια σε καταστάσεις κρίσης.

Δεύτερο, η ΕΕ χρειάζεται να είναι τολμηρή και να δράσει γρήγορα για να γίνει ηγέτιδα στα θέματα 
περιβάλλοντος και κλίματος, επιταχύνοντας τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, βελτιώνοντας το 
σιδηροδρομικό της δίκτυο, ενθαρρύνοντας τις βιώσιμες μεταφορές και μια πραγματικά κυκλική 
οικονομία. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της αλλαγής σε πολλούς τομείς 
πολιτικής: στη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, την οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την 
εκπαίδευση, την υγεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κλιματική διπλωματία. Διαθέτουμε τις 
ερευνητικές ικανότητες, την οικονομική ισχύ και τη γεωπολιτική μόχλευση για να το κάνουμε πράξη. Αν 
καταστήσουμε το κλίμα προτεραιότητα μπορούμε να προσδοκούμε ένα μέλλον ευημερίας.

Τρίτο, η Ευρώπη χρειάζεται μια πιο δημοκρατική Ένωση. Οι ευρωπαίοι πολίτες αγαπούν την ΕΕ, αλλά ας 
το παραδεχτούμε: δεν είναι πάντα εύκολο. Μας καλέσατε για να σας βοηθήσουμε και μας ρωτήσατε: Τι 
μορφή θα πρέπει να έχει η ευρωπαϊκή δημοκρατία στο μέλλον; Και σας απαντήσαμε: Εμείς οι πολίτες 
θέλουμε μια Ευρώπη στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφάνεια και ταχύτητα, η αρχή της 
ομοφωνίας τυγχάνει επανεξέτασης και εμείς οι πολίτες έχουμε σοβαρή και τακτική συμμετοχή.

Τέταρτο, η ΕΕ χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση σε κάποιους τομείς και να έρθει εγγύτερα ως Ένωση. 
Ο πόλεμος χτυπάει την πόρτα στα ανατολικά μας σύνορα, και αυτό απαιτεί να είμαστε περισσότερο 
ενωμένοι παρά ποτέ, και να παραχωρήσουμε στην ΕΕ περισσότερες αρμοδιότητες στην εξωτερική 
πολιτική. Η Διάσκεψη αυτή μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για τη δημιουργία μια πιο ενωμένης 
και πολιτικά συνεκτικής Ευρώπης. Τα πάντα καταλήγουν σε αυτή τη λέξη: Ένωση. Δεν μπορούμε να 
περιγράφουμε τον εαυτό μας κατ’ αυτόν τον τρόπο αν δεν επιτύχουμε το είδος της συνεργασίας που 
επιδείχτηκε σε αυτή τη Διάσκεψη.

Πέμπτο, η ΕΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί αυτόνομα και να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της στο 
παγκόσμιο περιβάλλον. Καθ’ όλη αυτή τη διαδικασία αναφερθήκαμε στην επίτευξη αυτού του στόχου 
σε βασικούς στρατηγικούς τομείς: τη γεωργία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, την υγεία. Πρέπει να 
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σταματήσουμε να εξαρτόμαστε από τρίτες χώρες για πολλά κρίσιμα προϊόντα. Πρέπει να ποντάρουμε 
στο ταλέντο του εργατικού δυναμικού μας, να αποτρέψουμε τη διαρροή εγκεφάλων και να παράσχουμε 
κατάρτιση στις σωστές δεξιότητες για τους πολίτες σε όλα τα στάδια της ζωής τους, και ανεξαρτήτως 
του που κατοικούν εντός της ΕΕ. Δεν μπορούμε να έχουμε τεράστιες αποκλίσεις εντός της ΕΕ και νέους 
χωρίς καμία προοπτική σε μια χώρα, που αναγκάζονται να μετακινούνται σε κάποια άλλη.

Έκτο, το μέλλον της ΕΕ θα βασίζεται στις αξίες της. Αυτές καθοδήγησαν τα βήματά μας. Όταν 
ξεκινήσαμε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξεσπούσε ένας πόλεμος στην ήπειρό μας. Αυτός 
ο αγώνας για την ελευθερία μάς κάνει να συνειδητοποιούμε πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε μια 
ειρηνική ένωση. Πίσω απ’ όλες τις προτάσεις μας εκφράζονται αυτές οι αξίες: μια ανθρώπινη και 
αξιοπρεπής υποδοχή των μεταναστών, ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, ο αγώνας για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, το κάλεσμα για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, και για μια πιο 
δημοκρατική Ένωση.

Έβδομο, στο μέλλον, οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι και να γνωρίζουν 
περισσότερα για την ΕΕ. Αυτό ήταν ένα οριζόντιο ζήτημα που διαπερνούσε το έργο όλων των 
ομάδων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εκπαίδευση, η κινητικότητα, και οι ανταλλαγές μπορούν να 
προσδώσουν ουσία στην Ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία συμπληρώνει, χωρίς να αμφισβητεί, τις εθνικές 
μας ταυτότητες. Πολλοί από εμάς δεν αισθανόμασταν Ευρωπαίοι πριν από αυτή τη Διάσκεψη: αυτό 
ανέκυψε εδώ, σταδιακά, καθώς διαπραγματευόμασταν μεταξύ μας. Ήμαστε τυχεροί που είχαμε αυτή 
την ευκαιρία, αλλά πολλοί δεν την έχουν. Για το λόγο αυτό είναι τόσο σημαντικές η πληροφόρηση, η 
επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση.

Τέλος, ένα όγδοο οριζόντιο θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας είναι η εκπαίδευση και η 
ενδυνάμωση των πολιτών συνολικά. Για τη Διάσκεψη αυτή αποφασίσατε να προσκαλέσετε πολίτες 
από την ηλικία των 16. Είμαστε ευγνώμονες γιατί, περισσότερο παρά ποτέ, είναι σημαντικό να 
ενδυναμωθούν οι νέοι. Ο υψηλός βαθμός αποχής των νέων μάς δείχνει ότι ο σύνδεσμος μεταξύ 
των νέων και της πολιτικής πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου. Ενδυναμώστε τους τόσο οικονομικά 
όσο και κοινωνικά: είναι ακόμη υπερβολικά δύσκολο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ώστε να 
διεκδικήσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αισθάνθηκαν 
εγκαταλελειμμένοι και πολλοί υποφέρουν ακόμη από τις συνέπειες στην πνευματική τους υγεία. Αλλά 
πρέπει να ενδυναμωθούν όλοι οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο οι νέοι: μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και 
δια βίου μάθησης, χρειάζεται να διευρύνουμε τους ορίζοντες όλων των Ευρωπαίων. Χρειάζεται επίσης 
να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στη δημοκρατία, στη συμμετοχή στα κοινά και στον γραμματισμό περί 
των μέσων ενημέρωσης. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση.

**

Κανείς δεν ήξερε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. 27 χώρες, 24 γλώσσες, διαφορετικές ηλικίες. Και όμως, 
όταν εργαστήκαμε μαζί, αισθανθήκαμε να συνδεόμαστε: το μυαλό μας, οι σκέψεις μας, οι εμπειρίες μας. 
Δεν είμαστε ειδικοί στα της ΕΕ ή σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Διάσκεψης, αλλά έχουμε πείρα 
στην πραγματική ζωή και ο καθένας μας έχει την ιστορία του. Πηγαίνουμε στη δουλειά, ζούμε στην 
ύπαιθρο και στα προάστια, εργαζόμαστε νυχτερινές βάρδιες, σπουδάζουμε, έχουμε παιδιά, παίρνουμε 
τις δημόσιες συγκοινωνίες. Βασιζόμαστε στην ποικιλομορφία μας. Επιτεύχθηκε συναίνεση επί των 
προτάσεων μεταξύ των τεσσάρων συνιστωσών και εντός της συνιστώσας των πολιτών. Συμφωνούμε με 
όλες τις προτάσεις που έχετε στα χέρια σας και τις στηρίζουμε. Εκφράζουμε αποκλίνουσα θέση επί του 
μέτρου 38.4 τρίτο εδάφιο, καθότι δεν προήλθε ούτε από ομάδα ευρωπαίων πολιτών ούτε από εθνική 
ομάδα πολιτών και δεν συζητήθηκε επαρκώς στην ομάδα εργασίας της Ολομέλειας. Για τον λόγο αυτό 
δεν εκφέρουμε άποψη ούτε επί της ουσίας ούτε επί της σχετικότητας του εν λόγω μέτρου. Έχοντας 
αυτά κατά νου, σας καλούμε να δείτε τις προτάσεις μας ως ένα σύνολο, να τις υλοποιήσετε, και όχι μόνο 
αυτές που σας βολεύουν περισσότερο και είναι εύκολα εφαρμόσιμες. Κάντε το κατά τρόπο διαφανή. 
Εργαστήκαμε για τις προτάσεις με πάθος και αφοσίωση και είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας: 
παρακαλούμε σεβαστείτε τη.

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας και έγινε μάρτυρας 
ενός πολέμου στην Ευρώπη, επιδεικνύοντας πλήρη αλληλεγγύη με τον Ουκρανικό λαό. Για τους 
συμμετέχοντες ήταν ένας έτος αναταράξεων, όπως και για όλους τους Ευρωπαίους. Αλλά η 
Διάσκεψη, ενάντια στα προγνωστικά, συνέχισε το έργο της. Εξ ονόματος των πολιτών της Διάσκεψης, 
ας κλείσουμε απευθύνοντάς σας ένα απλό μήνυμα: αισθανόμαστε Ευρωπαίοι, αισθανόμαστε ότι 
συμμετέχουμε και ότι ακουγόμαστε σε αυτή τη διαδικασία εμβάθυνσης της δημοκρατίας, πιστεύουμε 
στην ΕΕ και θέλουμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Έτσι, από τα βάθη της καρδιάς μας, διαβάστε καλά 
τις προτάσεις και εφαρμόστε τες, για χάρη του μέλλοντος της Ευρώπης.
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Οι εκπρόσωποι της συνιστώσας του Συμβουλίου 
στην Ολομέλεια της Διάσκεψης δεν έκαναν 
σχόλια επί της ουσίας των προτάσεων αλλά 
υποστήριξαν και ενθάρρυναν τις δραστηριότητες 
των πολιτών και σημείωσαν τις συστάσεις 
τους. Μετά τις 9 Μαΐου 2022 το Συμβούλιο θα 
αποφασίσει τις επακόλουθες ενέργειες ως προς 
τα αποτελέσματα της Διάσκεψης, εντός του 
πλαισίου των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με 
τις Συνθήκες.

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης σημειώνει τις προτάσεις που 
υπεβλήθησαν από την Ολομέλεια της Διάσκεψης 
και τις παρουσιάζει ως τα τελικά αποτελέσματα 
της Διάσκεψης. Παρέχοντας κατευθύνσεις 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, οι προτάσεις 
αυτές προέκυψαν ως αποτέλεσμα σχεδόν ενός 
έτους διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της κοινής 
διακήρυξης και του εσωτερικού κανονισμού της 
Διάσκεψης.
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IV. 
Οι προτάσεις της 
Ολομέλειας
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«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον»

1. Πρόταση: γεωργία, παραγωγή τροφίμων, βιοποικιλότητα και 
οικοσυστήματα, ρύπανση

Στόχος: ασφαλής, βιώσιμη, δίκαιη, κλιματικά υπεύθυνη και οικονομικά προσιτή παραγωγή τροφίμων, 
με σεβασμό προς τις αρχές της βιωσιμότητας, το περιβάλλον, και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων, ενώ διασφαλίζεται η επισιτιστική ασφάλεια:

Μέτρα:

1. να έρθει στο προσκήνιο η έννοια της πράσινης 
και μπλε οικονομίας με το να προωθηθεί η 
αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον 
και το κλίμα γεωργία και αλιεία στην ΕΕ 
και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της 
βιολογικής γεωργίας, καθώς και άλλων 
μορφών καινοτόμου και βιώσιμης γεωργίας, 
όπως η κάθετη γεωργία, που επιτρέπουν 
την παραγωγή περισσότερων τροφίμων με 
λιγότερες εισροές, μειώνοντας παράλληλα 
τις εκπομπές και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα 
παραγωγικότητα και επισιτιστική ασφάλεια 
(Ομάδα 3 – σύσταση 1, 2 και 10· Ομάδα 2 – 
σύσταση 4)

2. να αναπροσανατολιστούν οι επιδοτήσεις και 
να ενισχυθούν τα κίνητρα προς τη βιολογική 
γεωργία και τη βιώσιμη γεωργία που τηρεί 
σαφή περιβαλλοντικά πρότυπα και να γίνουν 
προσπάθειες να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι 
στόχοι για το κλίμα (Ομάδα 3 – συστάσεις 1, 
12)

3. να εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικής 
οικονομίας στη γεωργία και να προωθηθούν 
μέτρα κατά της σπατάλης τροφίμων (ομάδα 
εργασίας, πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

4. να μειωθεί σημαντικά η χρήση χημικών 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, σύμφωνα με 
τους υφιστάμενους στόχους, με παράλληλη 
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, και 
στήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη πιο 
βιώσιμων και φυσικών εναλλακτικών λύσεων 
(Ομάδα 3 - σύσταση 10, συζήτηση ομάδας 
εργασίας)

5. να θεσπιστεί πιστοποίηση για τις 
απορροφήσεις άνθρακα, βάσει αξιόπιστης, 
σταθερής και διαφανούς λογιστικής 
καταγραφής του άνθρακα (συζήτηση 
ολομέλειας)

6. περισσότερη έρευνα και καινοτομία, μεταξύ 
άλλων σε τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη 
παραγωγή, την ανθεκτικότητα των φυτών 
και τη γεωργία ακριβείας, και περισσότερα 
συστήματα επικοινωνίας, παροχής συμβουλών 
και κατάρτισης για τους γεωργούς (Ομάδα 
3 – σύσταση 10, συζήτηση ομάδας εργασίας, 
συζήτηση ολομέλειας)

7. να εξαλειφθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και 
να ενισχυθεί η δίκαιη και πράσινη μετάβαση 
σε καλύτερες θέσεις εργασίας, με υψηλής 
ποιότητας ασφάλεια, υγεία και συνθήκες 
εργασίας, στον γεωργικό τομέα (συζήτηση 
ομάδας εργασίας)

8. να εξεταστούν πτυχές όπως η χρήση 
πλαστικών σε γεωργικές μεμβράνες και 
τρόποι μείωσης της κατανάλωσης νερού στη 
γεωργία (MDP)

9. να στηριχθούν η προγραμματισμένη 
αναπαραγωγή και η παραγωγή κρέατος 
με έμφαση στην καλή μεταχείριση και τη 
βιωσιμότητα των ζώων, με τη χρήση μέτρων 
όπως η σαφής επισήμανση, τα υψηλά πρότυπα 
και οι κοινοί κανόνες για την κτηνοτροφία και 
τη μεταφορά, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ 
αναπαραγωγής και διατροφής (Ομάδα 3 – 
σύσταση 16 και 30)
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2. Πρόταση: γεωργία, παραγωγή τροφίμων, βιοποικιλότητα και 
οικοσυστήματα, ρύπανση

Στόχος: προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των ωκεανών και 
εξάλειψη της ρύπανσης

Μέτρα:

1. να δημιουργηθούν, να αποκατασταθούν, 
να τύχουν καλύτερης διαχείρισης και να 
επεκταθούν προστατευόμενες περιοχές – 
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (FR 
σύσταση, Ομάδα 3 – σύσταση 11)

2. να θεσπιστεί σύστημα εξαναγκασμού και 
ανταμοιβής, για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης, το οποίο θα πρέπει επίσης να 
ενσωματωθεί στα φορολογικά μέτρα, σε 
συνδυασμό με περισσότερη ευαισθητοποίηση 
και κίνητρα (Ομάδα 3 – σύσταση 32, FR 
σύσταση, συζήτηση ολομέλειας)

3. να ενισχυθεί ο ρόλος των δήμων στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό και την κατασκευή 
νέων κτιρίων που υποστηρίζουν γαλάζιες και 
πράσινες υποδομές, να αποφευχθεί και να 
πάψει η περαιτέρω σφράγιση του εδάφους, 
και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά χώροι 
πρασίνου σε νέες κατασκευές με σκοπό την 
προώθηση της βιοποικιλότητας και των 
αστικών δασών (Ομάδα 3 – σύσταση 5, Ομάδα 
1 – σύσταση 18, FR σύσταση)

4. να προστατευθούν τα έντομα, ιδίως τα 
αυτόχθονα έντομα και τα έντομα επικονίασης, 
μεταξύ άλλων μέσω της προστασίας από 
χωροκατακτητικά είδη και της καλύτερης 
επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας (Ομάδα 
1 – σύσταση 18)  

5. να στηριχθούν η αναδάσωση, δάσωση, 
συμπεριλαμβανομένων των δασών που έχουν 
χαθεί λόγω πυρκαγιάς, να επιβληθεί μια 
υπεύθυνη διαχείριση δασών και η καλύτερη 
χρήση της ξυλείας που αντικαθιστά άλλα 
υλικά. να καθοριστούν δεσμευτικοί εθνικοί 
στόχοι σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την 
αναδάσωση των αυτόχθονων δένδρων και 
της τοπικής χλωρίδας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαφορετικές εθνικές καταστάσεις και 
ιδιαιτερότητες (Ομάδα 3 – σύσταση 14, ομάδα 
1 – σύσταση 18)

6. να επιβληθεί και να επεκταθεί η απαγόρευση 
των πλαστικών μίας χρήσης (MDP)

7. προστασία των υδάτινων πηγών και 
καταπολέμηση της ρύπανσης των ποταμών 
και των ωκεανών, μεταξύ άλλων μέσω της 
έρευνας και της καταπολέμησης της ρύπανσης 
από μικροπλαστικά, και προώθηση της φιλικής 
προς το περιβάλλον ναυτιλίας με τη χρήση 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 
την καθιέρωση έρευνας και χρηματοδότησης 
της ΕΕ για εναλλακτικά θαλάσσια καύσιμα 
και τεχνολογίες (πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα, συζήτηση ομάδας εργασίας)

8. να περιοριστεί η φωτορύπανση (ομάδα 
εργασίας)
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3. Πρόταση: κλιματική αλλαγή, ενέργεια, μεταφορές

Στόχος: να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και να επιτευχθεί η ενεργειακή 
ανεξαρτησία της ΕΕ, με παράλληλη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης, και παροχή στους Ευρωπαίους 
επαρκούς, οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας. να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, με 
την ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στην πολιτική βιώσιμης ενέργειας και 
να σέβεται τους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα:

Μέτρα:

1. ολοκλήρωση και, όποτε είναι δυνατόν, 
επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, ιδίως 
μέσω περισσότερων επενδύσεων στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου 
να μειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση, 
αναγνωρίζοντας επίσης τον ρόλο των τοπικών 
και των περιφερειακών αρχών στην πράσινη 
μετάβαση (συζήτηση ομάδας εργασίας)

2. να εξεταστεί, στο πλαίσιο των ενεργειακών 
πολιτικών, των γεωπολιτικών επιπτώσεων 
και των επιπτώσεων στην ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οικολογική πτυχή και η χρηστή 
διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, όλων 
των προμηθευτών ενέργειας τρίτων χωρών 
(συζήτηση ομάδας εργασίας)

3. να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγωγές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου χάρη σε έργα 
ενεργειακής απόδοσης, να στηριχθούν οι 
οικονομικά προσιτές δημόσιες μεταφορές, 
να διαμορφωθεί ένα σιδηροδρομικό και 
εμπορευματικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, 
και να επεκταθεί η παροχή καθαρής και 
ανανεώσιμης ενέργειας (Ομάδα 4 – σύσταση 
2, Ομάδα 1 – σύσταση 10, συστάσεις FR, DE)

4. βελτίωση της ποιότητας και της 
διασυνδεσιμότητας, διασφάλιση της 
συντήρησης και μετασχηματισμός της 
ηλεκτρικής υποδομής και των ηλεκτρικών 
δικτύων προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
και να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ομάδα 1 – 
σύσταση 10, συζήτηση ομάδας εργασίας)

5. να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπως η αποδοτική παραγωγή και χρήση του 
πράσινου υδρογόνου, ιδίως σε τομείς που είναι 
δύσκολο να ηλεκτροδοτηθούν (Ομάδα 3 – 
σύσταση 31, συζήτηση ομάδας εργασίας)

6. να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στη 
διερεύνηση νέων φιλικών προς το περιβάλλον 
πηγών ενέργειας και μεθόδων αποθήκευσης 
και, μέχρι να βρεθούν απτές λύσεις, πρόσθετες 

επενδύσεις σε υφιστάμενες βέλτιστες λύσεις 
παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας 
(Ομάδα 3 – συστάσεις 9 και 31)

7. να καταστούν υποχρεωτικά τα φίλτρα CO2 για 
τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών 
καυσίμων και να παρασχεθεί οικονομική 
ενίσχυση στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν 
οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή των 
φίλτρων CO2.(Ομάδα 3 – σύσταση 29)

8. να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση, με 
προστασία των εργαζομένων και των θέσεων 
εργασίας, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης 
για τη μετάβαση και περαιτέρω έρευνες, μέσω 
μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος 
με πιο δίκαιη φορολογία και μέτρα 
καταπολέμησης της φορολογικής απάτης 
και μέσω μιας προσέγγισης διακυβέρνησης 
χωρίς αποκλεισμούς στη χάραξη πολιτικής 
σε όλα τα επίπεδα (π.χ. φιλόδοξα μέτρα για 
την επανειδίκευση/αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
ισχυρή κοινωνική προστασία, διατήρηση των 
δημόσιων υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα, 
διαφύλαξη των κανόνων για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία) (συζήτηση 
ολομέλειας, συζήτηση ομάδας εργασίας, 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

9. να καταρτιστεί δέσμη επενδυτικών μέτρων 
για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και 
καινοτομίες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με 
κλιματικούς δασμούς εισαγωγής και κλιματικές 
εισφορές προσαρμογής άνθρακα (σύσταση DE)

10. μετά από μια μεταβατική περίοδο, τα ορυκτά 
καύσιμα δεν θα πρέπει πλέον να επιδοτούνται 
και δεν θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση 
για παραδοσιακές υποδομές φυσικού αερίου 
(ομάδα εργασίας) 

11. να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ και να 
αναληφθεί ισχυρότερος ρόλος και ευθύνη 
για την προώθηση φιλόδοξης δράσης για το 
κλίμα, δίκαιης μετάβασης και στήριξης για την 
αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών, 
στο διεθνές πλαίσιο με επίκεντρο τα Ηνωμένα 
Έθνη (σύσταση NL, συζήτηση ομάδας εργασίας)
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4. Πρόταση: κλιματική αλλαγή, ενέργεια, μεταφορές

Στόχος: παροχή σύγχρονων, πράσινων και ασφαλών υποδομών υψηλής ποιότητας, διασφάλιση της 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, ιδίως μέσω των 
οικονομικά προσιτών δημόσιων μεταφορών:

Μέτρα:

1. να στηριχθούν οι δημόσιες μεταφορές 
και να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
δημόσιων μεταφορών, ιδίως σε αγροτικές 
και νησιώτικες περιοχές, το οποίο θα είναι 
αποδοτικό, αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό, 
με την παροχή πρόσθετων κινήτρων για τη 
χρήση των δημόσιων μεταφορών (Ομάδα 3 – 
σύσταση 36, Ομάδα 4 – σύσταση 2)

2. να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε τρένα 
υψηλής ταχύτητας και νυχτερινά τρένα και 
να καθοριστεί ενιαίο πρότυπο φιλικής προς 
το περιβάλλον σιδηροδρομικής τεχνολογίας 
στην Ευρώπη, για την παροχή αξιόπιστης 
εναλλακτικής λύσης και τη διευκόλυνση 
της δυνατότητας αντικατάστασης και 
αποθάρρυνσης των πτήσεων μικρών 
αποστάσεων (συζήτηση ομάδας εργασίας, 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

3. να προωθηθεί η αγορά, έχοντας υπόψη την 
οικονομική προσιτότητα για τα νοικοκυριά, και 
η (κοινή) χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, που 
τηρούν ικανοποιητικά πρότυπα όσον αφορά τη 
διάρκεια ζωής του συσσωρευτή, καθώς και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις αναγκαίες 
υποδομές επαναφόρτισης, και επενδύσεις στην 
ανάπτυξη άλλων μη ρυπογόνων τεχνολογιών 
για εκείνα τα οχήματα των οποίων ο 
εξηλεκτρισμός δύσκολα θα επιτευχθεί (Ομάδα 
3 – σύσταση 38)

4. να αναπτυχθεί η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας και στο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας σε αγροτικές και νησιώτικες 
περιοχές (Ομάδα 3 – σύσταση 36)

5. να βελτιωθούν από οικολογικής πλευράς οι 
υφιστάμενες υποδομές μεταφορών (Ομάδα 3 – 
σύσταση 37)

6. να απαιτηθούν προγράμματα αστικής 
ανάπτυξης για «πιο πράσινες» πόλεις με 
χαμηλότερες εκπομπές και να διαμορφωθούν 
ειδικές ζώνες χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις, 
χωρίς να βλάπτονται οι εμπορικές περιοχές 
(Ομάδα 3 – σύσταση 6)

7. να βελτιωθούν οι υποδομές ποδηλασίας και 
να παρασχεθούν περαιτέρω δικαιώματα 
και ενισχυμένη νομική προστασία στους 
ποδηλάτες και τους πεζούς, μεταξύ άλλων 
σε περίπτωση ατυχημάτων με μηχανοκίνητα 
οχήματα, με κατοχύρωση της οδικής 
ασφάλειας και παροχή κατάρτισης σχετικά με 
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας (Ομάδα 3 – 
σύσταση 4).

8. να ρυθμιστεί η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, 
η οποία χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας (MDP)
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5. Πρόταση: βιώσιμη κατανάλωση, συσκευασία και παραγωγή

Στόχος: να ενισχυθεί η χρήση και η διαχείριση των υλικών εντός της ΕΕ ώστε να καταστεί πιο 
κυκλική, αυτόνομη, και λιγότερο εξαρτώμενη. να οικοδομηθεί μια κυκλική οικονομία με την 
προώθηση βιώσιμων προϊόντων και παραγωγής της ΕΕ. Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση όλων των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ με τα κοινά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ:

Μέτρα:

1. να εισαχθούν αυστηρότερα και εναρμονισμένα 
πρότυπα παραγωγής εντός της ΕΕ και να 
θεσπιστεί για όλα τα προϊόντα που πωλούνται 
στην αγορά της ΕΕ ένα διαφανές σύστημα 
επισήμανσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα 
(π.χ. οικολογική βαθμολογία), καθώς και 
τη μακροζωία, με τη χρήση κωδικού QR και 
οικολογικής βαθμολογίας ή του ψηφιακού 
διαβατηρίου προϊόντος (Ομάδα 3 – συστάσεις 8, 
13, 20, 21, Ομάδες 1 –16, Ομάδα 4 – σύσταση 13)

2. να επανεξεταστούν οι παγκόσμιες 
εφοδιαστικές αλυσίδες, μεταξύ άλλων και 
στη γεωργική παραγωγή, ώστε να μειωθεί 
η εξάρτηση της ΕΕ και να συντομευθούν οι 
αλυσίδες (MDP)

3. να αποφευχθεί περαιτέρω η δημιουργία 
αποβλήτων με τον καθορισμό στόχων 
πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης και 
τον καθορισμό προτύπων ποιότητας για τα 
συστήματα διαλογής αποβλήτων (συζήτηση 
ομάδας εργασίας, σύσταση FR)

4. να καταργηθούν σταδιακά οι μη βιώσιμες 
μορφές συσκευασίας, να ρυθμιστούν οι 
περιβαλλοντικά ασφαλείς συσκευασίες 
και να αποφευχθεί η σπατάλη υλικών στις 
συσκευασίες, μέσω οικονομικών κινήτρων και 
κυρώσεων και μέσω επενδύσεων στην έρευνα 
για εναλλακτικές λύσεις (Ομάδα 3 – συστάσεις 
15, 25, Ομάδα 1 – σύσταση 12, Ομάδα 4 – 
σύσταση 16)

5. να θεσπιστούν ένα πανευρωπαϊκό 
σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης 
συσκευασιών (P3 – 23, πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα) και προηγμένα πρότυπα για τα 
εμπορευματοκιβώτια (Ομάδα 3 – συστάσεις 
22, 23, πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

6. δημιουργία πλατφόρμας γνώσεων της ΕΕ 
σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της 
μακροπρόθεσμης και βιώσιμης χρήσης 
και τον τρόπο «επισκευής» προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων 
πληροφοριών από ενώσεις καταναλωτών 
(Ομάδα 3 — σύσταση 20)

7. να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πρώιμης, ή πρόωρης (συμπεριλαμβανομένης 
της προγραμματισμένης) απαξίωσης, να 
εξασφαλιστούν πιο μακρόχρονες εγγυήσεις, 
να προωθηθεί το δικαίωμα στην επισκευή 
και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η 
προσβασιμότητα συμβατών ανταλλακτικών 
(Ομάδα 3 – σύσταση 20, συστάσεις FR και DE, 
Ομάδα 1 – σύσταση 4 14)

8. να δημιουργηθεί αγορά δευτερογενών 
πρώτων υλών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
απαιτήσεις για τα ποσοστά ανακυκλωμένου 
περιεχομένου και να ενθαρρυνθεί η μείωση 
χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών (συζήτηση 
ομάδας εργασίας)

9. να εφαρμοστεί ταχέως μια φιλόδοξη 
στρατηγική για τη βιώσιμη 
κλωστοϋφαντουργία και να δημιουργηθεί 
μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν ότι το 
προϊόν πληροί βιώσιμα κριτήρια (Ομάδα 3 – 
σύσταση 28, συζήτηση ομάδας εργασίας) 

10. να αναληφθούν ενωσιακές δράσεις που 
δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν προϊόντα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και που τους παρέχουν 
σχετικά κίνητρα (Ομάδα 3 – σύσταση 20)

11. να αυξηθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και 
να επιβληθούν η νομοθεσία και η συμμόρφωση 
όσον αφορά τις εξαγωγές αποβλήτων εντός της 
ΕΕ και σε τρίτες χώρες (Ομάδα 4 – σύσταση – 
σύσταση 15, πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

12. να θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της 
διαφήμισης επιβλαβών για το περιβάλλον 
προϊόντων με τη θέσπιση υποχρεωτικής 
δήλωσης αποποίησης ευθύνης για προϊόντα 
που είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το 
περιβάλλον (Ομάδα 3 – σύσταση 22)

13. να θεσπιστούν αυστηρότερα πρότυπα 
παραγωγής και δίκαιες συνθήκες εργασίας 
σε ολόκληρη την παραγωγή και την αλυσίδα 
παραγωγής (Ομάδα 3 – σύσταση 21)
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6. Πρόταση: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, διάλογος και τρόπος 
ζωής

Στόχος: να προωθηθεί η γνώση, η ενημέρωση, η παιδείας και ο διάλογος όσον αφορά το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, τη χρήση της ενέργειας και τη βιωσιμότητα:

Μέτρα:

1. να δημιουργηθεί μια διαδραστική 
πλατφόρμα ελεγμένων πληροφοριών, με 
τακτικά επικαιροποιούμενες και ποικίλες 
επιστημονικές περιβαλλοντικές πληροφορίες 
(Ομάδα 3 – σύσταση 33) 

2. να στηριχθούν ενημερωτικές εκστρατείες 
για την οικολογική ευαισθητοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μακροπρόθεσμης 
ενωσιακής εκστρατείας για τη βιώσιμη 
κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής 
(Συστάσεις DE, NL και FR, Ομάδα 3 – σύσταση 
7)

3. να προαχθούν και να διευκολυνθούν ο διάλογος 
και οι διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων, ιδίως με τους νέους, σε τοπικό 
επίπεδο (Συστάσεις DE, NL και FR, Ομάδα 3 – 
συστάσεις 27, 35, συζήτηση ολομέλειας)

4. να καταρτίσει η ΕΕ, με τη βοήθεια των κρατών 
μελών, κοινό ευρωπαϊκό χάρτη που θα 
στοχεύει σε περιβαλλοντικά ζητήματα και θα 
προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
όλων των πολιτών (Ομάδα 3 – σύσταση 7)

5. να παρασχεθούν εκπαιδευτικά μαθήματα και 
διδακτικό υλικό για όλους, προκειμένου να 
αυξηθεί ο γραμματισμός σε θέματα κλίματος 
και βιωσιμότητας και να καταστεί δυνατή η 
διά βίου μάθηση σε περιβαλλοντικά θέματα 
(Ομάδα 1 – συστάσεις 15, 35, Ομάδα 3 – 
σύσταση 24, συζήτηση ομάδας εργασίας)

6. να συμπεριληφθούν στην εκπαίδευση η 
παραγωγή τροφίμων και η προστασία της 
βιοποικιλότητας, καθώς και το πλεονέκτημα 
των ανεπεξέργαστων τροφίμων έναντι των 
επεξεργασμένων τροφίμων, να προωθηθούν 
οι σχολικοί κήποι, και να επιδοτηθούν έργα 
αστικής κηπουρικής και κάθετης γεωργίας.  
να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καταστεί η 
βιοποικιλότητα υποχρεωτικό μάθημα στα 
σχολεία και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 
ως προς τη βιοποικιλότητα, με τη χρήση 
εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και την 
παροχή κινήτρων για «διαγωνισμούς» σε 
ολόκληρη την ΕΕ (διαγωνισμοί σε κλίμακα 
τοπικής κοινότητας) (Ομάδα 3 – σύσταση 5, 
Ομάδα 1 – σύσταση 18)

7. να ενισχυθούν ο ρόλος και η δράση της 
ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και 
της εκπαίδευσης, με την επέκταση της 
αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κλιματικής αλλαγής και 
του περιβάλλοντος και την επέκταση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία σε θέματα «ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος», όπως το περιβάλλον 
(Συστάσεις NL, FR)

8. να προωθηθεί η διατροφή βασιζόμενη σε 
φυτικά προϊόντα, με σκοπό την προστασία του 
κλίματος και τη διατήρηση του περιβάλλοντος 
(MDP)
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«Υγεία»

7. Πρόταση - Υγιεινή διατροφή και υγιεινός τρόπος ζωής1

Στόχος: να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για την υγιεινή 
διατροφή και πρόσβαση σε υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, ως δομικό στοιχείο ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής, ιδίως με τους εξής τρόπους: 

Μέτρα:

1. καθορισμός ελάχιστων προτύπων για την 
ποιότητα των τροφίμων, καθώς και για την 
ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, μεταξύ άλλων 
με τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών 
και άλλων ζωικών φαρμάκων σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο για την προστασία της 
υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων 
αντί της χρήσης τους με προληπτικό τρόπο 
και διασφαλίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι 
αυστηρότεροι από την άποψη αυτή.[#23, #17]

2. διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων σχετικά με 
τις υγιεινές συνήθειες από νεαρή ηλικία και 
ενθάρρυνση να κάνουν ασφαλείς και υγιεινές 
επιλογές, μέσω της φορολόγησης των μη 
υγιεινών επεξεργασμένων τροφίμων και 
μέσω της άμεσης διάθεσης πληροφοριών 
σχετικά με τις ιδιότητες των τροφίμων όσον 
αφορά την ανθρώπινη υγεία· για τον σκοπό 
αυτό, να θεσπιστεί πανευρωπαϊκό σύστημα 
αξιολόγησης για τα μεταποιημένα τρόφιμα 
με βάση ανεξάρτητη και επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη και ετικέτα που θα 
καλύπτει τη χρήση ορμονούχων ουσιών και 
ενδοκρινικών διαταρακτών στην παραγωγή 

τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, να ενισχυθεί 
η παρακολούθηση και η επιβολή των 
υφιστάμενων κανόνων και να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενίσχυσής τους. [#18, #19, ομάδα 
εργασίας]

3. ενθάρρυνση του διαλόγου με τους παράγοντες 
της αλυσίδας τροφίμων από την παραγωγή 
έως τις πωλήσεις για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη όσον αφορά τα υγιεινά τρόφιμα. [#19, 
ομάδα εργασίας]

4. υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ της παροχής 
υγιεινών, διαφοροποιημένων και οικονομικά 
προσιτών τροφίμων σε ιδρύματα που 
εξυπηρετούν το κοινό, όπως σχολικά κυλικεία, 
νοσοκομεία ή οίκοι ευγηρίας, μεταξύ άλλων 
και μέσω ειδικής χρηματοδότησης. [#3, 
ολομέλεια, ομάδα εργασίας]

5. επένδυση στην έρευνα σχετικά με τον 
αντίκτυπο της χρήσης αντιβιοτικών και τις 
επιπτώσεις των ορμονούχων ουσιών και των 
ενδοκρινικών διαταρακτών στην ανθρώπινη 
υγεία [#17, #18] 
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8. Πρόταση – Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης3 

Στόχος: να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η ποιότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, 
ιδίως με: 

Μέτρα:

1. δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δεδομένων για την υγεία, ο οποίος θα 
διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων για 
την υγεία· τα ατομικά ιατρικά αρχεία θα 
μπορούσαν να διατίθενται — σε εθελοντική 
βάση — μέσω ενός ατομικού ηλεκτρονικού 
διαβατηρίου υγείας της ΕΕ, σύμφωνα με τους 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων. 
[#41, ομάδα εργασίας]

2. κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ιδίως μέσω 
ισχυρών συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τους μισθούς και 
τις εργασιακές ρυθμίσεις, και εναρμόνιση των 
προτύπων κατάρτισης και πιστοποίησης για 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας· 
θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα 
δικτύωσης και ανταλλαγών, όπως ένα 
πρόγραμμα Erasmus για ιατρικές σχολές, το 
οποίο θα συμβάλλει κυρίως στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η διατήρηση των ταλέντων, οι γνώσεις 
και οι εργασιακές εμπειρίες των νέων 
επαγγελματιών, πρέπει να θεσπιστούν 
προγράμματα ανταλλαγών της ΕΕ που θα 
κινητοποιούν τα καλύτερα μυαλά μας στις 
βιοεπιστήμες ώστε να μην απομακρύνονται 
από τρίτες χώρες. [#39, ομάδα εργασίας]

3. διασφάλιση στρατηγικής αυτονομίας σε 
επίπεδο ΕΕ και αποφυγή της εξάρτησης από 
τρίτες χώρες [NL2]4 για φάρμακα (ιδίως 
δραστικές ουσίες) και ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 
υλών)· ειδικότερα, θα πρέπει να καταρτιστεί 
σε επίπεδο ΕΕ κατάλογος βασικών φαρμάκων 
και φαρμάκων προτεραιότητας, αλλά και 
καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών 
(όπως λύσεις βιοτεχνολογίας), με βάση τους 
υφιστάμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
και την HERA, ώστε να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητά τους για τους πολίτες. 
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργάνωσης 

συντονισμένων στρατηγικών αποθεμάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. προκειμένου να επιτευχθεί 
η αναγκαία συντονισμένη και μακροπρόθεσμη 
δράση σε επίπεδο Ένωσης, να συμπεριληφθούν 
η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη στις 
συντρέχουσες αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΕ και 
των κρατών μελών της ΕΕ με την τροποποίηση 
του άρθρου 4 της ΣΛΕΕ. [#40, #49, ολομέλεια, 
ομάδα εργασίας]

4. περαιτέρω ανάπτυξη, συντονισμός 
και χρηματοδότηση των υφιστάμενων 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα της υγείας, χωρίς να υπονομεύονται 
άλλα προγράμματα που σχετίζονται με την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς, καθώς αποτελούν τη 
βάση για την ανάπτυξη δικτύων ιατρικής 
περίθαλψης για εξαιρετικά εξειδικευμένες 
και πολύπλοκες θεραπείες. [#42, #43, ομάδα 
εργασίας]

5. επενδύσεις στα συστήματα υγείας, ιδίως σε 
δημόσια και μη κερδοσκοπικά, τις υποδομές 
και την ψηφιακή υγεία και διασφάλιση ότι οι 
πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης τηρούν 
τις αρχές της πλήρους προσβασιμότητας, της 
οικονομικής προσιτότητας και της ποιότητας 
των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι 
πόροι δεν εξαντλούνται από κερδοσκοπικούς 
φορείς του τομέα της υγείας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το γενικό συμφέρον. [#51, 
ομάδα εργασίας]

6. έκδοση αυστηρών συστάσεων προς τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις σε αποτελεσματικά, 
προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά, ποιοτικά 
και ανθεκτικά συστήματα υγείας, ιδίως 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο 
αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία 
στη δημόσια υγεία καταδεικνύει την 
ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης ανθεκτικών 
συστημάτων υγείας και μηχανισμών 
αλληλεγγύης. [#51, ομάδα εργασίας]
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9. Πρόταση — Διεύρυνση της κατανόησης της υγείας5 

Στόχος: υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την υγεία, η οποία θα αντιμετωπίζει, πέρα από 
τις ασθένειες και τις θεραπείες, τις γνώσεις σε θέματα υγείας και την πρόληψη, και θα προωθεί 
την κοινή κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από ασθένεια ή 
αναπηρία, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία», η οποία θα πρέπει να τονιστεί ως οριζόντια και 
θεμελιώδης αρχή που περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ. 

Μέτρα:

1. βελτίωση της κατανόησης των ζητημάτων 
ψυχικής υγείας και των τρόπων 
αντιμετώπισής τους, μεταξύ άλλων από την 
προσχολική ηλικία και την πρώιμη διάγνωση, 
με βάση τις ορθές πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες 
θα πρέπει να καταστούν άμεσα προσβάσιμες 
μέσω της πύλης βέλτιστων πρακτικών 
για τη δημόσια υγεία. Για να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς 
θα πρέπει να διοργανώσουν εκδηλώσεις 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και να 
βοηθήσουν τα μέλη τους να τις διαδώσουν 
στις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα πρέπει 
να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την ψυχική υγεία, το οποίο θα παρέχει 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ψυχική 
υγεία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έρευνα 
και θα αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα της 
διαθεσιμότητας επαγγελματιών, μεταξύ 
άλλων για ανηλίκους, και τη δημιουργία στο 
εγγύς μέλλον ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Έτους 
Ψυχικής Υγείας. [#44, #47, ομάδα εργασίας]

2. ανάπτυξη, σε επίπεδο ΕΕ, ενός τυποποιημένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τον 
υγιεινό τρόπο ζωής, το οποίο θα καλύπτει 
επίσης τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δράσεις που 
στοχεύουν τόσο στον υγιεινό τρόπο ζωής 
όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
συμβάλουν στην πρόληψη πολλών ασθενειών, 
όπως για παράδειγμα η ποδηλασία ως υγιεινό 
μέσο για την καθημερινή κινητικότητα. Τα 

κράτη μέλη και τα σχολεία θα μπορούν να 
το χρησιμοποιούν δωρεάν στα προγράμματα 
σπουδών τους, ανάλογα με την περίπτωση. 
Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τα 
στερεότυπα για τα άτομα που πάσχουν από 
ασθένεια ή αναπηρία. [#46, ομάδα εργασίας]

3. ανάπτυξη μαθημάτων πρώτων βοηθειών 
— συμπεριλαμβανομένης μιας πρακτικής 
συνιστώσας — τα οποία θα διατίθενται 
δωρεάν σε όλους τους πολίτες και εξέταση 
του ενδεχομένου παροχής μαθημάτων σε 
τακτική βάση ως συνήθης πρακτική για τους 
σπουδαστές και τους χώρους εργασίας. Θα 
πρέπει επίσης να υπάρχει ελάχιστος αριθμός 
απινιδωτών σε δημόσιους χώρους σε όλα τα 
κράτη μέλη. [#50]

4. επέκταση της πρωτοβουλίας για την εβδομάδα 
υγείας, η οποία θα πραγματοποιείται σε 
ολόκληρη την ΕΕ την ίδια εβδομάδα, κατά 
την οποία θα πρέπει να καλύπτονται και να 
συζητούνται όλα τα ζητήματα υγείας. Να 
εξεταστούν επίσης οι πρωτοβουλίες του έτους 
υγείας, αρχής γενομένης από το έτος για την 
ψυχική υγεία. [#44, ομάδα εργασίας]

5. αναγνώριση ως τακτική ιατρική 
θεραπεία όσον αφορά τη φορολογία των 
ορμονικών προϊόντων αντισύλληψης που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους, 
όπως σε περιπτώσεις ινομυαλγίας και 
ενδομητρίωσης, καθώς και γυναικείων 
προϊόντων υγιεινής. Διασφάλιση της 
πρόσβασης σε αναπαραγωγικές θεραπείες για 
όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
γονιμότητας. [#45, ομάδα εργασίας]
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10. Πρόταση – Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους6

Στόχος: καθιέρωση ενός «δικαιώματος στην υγεία» με τη διασφάλιση της ίσης και καθολικής 
πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων σε οικονομικά προσιτή, προληπτική, θεραπευτική και ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη

Μέτρα:

1. θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων υγείας 
σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα καλύπτουν επίσης 
την πρόληψη, την προσβασιμότητα και 
την εγγύτητα στην περίθαλψη, και παροχή 
στήριξης για την επίτευξη των προτύπων 
αυτών. [#39, ομάδα εργασίας]   

2. αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθεί πλήρως 
υπόψη η αρχή της επικουρικότητας και ο 
καίριος ρόλος των τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών φορέων στον τομέα της υγείας 
[NL3], να διασφαλιστεί η ικανότητα ανάληψης 
δράσης σε επίπεδο ΕΕ όταν το δικαίωμα στην 
υγεία αντιμετωπίζεται καλύτερα εκεί. να 
καταστεί δυνατή η ταχύτερη και ισχυρότερη 
λήψη αποφάσεων σε βασικά θέματα και 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για την ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας (όπως, 
για παράδειγμα, σε περίπτωση πανδημίας 
ή σπάνιων ασθενειών). [#49, FR στόχος 11, 
ψηφιακή πλατφόρμα] 

3. να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αξιοποιώντας πλήρως το τρέχον πλαίσιο και 
να συμπεριληφθούν η υγεία και η υγειονομική 
περίθαλψη στις συντρέχουσες αρμοδιότητες 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ 
με την τροποποίηση του άρθρου 4 της ΣΛΕΕ. 
[#49, FR στόχος 11, ψηφιακή πλατφόρμα, 
ομάδα εργασίας]7

4. να διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε υφιστάμενες θεραπείες, 
οπουδήποτε και αν είναι για πρώτη φορά 
διαθέσιμες στην ΕΕ· για τον σκοπό αυτό, να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία, 
ιδίως όσον αφορά τις σπάνιες νόσους, τον 

καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και 
τις εξαιρετικά εξειδικευμένες θεραπείες, 
όπως οι μεταμοσχεύσεις οργάνων και οι 
θεραπείες σοβαρών εγκαυμάτων. Θα πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τις 
μεταμοσχεύσεις και τις δωρεές οργάνων προς 
όφελος όλων των ευρωπαίων ασθενών που 
χρειάζονται μεταμόσχευση. [ολομέλεια και 
ομάδα εργασίας] 

5. να διασφαλίσει την οικονομική προσιτότητα 
της περίθαλψης, μέσω ισχυρότερων 
επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως στην οδοντιατρική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της προφύλαξης 
και ότι θα διατίθεται οικονομικά προσιτή 
οδοντιατρική περίθαλψη για όλους εντός 15 
έως 20 ετών. [#48, ομάδα εργασίας]

6. να διασφαλίσει ότι οι θεραπείες και τα 
φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ίσης 
ποιότητας και έχουν δίκαιο τοπικό κόστος, 
μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης του 
υπάρχοντος κατακερματισμού της εσωτερικής 
αγοράς. [#40, NL3, ομάδα εργασίας, ολομέλεια]

7. να καταπολεμήσει τη φτώχεια στον τομέα 
της υγείας με την ενθάρρυνση δωρεάν 
οδοντιατρικής περίθαλψης σε παιδιά, ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος και άλλες ευάλωτες 
ομάδες, όπως για παράδειγμα τα άτομα με 
αναπηρία. να εξεταστεί επίσης ο αντίκτυπος 
της κακής ποιότητας στέγασης στην υγεία. 
[#48, ομάδα εργασίας]

8. να εξεταστεί η διεθνής διάσταση της υγείας 
και να αναγνωριστεί ότι τα φάρμακα θα πρέπει 
να είναι καθολικά διαθέσιμα, μεταξύ άλλων και 
στις φτωχότερες χώρες. [NL2]
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«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας»

Εισαγωγή

Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ΕΕ θα κριθεί από τις προσπάθειές της να εξέλθει από τις 
τρέχουσες κρίσεις ισχυρότερη, με ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικό και 
ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η πανδημία COVID-19 
έχουν αλλάξει το πρόσωπο της ΕΕ. Η Διάσκεψη θα πρέπει επίσης να εξετάσει τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου σε ένα ήδη πολύ απαιτητικό πλαίσιο μετά την πανδημία. 
Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να αποτελεί συνεχή απειλή για την ανθρωπότητα 
και θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία και στις κοινωνίες μας. Από τις συστάσεις 
που ελήφθησαν, είναι σαφές ότι οι πολίτες ζητούν ισχυρότερη δράση της ΕΕ. Οι ανεπίλυτες 
διακρατικές προκλήσεις, όπως αυτές που αφορούν τις ανισότητες, την ανταγωνιστικότητα, την 
υγεία, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την ψηφιοποίηση ή τη δίκαιη φορολόγηση, απαιτούν 
κατάλληλες ευρωπαϊκές λύσεις. Από τις συστάσεις και τις συζητήσεις καθίσταται επίσης σαφές 
ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να εξασφαλίσουμε περισσότερη ευημερία 
για τους Ευρωπαίους πολίτες στις διάφορες πτυχές της ζωής τους. Ορισμένα στοιχεία της 
στρατηγικής αυτής εντοπίζονται σε ήδη υφιστάμενες πολιτικές και μπορούν να επιτευχθούν με 
την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· για 
άλλα στοιχεία απαιτούνται νέες πολιτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροποποιήσεις στις 
Συνθήκες. Ωστόσο, οι νέες πολιτικές και οι τροποποιήσεις των Συνθηκών θα πρέπει να θεωρούνται 
ως μέσα για την επίτευξη περισσότερης ευημερίας και όχι ως αυτοσκοπός.  Η ΕΕ μπορεί και πρέπει 
να αναδιαμορφωθεί κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και την ανθρώπινη πρόοδο, χωρίς 
να εξαντλείται και να καταστρέφεται ο πλανήτης μας, στο πλαίσιο ενός ανανεωμένου κοινωνικού 
συμβολαίου. Οι συστάσεις αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι προτάσεις που 
ακολουθούν θα πρέπει να διαβαστούν λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν διατυπώσει ποικίλες απόψεις και συστάσεις. Αυτή ακριβώς η ποικιλία απόψεων είναι ένα 
από τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης.
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11. Πρόταση: Βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία8

Στόχος: προτείνουμε ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό 
μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση με ισχυρή 
κοινωνική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και θα ενισχύει τους πολίτες, τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και τις επιχειρήσεις. Οι συμβατικοί μακροοικονομικοί δείκτες και το ΑΕΠ θα μπορούσαν 
να συμπληρωθούν με νέους δείκτες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ή ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα η οικολογική και ψηφιακή μετάβαση και η 
ευημερία των ανθρώπων. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

Μέτρα:

1. προώθηση πιο οικολογικών διαδικασιών 
παραγωγής από τις εταιρείες και στήριξη των 
εταιρειών για τον εντοπισμό των βέλτιστων 
λύσεων και την παροχή θετικών και αρνητικών 
κινήτρων (ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 11 & 
12) και με την αύξηση της τοπικής παραγωγής 
και κατανάλωσης· (συζητήσεις)

2. επιδίωξη μιας πιο βιώσιμης και κυκλικής 
οικονομίας με την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της προγραμματισμένης 
αχρήστευσης και με τη διασφάλιση του 
δικαιώματος επισκευής· (ομάδα Ευρωπαίων 
πολιτών 14)

3. επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η 
κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική 
πρόοδος συμβαδίζουν με την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, είναι αναγκαία 
η καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, προκειμένου να βελτιωθεί η 
εφαρμογή και η λογοδοσία του· (διαδικτυακή 
πλατφόρμα, συζητήσεις)

4. εξάλειψη της χρήσης πλαστικών συσκευασιών/
περιεκτών μίας χρήσης· (ομάδα Ευρωπαίων 
πολιτών 12)

5. επέκταση της χρήσης της ευρωπαϊκής 
τεχνολογίας και μετατροπή της σε βιώσιμη 
εναλλακτική λύση έναντι της ξένης 
τεχνολογίας· (συζητήσεις)

6. προώθηση της έρευνας για νέα υλικά και 
τεχνολογίες, καθώς και της καινοτόμου 
χρήσης των υφιστάμενων υλικών, με την 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι ερευνητικές 
προσπάθειες δεν αλληλεπικαλύπτονται (ομάδα 
Ευρωπαίων πολιτών 9, NL 1)

7. αντιμετώπιση της βιωσιμότητας, της 
οικονομικής προσιτότητας και της 
προσβασιμότητας της ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ενεργειακή φτώχεια και την εξάρτηση 
από τρίτες χώρες, αυξάνοντας το μερίδιο της 
ενέργειας που προέρχεται από βιώσιμες πηγές· 
(ομάδα Ευρωπαίων πολιτών 10, LT 3, IT 1.1)

8. ευαισθητοποίηση τόσο των επιχειρήσεων όσο 
και των πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να συμπεριφέρονται με πιο 
βιώσιμο τρόπο και να διασφαλίσουν τη δίκαιη 
μετάβαση, με βάση τον κοινωνικό διάλογο 
και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας· (ομάδα 
Ευρωπαίων πολιτών 12 και διαδικτυακή 
πλατφόρμα). 

9. συμπερίληψη φιλόδοξων κοινωνικών, 
εργασιακών και υγειονομικών προτύπων, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας, στις νέες εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ· (LT8)
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12. Πρόταση: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και 
περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς9

Στόχος: προτείνουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα 
της οικονομίας, της ενιαίας αγοράς και της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να 
αντιμετωπιστούν οι στρατηγικές εξαρτήσεις. Πρέπει να προωθήσουμε μια επιχειρηματική 
νοοτροπία στην ΕΕ, όπου οι καινοτόμες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και ιδίως οι πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), καθώς και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ενθαρρύνονται και 
μπορούν να ευδοκιμήσουν προκειμένου να συμβάλουν σε πιο ανθεκτικές και συνεκτικές κοινωνίες. 
Απαιτείται ισχυρή λειτουργούσα οικονομία της αγοράς προκειμένου να διευκολυνθεί το όραμα για 
μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

Μέτρα:

1. ανάπτυξη σαφούς οράματος για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, 
της ποιότητας και της πολυμορφίας της 
Ευρώπης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις οικονομικές και άλλες διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, και προώθηση της 
συνεργασίας και του ανταγωνισμού μεταξύ των 
επιχειρήσεων· (NL 1 & 2)

2. ενοποίηση των ενεργειών όσον αφορά 
το ενιαίο νόμισμα και τη διασύνδεση 
των συστημάτων πληρωμών και των 
τηλεπικοινωνιών· (IT 4.α.2)

3. μείωση της τυποποίησης των προϊόντων και 
αναγνώριση των τοπικών και περιφερειακών 
πολιτιστικών και παραγωγικών 
ιδιαιτεροτήτων (σεβασμός των παραδόσεων 
παραγωγής)· (IT 2.2) 

4. ενίσχυση της ανοδικής κοινωνικής και 
οικονομικής σύγκλισης στην ενιαία αγορά, με 
την ολοκλήρωση υφιστάμενων πρωτοβουλιών 
όπως η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών και με την εφαρμογή μιας 
μακρόπνοης μεταρρύθμισης της Οικονομικής 
και Νομισματικής μας Ένωσης· (συζητήσεις)

5. προώθηση πολιτικών για μια ισχυρή 
βιομηχανική βάση και καινοτομία σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
καθώς και μιας μακρόπνοης πολιτικής για 
το κλίμα σε συνδυασμό με τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα με ισχυρή κοινωνική 
διάσταση με βάση τον κοινωνικό διάλογο 
καθώς και τις λειτουργικές εργασιακές 
σχέσεις· (συζητήσεις)

6. ιδιαίτερη εστίαση σε όλες τις νέες 
πρωτοβουλίες στις ΜΜΕ, που αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η αρχή 
«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» 
πρέπει να τηρείται σε όλες τις νομοθετικές 
προτάσεις της ΕΕ και η εφαρμογή του «τεστ 

ΜΜΕ» θα πρέπει να ενισχυθεί στη διενέργεια 
εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής 
σύμφωνα με σαφείς αρχές, καθώς και με πλήρη 
σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων και των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών· (συζητήσεις) 

7. εξασφάλιση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε 
αιτήσεις χρηματοδότησης, διαγωνισμούς 
σύναψης συμβάσεων και δίκτυα με τη 
μικρότερη δυνατή διοικητική προσπάθεια. Η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ με 
έργα καινοτομίας υψηλού κινδύνου θα πρέπει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω από οντότητες όπως 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· (συζητήσεις)

8. δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου για 
επενδύσεις σε Ε&Κ με στόχο τη δημιουργία 
πιο βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων 
με γνώμονα τη βιοποικιλότητα (ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών 10, 11 και 14) Εστίαση 
στην τεχνολογία και την καινοτομία ως 
κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης· (IT 1.3)

9. προώθηση των συλλογικών οικονομικών 
επιδόσεων μέσω της αυτόνομης, 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας· (FR3)

10. προσδιορισμός και ανάπτυξη στρατηγικών 
τομέων, συμπεριλαμβανομένων του 
διαστήματος, της ρομποτικής και της τεχνητής 
νοημοσύνης· (FR 3 & 9)

11. επένδυση σε μια οικονομία βασισμένη 
στον τουρισμό και τον πολιτισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πολλών μικρών 
προορισμών στην Ευρώπη· (IT 1.2) 

12. αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά 
η ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών εισροών και της 
αύξησης της παραγωγής βασικών αγαθών 
στην Ευρώπη, για παράδειγμα στους τομείς 
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της υγείας, των τροφίμων, της ενέργειας, της 
άμυνας και των μεταφορών· (FR 9, LT 1, IT 1.4)

13. προώθηση της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, για παράδειγμα μέσω ενός 
ειδικού πίνακα αποτελεσμάτων που θα 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τον 
βαθμό ψηφιοποίησης τους, με γενικό στόχο 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας· (DE 2.1)

14. προώθηση της ψηφιακής συνοχής για τη 
συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, όπως ορίζεται στη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
(συζητήσεις)

15. ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας 
με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής και 
της ανθεκτικότητας εντός και εκτός 
των περιφερειών, με την προώθηση του 
ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού και 
παρόμοιων εργαλείων· (συζητήσεις)

16. ενίσχυση και προώθηση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής κατάρτισης με σκοπό την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ευρωπαϊκού 
εργατικού δυναμικού και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, με παράλληλη ενίσχυση 
του οικονομικού γραμματισμού των πολιτών· 
(DE 2.2, LT7). προώθηση των ανταλλαγών 
μεταξύ εργαζομένων στην Ευρώπη μέσω ενός 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Απασχόλησης. (IT 6.1) 
Ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν θετικές 
επιστήμες· (IT 1.5)

17. μείωση, όπου δεν είναι ουσιώδης, της 
γραφειοκρατίας (άδειες, πιστοποιήσεις)· (IT 
2.1)

18. καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης 
και του αθέμιτου ανταγωνισμού· (IT 2.4)

19. εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των 
νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε 
έργα καινοτομίας, καθώς αυτό αυξάνει την 

καινοτόμο ισχύ, την ανταγωνιστικότητα και 
τη δικτύωσή τους. (Διαδικτυακή πλατφόρμα, 
συζητήσεις)

20. η εδραίωση και η προστασία της ενιαίας 
αγοράς θα πρέπει να παραμείνουν 
προτεραιότητα· τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες 
σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο δεν θα 
πρέπει να είναι επιζήμια για την ενιαία αγορά 
και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ελεύθερη 
ροή ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίων· (συζητήσεις)

21. οι νέες πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ 
θα πρέπει να υποβληθούν σε «έλεγχο 
ανταγωνιστικότητας» για να αναλυθεί ο 
αντίκτυπός τους στις επιχειρήσεις και στο 
επιχειρηματικό τους περιβάλλον (κόστος 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ικανότητα 
καινοτομίας, διεθνής ανταγωνιστικότητα, 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού κ.λπ.). Ο εν λόγω 
έλεγχος είναι σύμφωνος με τη συμφωνία του 
Παρισιού, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, και δεν υπονομεύει την προστασία των 
ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων 
και των δικαιωμάτων των εργαζομένων ούτε 
τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών. Για τον σκοπό 
αυτό, προτείνουμε επίσης τη σύσταση ενός 
ευρωπαϊκού συμβουλευτικού οργάνου για 
την ανταγωνιστικότητα, το οποίο θα πρέπει 
να παρακολουθεί τον τρόπο διενέργειας 
του ελέγχου ανταγωνιστικότητας και ιδίως 
να αξιολογεί τον σωρευτικό αντίκτυπο 
της νομοθεσίας, καθώς και να υποβάλλει 
προτάσεις για τη βελτίωση του κατάλληλου 
πλαισίου συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ. Το όργανο αυτό 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την οργανωμένη 
κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς 
εταίρους στη διακυβέρνησή του· (συζητήσεις)
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13. Πρόταση: Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς10

Στόχος: προτείνουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία των αγορών εργασίας ώστε 
να εξασφαλιστούν δικαιότερες συνθήκες εργασίας και να προωθηθεί η ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης των νέων και των ευάλωτων ομάδων. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη 
και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να θέσουν τέλος στη φτώχεια των εργαζομένων, να εξετάσουν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες, να απαγορεύσουν τη μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση και 
να διασφαλίσουν τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ. Πρέπει να προωθήσουμε τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πρωταρχικών 
στόχων του για το 2030, σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στους τομείς των «ίσων 
ευκαιριών και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας» και των «δίκαιων συνθηκών εργασίας», με σεβασμό 
στις αρμοδιότητες και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και να συμπεριλάβουμε στις 
Συνθήκες ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι εθνικές 
παραδόσεις και η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, καθώς και η συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

Μέτρα:

1. θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νόμιμοι 
κατώτατοι μισθοί εγγυώνται ότι κάθε 
εργαζόμενος μπορεί να βιοπορίζεται 
αξιοπρεπώς και να απολαμβάνει παρόμοια 
ποιότητα διαβίωσης σε όλα τα κράτη μέλη. 
Θα πρέπει να καθοριστούν σαφή κριτήρια (π.χ. 
κόστος διαβίωσης, πληθωρισμός, επίπεδο 
πάνω από το όριο της φτώχειας, μέσος και 
διάμεσος μισθός σε εθνικό επίπεδο) που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του 
επιπέδου των κατώτατων μισθών. Τα επίπεδα 
των νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
επανεξετάζονται τακτικά υπό το πρίσμα των 
εν λόγω κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η 
επάρκειά τους. Τα επίπεδα των κατώτατων 
μισθών θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά 
υπό το πρίσμα των εν λόγω κριτηρίων. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κανόνων 
και στην εποπτεία και την παρακολούθηση της 
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου· (ECP 1 και 
30· DE 4.2· διαδικτυακή πλατφόρμα).

2. απολογισμός και αυστηρότερη επιβολή της 
εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας 
(οδηγία 2003/88/ΕΚ) και της λοιπής σχετικής 
νομοθεσίας που διασφαλίζει υγιή ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, 
ενώ εξετάζονται εκ νέου οι εθνικές πολιτικές 
στον εν λόγω τομέα· (ECP 2) 

3. θέσπιση ή ενίσχυση υφιστάμενης νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τη λεγόμενη «έξυπνη εργασία» 
και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για 
την προώθησή της. (ECP 7) Η ΕΕ θα πρέπει να 
διασφαλίσει το δικαίωμα στην αποσύνδεση, 
να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 
στον χώρο εργασίας και να αξιολογήσει τις 
επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εργασίας 

στην υγεία, τον χρόνο εργασίας και τις 
επιδόσεις των εταιρειών. Είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί η δίκαιη ψηφιοποίηση με βάση 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βελτιωμένες 
συνθήκες εργασίας και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· (συζητήσεις).

4. εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών 
απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ, όπου οι 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας παραμένουν κεντρικές και όλο και 
πιο συντονισμένες (IT 6.2), ενώ τα κράτη 
μέλη επικεντρώνονται στη συνέχιση των 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών τους για 
τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. 
(συζητήσεις) 

5. λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους 
προστασίας και διαφύλαξης των κοινωνικών 
δικαιωμάτων σε περίπτωση σύγκρουσης με 
τις οικονομικές ελευθερίες, μεταξύ άλλων 
μέσω της εισαγωγής πρωτοκόλλου κοινωνικής 
προόδου στις Συνθήκες. (διαδικτυακή 
πλατφόρμα/συζητήσεις) 

6. διασφάλιση της ισότητας των φύλων, 
σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025. Η ΕΕ θα 
πρέπει να συνεχίσει να μετράει την ισότητα 
των φύλων μέσω ενός δείκτη ισότητας των 
φύλων (π.χ. συμπεριφορές, μισθολογικό 
χάσμα, απασχόληση, ανάληψη διευθυντικών 
θέσεων κ.λπ.), να παρακολουθεί τη στρατηγική 
σε ετήσια βάση και να είναι διαφανής όσον 
αφορά τα επιτεύγματα· και να ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων 
πρακτικών καθώς και να δημιουργήσει έναν 
πιθανό μηχανισμό άμεσης ανάδρασης των 
πολιτών (π.χ. διαμεσολαβητή)· (ECP28· IT 5.α.1). 
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Πρέπει να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων και να θεσπιστούν 
ποσοστώσεις σε ανώτερες θέσεις. Θα πρέπει 
να παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη στις γυναίκες 
επιχειρηματίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
και στις γυναίκες στους τομείς των φυσικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και 
των μαθηματικών (STEM) (συζητήσεις).

7. προώθηση της απασχόλησης των νέων, για 
παράδειγμα μέσω χρηματοδοτικής βοήθειας 
για τις επιχειρήσεις, αλλά και με την παροχή 
πρόσθετης στήριξης στους εργοδότες και 
τους εργαζομένους (NL4) και στήριξης 
των νέων επιχειρηματιών και των νέων 
αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, για 
παράδειγμα μέσω εκπαιδευτικών εργαλείων 
και μαθημάτων (συζητήσεις)·

8. προώθηση της απασχόλησης των μειονεκτουσών 
ομάδων (NL 4), ιδίως μεταξύ των ατόμων με 
αναπηρία (διαδικτυακή πλατφόρμα)· 

9. προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής κινητικότητας και, ως εκ τούτου, 
πλήρης δυνατότητα αυτοπραγμάτευσης και 
αυτοδιάθεσης. (IT 5.α.4 και IT 6.1) Θα μπορούσε 
να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που 
θα διασφαλίζει ότι όλοι στις κοινωνίες μας 
διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να 
βρουν εργασία και να φέρουν τα ταλέντα τους 
σε καρπούς, ιδίως τη νέα γενιά (συζητήσεις). 
Είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στις 
προσαρμοζόμενες δεξιότητες με βάση τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας 
και προώθηση της διά βίου μάθησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών 
σε όλα τα στάδια της ζωής και διασφάλιση 
του δικαιώματος στη διά βίου μάθηση και 
του δικαιώματος στην κατάρτιση (FR 6· DE 
4.1) Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και παρόχων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(συζητήσεις).

14. Πρόταση: Ισχυρότερες κοινωνικές πολιτικές11

Στόχος: προτείνουμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες, να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Πρέπει να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, ενισχυμένες εγγυήσεις για τα παιδιά και εγγυήσεις για τη νεολαία, τη θέσπιση κατώτατων 
μισθών, ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και αξιοπρεπή κοινωνική 
στέγαση. Πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πρωταρχικών στόχων του για το 2030, σε 
ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον τομέα της «κοινωνικής προστασίας 
και ένταξης», λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και να συμπεριλάβουμε στις Συνθήκες ένα πρωτόκολλο 
κοινωνικής προόδου. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

Μέτρα:

1. ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στις 
κοινωνικές πολιτικές και πρόταση νομοθεσίας 
για την προώθηση των κοινωνικών πολιτικών 
και τη διασφάλιση της ισότητας των 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
υγείας, η οποία θα είναι εναρμονισμένη σε 
ολόκληρη την ΕΕ και θα λαμβάνει υπόψη τους 
κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
επί των οποίων έχει επιτευχθεί συμφωνία σε 
ολόκληρη την επικράτεια. (ECP19 και 21) Η ΕΕ 
θα μπορούσε να στηρίξει και να συμπληρώσει 
τις πολιτικές των κρατών μελών προτείνοντας, 
μεταξύ άλλων, ένα κοινό πλαίσιο για ελάχιστα 
εισοδήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς 
δεν θα μείνει στο περιθώριο. Οι δράσεις αυτές 
θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων και του σχεδίου 
δράσης του· (συζητήσεις)

2. μη υπονόμευση των δικαιωμάτων κοινωνικής 
πρόνοιας (δημόσια υγεία, δημόσια εκπαίδευση, 
εργασιακές πολιτικές)· (IT 4.α.1)

3. προώθηση της έρευνας για κοινωνικά 
ζητήματα και της έρευνας στον τομέα 
της υγείας στην ΕΕ, σύμφωνα με γραμμές 
προτεραιότητας που θεωρούνται προς 
όφελος του δημόσιου συμφέροντος και έχουν 
συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη, και παροχή 
της κατάλληλης χρηματοδότησης. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί εν μέρει με το να ενισχύσουμε 
τη συνεργασία σε διάφορους τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης, μεταξύ χωρών, κέντρων 
σπουδών (πανεπιστημίων κ.λπ.)· (ECP 20) 
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4. χορήγηση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες 
σε όλα τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών 
σε ολόκληρη την ΕΕ σε περίπτωση που οι 
υπηρεσίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε 
εθνικό πλαίσιο· (συζητήσεις)

5. διασφάλιση ότι η ΕΕ, από κοινού με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις εθνικές 
κυβερνήσεις, στηρίζει τη στοχευμένη 

πρόσβαση των πολιτών σε αξιοπρεπή 
κοινωνική στέγαση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους, η χρηματοδοτική προσπάθεια 
θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των 
ιδιωτών χρηματοδοτών, των ιδιοκτητών, των 
δικαιούχων στέγασης, των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ECP25) 

15. Πρόταση: Δημογραφική μετάβαση12

Στόχος: προτείνουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη 
δημογραφική μετάβαση, ως κρίσιμο συστατικό της γενικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, ιδίως 
τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και ο σταθερά γηράσκων πληθυσμός, με την εξασφάλιση στήριξης 
στους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένη δράση που θα απευθύνεται σε όλες τις γενιές, από τα παιδιά και τους νέους, τις 
οικογένειες, τον επαγγελματικά ενεργό πληθυσμό, έως τους ηλικιωμένους που είναι ακόμη 
πρόθυμοι να εργαστούν, καθώς και εκείνους που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή χρειάζονται φροντίδα. Ο 
στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

Μέτρα:

1. εξασφάλιση ποιοτικής, οικονομικά προσιτής 
και προσβάσιμης φροντίδας παιδιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ώστε οι μητέρες και οι 
πατέρες να μπορούν να συνδυάζουν αξιόπιστα 
την επαγγελματική και την οικογενειακή τους 
ζωή. Κατά περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει ευκαιρίες φροντίδας παιδιών 
στον χώρο εργασίας ή κοντά στον χώρο 
εργασίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη παρέχεται 
επίσης φροντίδα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, κάτι που θα πρέπει να χρησιμεύσει ως 
παράδειγμα. Επιπλέον, αυτό θα μπορούσε να 
συνοδεύεται από υποστηρικτικά μέτρα, όπως οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τον εξοπλισμό 
που απαιτείται για παιδιά. Είναι σημαντικό να 
προλαμβάνεται η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός των παιδιών. (ECP 22 & 26) Η 
επέκταση της εγγύησης για τα παιδιά και η 
διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών που 
έχουν ανάγκη σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση 
και η φροντίδα, η υγειονομική περίθαλψη, 
η διατροφή και η στέγαση, θα μπορούσε να 
αποτελέσει μέσο για την επίτευξη αυτού του 
στόχου (διαδικτυακή πλατφόρμα, συζητήσεις). 

2. θέσπιση ειδικής στήριξης και προστασίας 
της εργασίας για τους νέους. Τα μέτρα αυτά 
για τα άτομα σε ηλικία εργασίας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση για μητέρες και πατέρες σχετικά 
με την επιστροφή τους στην εργασία (ECP 22). 
Η ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία θα 
μπορούσε να αποτελέσει μέσο για τη βελτίωση 

της πρόσβασης των νέων ηλικίας κάτω των 
30 ετών σε προσφορές ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προγράμματα 
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης· (συζητήσεις)

3. προώθηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας της εκπαίδευσης εντός της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των πτυχίων, των βαθμών, των 
δεξιοτήτων και των προσόντων· (συζητήσεις)

4. βελτίωση της νομοθεσίας και καλύτερη 
εφαρμογή της ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη 
των οικογενειών σε όλα τα κράτη μέλη, για 
παράδειγμα όσον αφορά τη γονική άδεια, 
καθώς και τα επιδόματα τοκετού και παιδικής 
μέριμνας (ECP 26 & IT 5.α.1). Θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η πρόκληση της στέγασης, 
δεδομένου ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στη στήριξη των οικογενειών (διαδικτυακή 
πλατφόρμα, συζητήσεις)·

5. ανάληψη δράσης για να διασφαλιστεί ότι όλες 
οι οικογένειες απολαμβάνουν ίσα οικογενειακά 
δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη. Σε αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται το δικαίωμα γάμου 
και υιοθεσίας· (ECP 27)

6. προώθηση ευελιξίας όσον αφορά την ηλικία 
συνταξιοδότησης λαμβανομένης υπόψη της 
ιδιαίτερης κατάστασης των ηλικιωμένων. Κατά 
τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης, 
θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα 
με το επάγγελμα και, ως εκ τούτου, να 
λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερα απαιτητική 
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εργασία, τόσο από διανοητική όσο και από 
σωματική άποψη· (ECP 21 και IT 5.α.1)

7. πρόληψη της φτώχειας των ηλικιωμένων με 
τη θέσπιση ελάχιστων συντάξεων. Τα εν λόγω 
ελάχιστα επίπεδα θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το βιοτικό επίπεδο, το όριο φτώχειας 
και την αγοραστική δύναμη στο αντίστοιχο 
κράτος μέλος· (ECP 21)

8. εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
και υγειονομικής περίθαλψης για τους 
ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σημαντικό να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που 
συνιστούν, αφενός, η φροντίδα στο πλαίσιο της 
τοπικής κοινότητας και, αφετέρου, η κατ’ οίκον 
φροντίδα. Ομοίως, τα μέτρα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τους δέκτες φροντίδας 
όσο και τους παρόχους φροντίδας· (ECP 23)

9. διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της δημογραφικής ανθεκτικότητας των 
περιφερειών που υστερούν, προκειμένου να 
καταστούν πιο δυναμικές και ελκυστικές, 
μεταξύ άλλων μέσω της πολιτικής συνοχής· 
(διαδικτυακή πλατφόρμα και συζητήσεις)

10. ανάληψη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη συλλογή δεδομένων κατά 
παράγοντες όπως το φύλο και η ανάλυση των 
δημογραφικών τάσεων, η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και γνώσεων και η στήριξη των 
κρατών μελών στη διαμόρφωση και την 
εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, μεταξύ 
άλλων με τη σύσταση ενός εξειδικευμένου 
φορέα της ΕΕ στον τομέα αυτό. (διαδικτυακή 
πλατφόρμα και συζητήσεις)

16. Πρόταση: Δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές13

Στόχος: προτείνουμε ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει μελλοντοστραφείς επενδύσεις που θα 
επικεντρώνονται στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση με ισχυρή κοινωνική διάσταση και 
διάσταση του φύλου, παίρνοντας επίσης υπόψη τα παραδείγματα του μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU και του μέσου SURE. Η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις του πολέμου κατά της Ουκρανίας και τον σύνδεσμο μεταξύ της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ με το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, καθώς και να ενισχύσει τον δικό της 
προϋπολογισμό μέσω νέων ιδίων πόρων. Οι πολίτες επιθυμούν η φορολογία να μην στοχεύει τα 
άτομα και τις ΜΜΕ αλλά τους φοροφυγάδες, τους μεγάλους ρυπαίνοντες και να φορολογηθούν οι 
ψηφιακοί κολοσσοί, ενώ ταυτόχρονα ζητούν από την ΕΕ να στηρίξει την ικανότητα των κρατών 
μελών και των τοπικών αρχών να αυτοχρηματοδοτούνται πέραν του να χρησιμοποιούν τα κονδύλια 
της ΕΕ. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με:

Μέτρα:

1. εναρμόνιση και συντονισμός των φορολογικών 
πολιτικών εντός των κρατών μελών της ΕΕ 
με σκοπό την πρόληψη της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής, την αποτροπή 
φορολογικών παραδείσων εντός της ΕΕ και 
τη στόχευση της μετεγκατάστασης εταιρειών 
εντός της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση 
της δυνατότητας λήψης αποφάσεων για 
φορολογικά θέματα με ειδική πλειοψηφία 
στο Συμβούλιο της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, 
υπάρχουν συστάσεις από ομάδες πολιτών 
που αναφέρουν ότι η φορολογία εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα μεμονωμένων χωρών, οι 
οποίες έχουν τους δικούς τους στόχους και 
περιστάσεις· (ECP 13 & 31, IT 4.β.3, NL2.3)

2. προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες στην ΕΕ 
καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους 
αναλογεί· θέσπιση κοινής βάσης φορολογίας 

εταιρειών ή ελάχιστου πραγματικού 
συντελεστή (NL3)

3. διασφάλιση της καταβολής φόρων από τις 
εταιρείες εκεί όπου πραγματοποιούν κέρδη· 
(ECP 13)

4. να διασφαλιστεί ότι η φορολογική πολιτική 
στηρίζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και 
αποτρέπει την απώλεια θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη· (ECP 13 & 31)

5. να εξεταστεί περαιτέρω ο κοινός δανεισμός 
σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία 
ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, διατηρώντας 
ταυτόχρονα υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές σε επίπεδο κρατών μελών· (LT 9) 

6. ενίσχυση της εποπτείας της απορρόφησης 
και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο 
δήμων (LT 10).
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«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο»

17. Πρόταση: μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους 
παράγοντες σε οικονομικά στρατηγικούς τομείς

Στόχος: προτείνουμε να λάβει η ΕΕ μέτρα για να ενισχύσει την αυτονομία της σε βασικούς 
στρατηγικούς τομείς, όπως τα γεωργικά προϊόντα, τα στρατηγικά οικονομικά αγαθά, οι ημιαγωγοί, 
τα ιατρικά προϊόντα, οι καινοτόμες ψηφιακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες και η ενέργεια, 
μέσω:

Μέτρα:

1. ενίσχυσης των δραστηριοτήτων έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας και της συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων

2. διατήρησης ενός φιλόδοξου προγράμματος 
εμπορικών διαπραγματεύσεων που μπορεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
και της διαφοροποίησης των αλυσίδων 
εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τις πρώτες 
ύλες, και παράλληλα να μοιραστεί τα οφέλη 
του εμπορίου πιο ισότιμα και με περισσότερους 
εταίρους, περιορίζοντας έτσι την έκθεσή 
μας και την εξάρτησή μας από μικρό αριθμό 
δυνητικά επικίνδυνων προμηθευτών.14

3. αύξησης της ανθεκτικότητας των αλυσίδων 
εφοδιασμού της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης 
επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς στην ΕΕ, 
της αποθήκευσης κρίσιμων προϊόντων και 
συσκευών και της διαφοροποίησης των πηγών 
εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών·

4. περαιτέρω επενδύσεων στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας 
ίσους όρους ανταγωνισμού ώστε να καταστεί 
ελκυστικότερη η παραγωγή και η αγορά αυτών 
των ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. στήριξης ώστε να παραμείνουν προϊόντα 
τέτοιου είδους διαθέσιμα και οικονομικά 
προσιτά στους ευρωπαίους καταναλωτές 
και να μειωθούν οι εξαρτήσεις από το 
εξωτερικό, για παράδειγμα με τη χρήση 
διαρθρωτικών και περιφερειακών πολιτικών, 
φορολογικών ελαφρύνσεων, επιδοτήσεων, 
επενδύσεων σε υποδομές και την έρευνα, 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, 
καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για τη διατήρηση των σχετικών προσόντων 
και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη που 
σχετίζονται με την κάλυψη των βασικών 
αναγκών.15

6. πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη των 
μικρών τοπικών παραγωγών από στρατηγικούς 
τομείς σε όλα τα κράτη μέλη,16 με μεγαλύτερη 
χρήση των προγραμμάτων της ΕΕ και των 
χρηματοοικονομικών μέσων, όπως το InvestEU. 

7. καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών για τη διαχείριση των κινδύνων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού17
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18. Πρόταση: Μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους 
παράγοντες την ενέργεια

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να επιτύχει μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της παραγωγής και του 
εφοδιασμού ενέργειας, στο πλαίσιο της εν εξελίξει πράσινης μετάβασης με:

Μέτρα:

1. υιοθέτηση στρατηγικής για μεγαλύτερη 
αυτονομία στην παραγωγή ενέργειας. 
Ένας ευρωπαϊκός φορέας θα πρέπει να 
ενσωματώνει τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ενέργειας και να συντονίζει την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και να προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων 18

2. ενεργός στήριξη έργων δημόσιων 
μεταφορών και ενεργειακής απόδοσης, 
ενός πανευρωπαϊκού σιδηροδρομικού και 
εμπορευματικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, 
της επέκτασης της παροχής καθαρής και 
ανανεώσιμης ενέργειας (ιδίως στον τομέα 
της ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και 
εναλλακτικών τεχνολογιών (όπως το 
υδρογόνο ή η παραγωγή ενέργειας από 
απόβλητα), καθώς και της αλλαγής νοοτροπίας 
σε αστικές περιοχές από το μεμονωμένο 
αυτοκίνητο στις δημόσιες συγκοινωνίες, της 
κοινής χρήσης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και 
της ποδηλασίας.19

3. διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης μετάβασης, 
στήριξη ιδίως των ευάλωτων πολιτών, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβαση προς 
την κλιματική ουδετερότητα και οι οποίοι 
πλήττονται ήδη από την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας λόγω της ενεργειακής εξάρτησης 
και του πρόσφατου τριπλασιασμού των τιμών 
της ενέργειας.

4. αυξημένη συνεργασία σχετικά με την 
αξιολόγηση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας 
στο πλαίσιο της εν εξελίξει πράσινης 
μετάβασης στην ανανεώσιμη ενέργεια 
στην Ευρώπη, εξετάζοντας τα συλλογικά 
ζητήματα που θα μπορούσε να επιλύσει ή να 
δημιουργήσει, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται 
ακόμη από πολλά κράτη μέλη.20 

5. συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη 
δέσμευσή τους να επιτύχουν πιο φιλόδοξους 
στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής σε διάφορα διεθνή φόρουμ, 
συμπεριλαμβανομένων των G7 και G20.

6. Σύνδεση του εξωτερικού εμπορίου με 
μέτρα πολιτικής για το κλίμα (π.χ. με τη 
δρομολόγηση επενδυτικής δέσμης για φιλικές 
προς το κλίμα τεχνολογίες και καινοτομίες, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων)21

7. επιδίωξη κοινών αγορών εισαγόμενης 
ενέργειας και εταιρικών σχέσεων βιώσιμης 
ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η 
ευρωπαϊκή εξάρτηση από την εισαγωγή 
ενέργειας, ιδίως στον τομέα του φυσικού 
αερίου και του πετρελαίου και ανάπτυξη 
εγχώριων πηγών ενέργειας της ΕΕ.
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19. Πρόταση: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ σε 
εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να ενισχύσει τη δεοντολογική διάσταση των εμπορικών και επενδυτικών 
της σχέσεων με:

Μέτρα:

1. διατήρηση και μεταρρύθμιση της βασισμένης 
σε κανόνες πολυμερούς διεθνούς εμπορικής 
αρχιτεκτονικής μας και εταιρική σχέση με 
ομόφρονες δημοκρατίες

2. αποτελεσματική και αναλογική νομοθεσία 
της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα 
αξιοπρεπούς εργασίας εφαρμόζονται πλήρως 
κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
παραγωγής και εφοδιασμού της ΕΕ, και ότι τα 
εισαγόμενα εμπορεύματα συμμορφώνονται 
με τα ποιοτικά δεοντολογικά πρότυπα, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τα πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, προσφέροντας 
πιστοποίηση για τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με την εν λόγω νομοθεσία 
της ΕΕ22 και συμμετοχή σε μια διαδικασία 
διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην 
ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές και δεοντολογικές 
επιπτώσεις των αλλαγών πολιτικής στο 
διεθνές εμπόριο

3. περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων 
από χώρες που επιτρέπουν την παιδική 
εργασία, περιοδικής επικαιροποίησης της 
μαύρης λίστας εταιρειών, και προώθησης της 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά 
με την παιδική εργασία μέσω πληροφοριών 
από επίσημους διαύλους της ΕΕ23.

4. παρακολούθηση και εκτέλεση κεφαλαίων για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου (ΕΒΑ) στις 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
θέσπισης μηχανισμού βασισμένου σε κυρώσεις 
ως έσχατη λύση.

5. μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, ώστε να 
συμπεριληφθούν αυστηρές διατάξεις 
αιρεσιμότητας και αποτελεσματικές και 
κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης, 
υποβολής εκθέσεων και διαλόγου, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο αντίκτυπος 
που μπορεί να έχει το ΣΓΠ στο εμπόριο, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη σε 
χώρες εταίρους με εμπορικές προτιμήσεις 
που πρέπει να ανακαλούνται σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. 
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20. Πρόταση: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ σε 
περιβαλλοντικές πολιτικές

Στόχος: προτείνουμε στην ΕΕ να ενισχύσει την περιβαλλοντική διάσταση των εμπορικών της 
σχέσεων με:

Μέτρα:

1. εναρμόνιση και ενίσχυση της οικολογικής 
σήμανσης και καθιέρωση υποχρεωτικής 
οικολογικής βαθμολογίας που πρέπει να 
εμφανίζεται σε όλα τα προϊόντα που μπορούν 
να αγοραστούν από τον καταναλωτή. Η 
οικολογική βαθμολογία θα υπολογίζεται 
ανάλογα με τις εκπομπές που προέρχονται 
από την παραγωγή και τη μεταφορά, καθώς 
και με το επιβλαβές περιεχόμενο, βάσει 
ενός καταλόγου επικίνδυνων προϊόντων. 
Η διαχείριση και παρακολούθηση της 
οικολογικής βαθμολογίας θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από αρχή της ΕΕ24.

2. ενίσχυση των περιβαλλοντικών προτύπων για 
τις εξαγωγές αποβλήτων και αυστηρότεροι 
έλεγχοι και κυρώσεις για τον τερματισμό των 
παράνομων εξαγωγών. Η ΕΕ θα πρέπει να δίνει 
περισσότερα κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να 
ανακυκλώνουν τα δικά τους απόβλητα και να τα 
χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας25.

3. καθορισμό στόχου για την εξάλειψη των 
ρυπογόνων συσκευασιών με την προώθηση 
λιγότερων συσκευασιών ή φιλικότερων προς 
το περιβάλλον συσκευασιών26. Δημιουργία 
εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες, 
στήριξη των υποδομών τους και αμοιβαία 
ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για την παροχή 
βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη 
μετάβαση σε πράσινες πηγές ενέργειας27.

4. επιβράβευση των χωρών που εφαρμόζουν 
υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας, προσφέροντάς 
τους περαιτέρω πρόσβαση στην αγορά 
της ΕΕ για τα βιώσιμα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, είτε μονομερώς μέσω του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ+, 
διμερώς μέσω εμπορικών συμφωνιών που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, 
είτε πολυμερής μέσω πρωτοβουλιών στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

21. Πρόταση: Λήψη αποφάσεων και συνοχή εντός της Ένωσης

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να βελτιώσει την ικανότητά της να λαμβάνει ταχείες και αποτελεσματικές 
αποφάσεις, κυρίως στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΚΕΠΠΑ), μιλώντας με μία φωνή και ενεργώντας ως πραγματικά παγκόσμιος παράγοντας, 
προβάλλοντας θετικό ρόλο στον κόσμο και φέρνοντας τη διαφορά στην αντιμετώπιση κάθε κρίσης, 
ιδίως με:

Μέτρα:

1. συγκεκριμένα στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, τα 
ζητήματα που επί του παρόντος αποφασίζονται 
με ομοφωνία, να αποφασίζονται κανονικά 
εφεξής με ειδική πλειοψηφία28.

2. στήριξη της συνεργασίας στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας στον στρατηγικό 
προσανατολισμό που εγκρίθηκε πρόσφατα και 
αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για 
την Ειρήνη29 

3. ενίσχυση του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκφράζεται με 
μία φωνή.30

4. συμφωνία επί ενός ισχυρού οράματος και μιας 
κοινής στρατηγικής προκειμένου να εδραιωθεί 
η ενότητα και η ικανότητα λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ, ώστε να προετοιμαστεί η ΕΕ για 
περαιτέρω διεύρυνση31.

5. ταχύτερη κύρωση εμπορικών συμφωνιών που 
συνήφθησαν πρόσφατα, χωρίς να αποκλείεται 
η δέουσα εξέταση και συζήτηση.
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22. Πρόταση: Διαφάνεια της ΕΕ και των σχέσεών της με τους 
πολίτες και τα κράτη μέλη 

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ, ιδίως στις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών διαπραγματεύσεων, να βελτιώσει την προσβασιμότητά της για τους πολίτες μέσω της 
καλύτερης ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της συμμετοχής των πολιτών και της διαφάνειας της 
δράσης της, ιδίως με τους εξής τρόπους:

Μέτρα:

1. ενίσχυση των δεσμών με τους πολίτες και τα 
τοπικά θεσμικά όργανα για τη βελτίωση της 
διαφάνειας, την προσέγγιση των πολιτών και 
την καλύτερη επικοινωνία και διαβούλευση 
μαζί τους σχετικά με συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ και γενική ενημέρωση 
για την ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο32.

2. μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις 
διεθνείς πολιτικές της ΕΕ και εκδηλώσεις με 
άμεση συμμετοχή των πολιτών, παρόμοιες με 
τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, σε 
εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο33 με την 
ενεργό συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνία 
των πολιτών 34. 

3. πλήρη στήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη προς τους πολίτες που επιλέγουν 
να συμμετάσχουν σε οργανώσεις της 
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, όπως 
συνέβη με τη νόσο COVID-19 και την Ουκρανία.

4. διάθεση ειδικού προϋπολογισμού για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ και 
τις αξίες της, τα οποία θα μπορούσε να 
προτείνει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, 
ώστε να μπορούν να τα ενσωματώσουν 
στα προγράμματα σπουδών τους (σχολεία 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και πανεπιστήμια). Επιπλέον, θα μπορούσε να 
προβλεφθεί ειδικό μάθημα για την ΕΕ και τη 
λειτουργία της για φοιτητές που επιθυμούν να 
σπουδάσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσω 
του προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές 
που επιλέγουν αυτό το μάθημα θα έχουν 
προτεραιότητα στην κατανομή των εν λόγω 
προγραμμάτων Erasmus.

5. βελτίωση της στρατηγικής της για τα μέσα 
ενημέρωσης μέσω της ενίσχυσης της 
προβολής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και της ενεργού προώθησης του περιεχομένου 
της και της ενθάρρυνσης της καινοτομίας 
μέσω της προώθησης προσβάσιμων 
ευρωπαϊκών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.35

23. Πρόταση: Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια 
σκηνή στην ειρήνη και την ασφάλεια

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να συνεχίσει να ενεργεί για την προώθηση του διαλόγου και τη 
διασφάλιση της ειρήνης και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες,36 ενισχύοντας την 
πολυμερή προσέγγιση και αξιοποιώντας μακροχρόνιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που 
συνέβαλαν στην απονομή του Βραβείου Νόμπελ το 2012, ενισχύοντας παράλληλα την κοινή της 
ασφάλεια με37:

Μέτρα:

1. οι κοινές ένοπλες δυνάμεις της που θα 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς αυτοάμυνας και 
θα αποκλείουν επιθετική στρατιωτική δράση 
κάθε είδους, με ικανότητα παροχής στήριξης 
σε περιόδους κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
φυσικών καταστροφών. Εκτός των 

ευρωπαϊκών συνόρων θα μπορούσε να 
αναπτύσσεται σε εξαιρετικές περιστάσεις 
και αποκλειστικά βάσει νομικής εντολής του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
και, επομένως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο38, 
και χωρίς να ανταγωνίζεται ή να επικαλύπτει 
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το ΝΑΤΟ και να σέβεται τις διαφορετικές 
εθνικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ και να προβαίνει 
σε αξιολόγηση των σχέσεων της ΕΕ με το 
ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της συζήτησης για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

2. ανάληψη ηγετικού ρόλου στην οικοδόμηση της 
παγκόσμιας τάξης ασφάλειας μετά τον πόλεμο 
στην Ουκρανία οικοδομώντας στον στρατηγικό 
προσανατολισμό που εγκρίθηκε πρόσφατα

3. προστασία της στρατηγικής έρευνάς 
της και των δυνατοτήτων της σε τομείς 
προτεραιότητας όπως ο διαστημικός τομέας, 
η κυβερνοασφάλεια, ο ιατρικός τομέας και το 
περιβάλλον39.

4. ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων 
που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της ρήτρας αμοιβαίας 
συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
παρέχει επαρκή προστασία της ΕΕ σε κάθε 
κράτος μέλος που δέχεται επίθεση από τρίτη 
χώρα.

5. Προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης 
και της προπαγάνδας με αντικειμενικό και 
τεκμηριωμένο τρόπο 

24. Πρόταση: Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια 
σκηνή στην οικοδόμηση σχέσεων

Στόχος: προτείνουμε στην ΕΕ, στις σχέσεις της με τρίτες χώρες:

Μέτρα:

1. να αξιοποιεί περισσότερο το συλλογικό 
πολιτικό και οικονομικό βάρος της, να μιλάει 
με μία φωνή και να ενεργεί με ενιαίο τρόπο, 
χωρίς να διαιρούν ορισμένα κράτη μέλη 
την Ένωση μέσω ακατάλληλων διμερών 
απαντήσεων40.

2. ενισχύσει την ικανότητά της να επιβάλλει 
κυρώσεις στα κράτη, τις κυβερνήσεις, τις 
οντότητες, τις ομάδες ή τους οργανισμούς, 
καθώς και σε άτομα που δεν συμμορφώνονται 
με τις θεμελιώδεις αρχές, τις συμφωνίες 
και το δίκαιό της, και να διασφαλίσει την 
ταχεία εφαρμογή και επιβολή των ήδη 
υφιστάμενων κυρώσεων. Οι κυρώσεις κατά 
τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
προς τη δράση που τις ενεργοποίησε, να είναι 
αποτελεσματικές και να εφαρμόζονται σε 
εύθετο χρόνο41.

3. προώθηση του βιώσιμου και βασιζόμενου σε 
κανόνες εμπορίου και, παράλληλα, δημιουργία 
νέων εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών 
για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ενώ οι διμερείς 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες είναι 
καίριας σημασίας για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, απαιτούνται 
πρότυπα και κανόνες για τη διασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού. Η ΕΕ πρέπει να 
παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος εταίρος 

μέσω της διαπραγμάτευσης, της σύναψης και 
της εφαρμογής εμπορικών συμφωνιών που 
θέτουν επίσης υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας

4. να συνάπτει σημαντικές συμφωνίες διεθνούς 
συνεργασίας ως ΕΕ και όχι ως μεμονωμένες 
χώρες42.

5. μεταρρύθμιση της εμπορικής και 
επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και την 
αναζωογόνηση της παγκόσμιας πολυμέρειας, 
με στόχους τη δημιουργία αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας και την προστασία των 
θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων· τη διατήρηση του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας και τη συμμόρφωση 
με τη συμφωνία του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή· τη διασφάλιση δημόσιων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· και την 
ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της 
Ευρώπης. Η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην 
επανεκκίνηση της παγκόσμιας πολυμερούς 
προσέγγισης, μέσω μιας βαθιάς μεταρρύθμισης 
με βάση τη δημοκρατία και την ειρήνη, 
την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων, καθώς και μέσω της ενίσχυσης 
του ρόλου της ΔΟΕ. 
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6. να συμπεριλάβει στη συμφωνία συνεργασίας 
και επενδύσεων με τρίτες χώρες την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και της παράνομης μετανάστευσης και τη 
συνεργασία σε σχέση με κάθε κατάλληλο 
επαναπατρισμό.

7. δημιουργία εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες, στήριξη των 
υποδομών τους και αμοιβαία ευνοϊκές 
εμπορικές συμφωνίες για την παροχή 
βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη 
μετάβαση σε πράσινες πηγές ενέργειας43

8. ανάπτυξη αποτελεσματικότερης και 
ενοποιημένης πολιτικής έναντι αυταρχικών 
και υβριδικών καθεστώτων και ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις χώρες.

9. αύξηση των πόρων των αποστολών εκλογικών 
παρατηρητών της ΕΕ 

10. παροχή αξιόπιστης προοπτικής προσχώρησης 
στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες για την προώθηση της ειρήνης και της 
σταθερότητας στην Ευρώπη και την επίτευξη 
ευημερίας σε εκατομμύρια Ευρωπαίους44.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διάφορα μέλη της ομάδας εργασίας κρίνουν ότι οι προτάσεις «Μείωση της εξάρτησης 
της ΕΕ από ξένους παράγοντες στον τομέα της ενέργειας» και «Διαφάνεια της ΕΕ και των σχέσεών 
της με τους πολίτες» είναι θέματα που αφορούν άλλες ομάδες εργασίας. Ορισμένα μέλη επιθυμούν 
να επιστήσουν την προσοχή σε άλλες εναλλακτικές λύσεις αντί της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, εκτός 
από την ειδική πλειοψηφία, όπως η μεταβλητή γεωμετρία, οι ρήτρες εξαίρεσης και η ενισχυμένη 
συνεργασία. Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας τάσσονται υπέρ της χρήσης του όρου «βιώσιμα» αντί 
του όρου «δεοντολογική» στην πρόταση «Ορισμός προτύπων εντός και εκτός της ΕΕ στις εμπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις». Υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς το κατά πόσον η προσχώρηση νέων κρατών 
μελών θα πρέπει να εξακολουθήσει να απαιτεί την ομόφωνη συμφωνία όλων των σημερινών κρατών 
μελών. Υπάρχει μια σειρά απόψεων ως προς τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει να υπάρχουν κοινές 
ένοπλες δυνάμεις. Δύο μέλη αναφέρουν την προοπτική της ιρλανδικής ενότητας σε περίπτωση που η 
Βόρεια Ιρλανδία ψηφίσει γι’ αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, 
και την ετοιμότητα της ΕΕ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
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«Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»

25. Πρόταση: Κράτος δικαίου, δημοκρατικές αξίες και 
ευρωπαϊκή ταυτότητα45

Στόχος: να προασπίζεται συστηματικά το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως με τους εξής 
τρόπους:

Μέτρα:

1. να διασφαλίζεται ότι οι αξίες και οι αρχές που 
κατοχυρώνονται στις συνθήκες της ΕΕ και 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
είναι μη διαπραγματεύσιμες, μη αναστρέψιμες 
και εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για 
ένταξη και προσχώρηση στην ΕΕ. Οι αξίες 
της ΕΕ πρέπει επίσης να τηρούνται πλήρως 
σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν 
να λειτουργούν ως διεθνές πρότυπο και 
πόλος έλξης μέσω της διπλωματίας και του 
διαλόγου. Η διεύρυνση της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
υπονομεύει το κεκτημένο της ΕΕ σε σχέση με 
τις θεμελιώδεις αξίες και τα δικαιώματα των 
πολιτών·46 

2. να καταστούν οι ευρωπαϊκές αξίες απτές για 
τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως μέσω μιας πιο 
διαδραστικής και άμεσης συμμετοχής. Για 
τον σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια θα 
πρέπει να ενισχυθεί, για παράδειγμα, μέσω 
ενός καθεστώτος ευρωπαϊκής ιθαγένειας που 
θα παρέχει δικαιώματα και ελευθερίες ειδικά 
για τον πολίτη, καθώς και ενός καταστατικού 
για τις ευρωπαϊκές διασυνοριακές ενώσεις 
και τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι 
ευρωπαϊκές αξίες θα πρέπει επίσης να 
προωθηθούν μέσω μιας «δέσμης ένταξης» 
που θα παρέχει διδακτικά στοιχεία και 
ενημερωτικό υλικό στους πολίτες. Τέλος, θα 
πρέπει να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή δημόσια 
σφαίρα που θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά 
και επιγραμμικά μέσα ενημέρωσης μέσω 
περαιτέρω επενδύσεων της ΕΕ, να βελτιωθούν 
οι υφιστάμενοι κόμβοι μέσων ενημέρωσης 
της ΕΕ και να υποστηριχθούν περαιτέρω τα 
περισσότερα από 500 τοπικά ευρωπαϊκά 
γραφεία σύνδεσης· 47

3. ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ θα πρέπει να καταστεί οικουμενικά 
εφαρμοστέος και εκτελεστός. Επιπλέον, 
θα πρέπει να διοργανώνονται ετήσιες 
διασκέψεις για το κράτος δικαίου (σε 
συνέχεια της έκθεσης της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου) με αντιπροσωπείες 
από όλα τα κράτη μέλη, στις οποίες θα 
συμμετέχουν τυχαία επιλεγμένοι και ποικίλοι 
πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, βουλευτές, 
τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι και η 
κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν περαιτέρω οι οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, που προωθούν το κράτος δικαίου 
στην πράξη·48

4. να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και να 
αξιολογείται το πεδίο εφαρμογής του 
«κανονισμού για την αιρεσιμότητα» και 
άλλων μέσων για το κράτος δικαίου, και να 
εξετάζονται επεκτάσεις σε νέους τομείς, 
ανεξάρτητα από τη συνάφειά τους για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Τυχόν αναγκαίες 
νομικές οδοί, συμπεριλαμβανομένων των 
αλλαγών στη Συνθήκη, θα πρέπει να θεωρείται 
ότι τιμωρούν τις παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου·49

5. να προωθούνται προγράμματα εκπαίδευσης 
και μέσων ενημέρωσης που εντάσσουν 
τις αξίες της ΕΕ στη διαδικασία ένταξης 
των μεταναστών και ενθαρρύνουν τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταναστών και 
πολιτών της ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση 
της επιτυχούς ένταξής τους στις κοινωνίες 
της ΕΕ και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες 
της ΕΕ για ζητήματα που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση .50
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26. Πρόταση: Προστασία δεδομένων51

Στόχος: Να διασφαλιστεί μια πιο προστατευτική και προσανατολισμένη στον πολίτη πολιτική 
επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως μέσω:

Μέτρα:

1. της πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων 
και της αξιολόγησής της, για να εκτιμηθεί, εάν 
κρίνεται απαραίτητο, η θέσπιση ισχυρότερων 
μηχανισμών επιβολής για οντότητες που 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, οι οποίες επί του παρόντος 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ανεξάρτητων 
εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων με 
σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Οι 
οντότητες αυτές θα πρέπει να τιμωρούνται 
με αυστηρότερο τρόπο απ’ ό,τι στην τρέχουσα 
εφαρμογή του κανονισμού, κατ’ αναλογία 
προς τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους (έως 
4%), πιθανώς και μέσω απαγόρευσης των 
δραστηριοτήτων τους, και να υπόκεινται σε 
ετήσιο ανεξάρτητο έλεγχο·52 53

2. περισσότερης έμφασης στην αρχή της 
της ιδιωτικότητας εκ προεπιλογής και εκ 
σχεδιασμού, π.χ. με αξιολόγηση και εισαγωγή 
εύληπτων, συνοπτικών και φιλικών προς 
τον χρήστη εναρμονισμένων εντύπων 
συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων 
που αναφέρουν σαφώς τι είναι αναγκαίο και 
τι όχι. Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους 
για την επεξεργασία δεδομένων με εύκολο, 
γρήγορο και μόνιμο τρόπο· 54 55

3. αξιολόγησης και θέσπισης σαφέστερων 
και πιο προστατευτικών κανόνων σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων 
στον ΓΚΠΔ της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας ειδικής κατηγορίας για ευαίσθητα 
δεδομένα ανηλίκων και της εναρμόνισης του 
ηλικιακού ορίου συγκατάθεσης εντός των 
κρατών μελών της ΕΕ. Ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος της εφαρμογής των κανόνων για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την 
ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα 
θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω 
υψηλότερων επενδύσεων και περαιτέρω 
πόρων σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει 
επίσης να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο, π.χ. 
δημιουργώντας αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την αγωγή του πολίτη όσον αφορά 
την προστασία των δεδομένων·56

4. καλύτερης επιβολής των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για τις ευρωπαϊκές και τις 
εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, όσον 
αφορά τα προσόντα και την καταλληλότητα, 
ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών τους.57 58
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27. Πρόταση: Μέσα ενημέρωσης, ψευδείς ειδήσεις, 
παραπληροφόρηση, επαλήθευση γεγονότων, κυβερνοασφάλεια59

Στόχος: να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση με την περαιτέρω προώθηση της ανεξαρτησίας 
και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, 
ιδίως με τους εξής τρόπους:

Μέτρα:

1. θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση 
των απειλών κατά της ανεξαρτησίας των 
μέσων ενημέρωσης μέσω υιοθέτησης 
ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
του επιχειρηματικού μοντέλου των 
μέσων ενημέρωσης για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της 
ευρωπαϊκής αγοράς μέσων ενημέρωσης·60

2. αυστηρή επιβολή κανόνων ευρωπαϊκού 
ανταγωνισμού στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης, προκειμένου να αποτραπούν τα 
μεγάλα μονοπώλια μέσων ενημέρωσης και 
να διασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης και η ανεξαρτησία τους από 
αθέμιτες πολιτικές, εταιρικές και/ή ξένες 
παρεμβάσεις. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η 
ποιοτική δημοσιογραφία, με καθιερωμένα υψηλά 
δεοντολογικά και αυτορρυθμιστικά πρότυπα·61

3. δημιουργία ενός φορέα της ΕΕ επιφορτισμένου 
με την αντιμετώπιση και την αντιμετώπιση 
της στοχευμένης παραπληροφόρησης και των 
παρεμβάσεων, την αύξηση της επίγνωσης της 
κατάστασης και την ενίσχυση των οργανισμών 
ελέγχου γεγονότων, καθώς και των ανεξάρτητων 
μέσων ενημέρωσης. Οι «ανοικτές τηλεφωνικές 
γραμμές» και οι ιστότοποι, όπως το Europe 
Direct, όπου οι πολίτες καθώς και τα εθνικά 

μέσα ενημέρωσης μπορούν να ζητούν και να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά 
με την ευρωπαϊκή πολιτική και τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές, θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν 
και να προωθηθούν πιο ενεργά· 62 63

4. προώθηση του γραμματισμού των πολιτών στα 
μέσα επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την παραπληροφόρηση και την 
ακούσια διάδοση ψευδών ειδήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω υποχρεωτικών σχολικών 
προγραμμάτων κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να παράσχουν 
επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους για τον σκοπό αυτό· 64 

5. με βάση υφιστάμενες πρωτοβουλίες, 
όπως ο κώδικας δεοντολογίας για την 
παραπληροφόρηση και το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO), να 
απαιτείται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να εκδίδουν σαφείς δηλώσεις σχετικά με τους 
αλγορίθμους που χρησιμοποιούν (αφήνοντας 
τους χρήστες να αποφασίζουν αν συναινούν 
να υποβληθούν σε αυτούς) και τους κινδύνους 
παραπληροφόρησης στους οποίους εκτίθενται 
οι χρήστες, διασφαλίζοντας παράλληλα το 
δικαίωμα νόμιμης ελευθερίας του λόγου και το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.65 66

28. Πρόταση: Μέσα ενημέρωσης, ψευδείς ειδήσεις, 
παραπληροφόρηση, επαλήθευση γεγονότων, κυβερνοασφάλεια (α)

Στόχος: ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην αντιμετώπιση απειλών κυβερνοασφάλειας, ιδίως μέσω:

Μέτρα:

1. της ενίσχυσης του οργανισμού της ΕΕ για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA) με 
σκοπό την περαιτέρω προστασία των ατόμων, 
των οργανισμών και των ιδρυμάτων από 
παραβιάσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για 
εγκληματικούς σκοπούς. Παράλληλα, θα 
πρέπει να διασφαλίζονται η ιδιωτικότητα των 

δεδομένων και η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· 67 68

2. ενίσχυσης του συντονισμού των εθνικών 
αρχών κυβερνοασφάλειας και καταβολή 
πρόσθετων προσπαθειών για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής των ευρωπαϊκών 
κανόνων σε εθνικό επίπεδο.69 70
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29. Πρόταση: Καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα και 
ποιότητα ζωής71

Στόχος: να αναληφθεί δράση για την εναρμόνιση των συνθηκών διαβίωσης σε ολόκληρη την ΕΕ και 
τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ, ιδίως με τους εξής 
τρόπους:

Μέτρα:

1. σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες 
και κοινωνικούς εταίρους, ανάπτυξη 
διαφανών δεικτών ποιότητας ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών και 
κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων κράτους 
δικαίου, προκειμένου να καθοριστεί σαφές 
και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την 
αναβάθμιση των κοινωνικών προτύπων και την 
επίτευξη μιας κοινής κοινωνικοοικονομικής 
δομής της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι δείκτες αυτοί 
θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης και στη διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·72 73

2. αύξηση και διευκόλυνση των άμεσων 
δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση, την 
υγεία, τη στέγαση, τις υλικές υποδομές, τη 
φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία. Οι πρόσθετες επενδύσεις θα 
πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη διασφάλιση 
της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για 
τους πολίτες. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, 
ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση 
ολόκληρης της διαδικασίας·74

3. ενθάρρυνση της φορολόγησης των 
μεγάλων επιχειρήσεων, καταπολέμηση της 

πρόσβασης σε φορολογικούς παραδείσους 
και εξάλειψή τους εντός ΕΕ, με σκοπό την 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε 
τομείς προτεραιότητας όπως η εκπαίδευση 
(υποτροφίες, Erasmus) και η έρευνα. Η 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε επίπεδο 
ΕΕ θα πρέπει επίσης να αποτελέσει τρόπο 
συγκέντρωσης κεφαλαίων για πρωτοβουλίες 
που χρηματοδοτούνται από δημόσιους 
πόρους·75 76

4. παροχή κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας και παροχή κινήτρων για την 
πρόσληψη από ιδιωτικές εταιρείες ατόμων 
που συνήθως υφίστανται τις περισσότερες 
διακρίσεις (π.χ. νεολαία, ηλικιωμένοι, 
γυναίκες, μειονότητες), μεταξύ άλλων 
μέσω επιδοτήσεων, και, σε δεύτερο στάδιο, 
προσωρινών ποσοστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συνδεθούν 
στενά. Οι διακρίσεις εκτός της αγοράς 
εργασίας θα πρέπει επίσης να προλαμβάνονται 
από τον νόμο και να προωθείται η ισότητα·77

5. διασφάλιση της δημιουργίας και της 
διευκόλυνσης οικονομικά προσιτών παιδικών 
σταθμών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα, καθώς και δωρεάν παιδικής 
μέριμνας για όσους τη χρειάζονται.78 
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30. Πρόταση: Δικαιώματα των ζώων, γεωργία79

Στόχος: να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την προώθηση και τη διασφάλιση μιας περισσότερο 
οικολογικής και προσανατολισμένης προς το κλίμα γεωργίας, ιδίως με τους εξής τρόπους:

Μέτρα:

1. καθορισμό λεπτομερών, μετρήσιμων και 
χρονικά προσδιορισμένων ελάχιστων 
κριτηρίων για την προστασία των ζώων 
εκτροφής, με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλότερων προτύπων καλής διαβίωσης 
των ζώων σύμφωνα με την εισαγωγή στόχων 
βιωσιμότητας και με βάση μια προσέγγιση 
ολοκληρωμένου συστήματος τροφίμων·80 81

2. θέσπιση οικονομικών κυρώσεων για 
τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις 
της γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, χρήση 
φυτοφαρμάκων, υπερκατανάλωση νερού, 
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων κ.λπ.) με 
βάση τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ 
θα πρέπει επίσης να εκτιμηθούν σε αυτή τη 
βάση, μεταξύ άλλων και μέσω τελωνειακών 
δασμών, ως τρόπος εξουδετέρωσης τυχόν 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 
προκύπτει από τα χαμηλότερα περιβαλλοντικά 
πρότυπα·82

3. μείωση των επιδοτήσεων για τη μαζική 
γεωργική παραγωγή όπου δεν συμβάλλει 
στη βιώσιμη μετάβαση και ανακατεύθυνση 
των πόρων αυτών για να στηριχθεί 
μια περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία, 
διασφαλίζοντας παράλληλα οικονομικά 
προσιτά τρόφιμα.83 84
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«Ψηφιακός μετασχηματισμός»

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης και φορέας καθορισμού προτύπων στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και να χαρτογραφήσει έναν ευρωπαϊκό τρόπο οικοδόμησης μιας δεοντολογικής, 
ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς ψηφιακής κοινωνίας. Η Ευρώπη πρέπει να φανεί 
φιλόδοξη στην προσέγγισή της και να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
ψηφιοποίηση, αλλά και ταυτόχρονα να διαχειρίζεται τους κινδύνους και τις προκλήσεις που 
αυτή συνεπάγεται. Η ψηφιοποίηση αγγίζει όλους τους τομείς της κοινωνίας μας και πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στην ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα 
ψηφιακά δικαιώματα και τις αρχές για την ψηφιακή δεκαετία και διατυπώθηκαν προτάσεις για την 
εξέταση ενδεχόμενου μελλοντικού χάρτη ψηφιακών δικαιωμάτων.

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία απλώς έχει ενισχύσει πολλά από τα σημεία που εξετάζονται στις 
προτάσεις, όπως την ανάγκη για ψηφιακή κυριαρχία, την αυξημένη εστίαση στην κυβερνοάμυνα και 
την προστασία από την παραπληροφόρηση. Έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι οι συγκρούσεις έχουν 
σήμερα συνέπειες στον ψηφιακό τομέα, θέτοντας νέα ζητήματα, όπως οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 
της αρπαγής προσωπικών πληροφοριών και της παράνομης χρήσης των δεδομένων αυτών στο μέλλον.

31. Πρόταση: Πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές85

Στόχος: η ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. 
Προτείνουμε ότι ο καθένας στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει στην πράξη πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
στις ψηφιακές υπηρεσίες, και ότι η κυριαρχία των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ ενισχύεται με:

Μέτρα:

1. επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας και 
καινοτόμες ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές 
(συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G και 6G 
που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ευρώπη)· 
(Συστάσεις ECP1 αριθ. 40 και 47, ολλανδική 
ΕΟΠ 1)

2. εξασφάλιση ταχείας, προσιτής, ασφαλούς 
και σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
παντού στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της περιαγωγής, με προτεραιότητα τη 
σύνδεση με το διαδίκτυο σε «λευκές ζώνες/
νεκρές ζώνες», αγροτικές περιοχές και 
απομακρυσμένες περιφερειακές περιοχές, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ και εντός των κρατών μελών και 
να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω· 
(Συστάσεις ECP1 αριθ. 17, 47 και ολλανδική 
ΕΟΠ 1).

3.  προώθηση της ανάπτυξης ψηφιακών και 
ηλεκτρικών υποδομών σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους ώστε να καταστεί δυνατή 
η χρήση ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων· 
(συζήτηση της ομάδας εργασίας)86

4. λήψη μέτρων για τη διασφάλιση θεμιτού και 
ανοικτού ανταγωνισμού και την πρόληψη 
των μονοπωλίων και του εγκλωβισμού σε 
προμηθευτές, της συγκέντρωσης δεδομένων 
και της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε σχέση 
με τις υποδομές και τις υπηρεσίες, βελτίωση 
των αγορών από τη σκοπιά των καταναλωτών· 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 17.)

5. να καταστούν τα παιδιά, οι οικογένειες και οι 
ηλικιωμένοι, καθώς και οι ευάλωτες ομάδες 
προτεραιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και στο υλισμικό, ιδίως όσον αφορά 
την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις δημόσιες 
υπηρεσίες και την υγεία· (Σύσταση ECP1 αριθ. 
17 και συζήτηση της ομάδας εργασίας)

6. βελτίωση της ψηφιακής πρόσβασης και 
προσβασιμότητας σε βασικές δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τις 
διοικητικές διαδικασίες, και διασφάλιση της 
χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης και στήριξης, 
όπως μέσω υπηρεσιών εξυπηρέτησης (help 
desk), σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες· 
(Συζήτηση της ομάδας εργασίας, πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα)
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7. εναρμόνιση των ποιοτικών ψηφιακών 
προτύπων και βελτίωση της ασφαλούς 
κινητικότητας των δεδομένων για 
τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας· (Συζήτηση της ομάδας 
εργασίας, πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

8. εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των ψηφιακών υποδομών και της 
ψηφιοποίησης, προκειμένου να καταστεί ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός βιώσιμος και να 
επιδιωχθεί μια πράσινη ψηφιακή κοινωνία. 
(Συζήτηση της ομάδας εργασίας, πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα).

32. Πρόταση: Ψηφιακός γραμματισμός και δεξιότητες που 
ενδυναμώνουν τους πολίτες87

Στόχος: προτείνουμε η ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν 
από την ψηφιοποίηση, ενδυναμώνοντάς τους με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και 
ευκαιρίες, με: 

Μέτρα:

1. διασφάλιση της πρόσβασης σε επίσημο 
και μη τυπικό ψηφιακό γραμματισμό και 
κατάρτιση και εκπαίδευση όσον αφορά τις 
δεξιότητες, μεταξύ άλλων και στα σχολικά 
προγράμματα, σε όλα τα στάδια της ζωής, 
με βάση τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ένταξη ευάλωτων ομάδων και ηλικιωμένων, 
την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των παιδιών με τρόπο συμβατό με την υγιή 
τους ανάπτυξη, και την αντιμετώπιση των 
ψηφιακών ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένου 
του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων· 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 8, ιταλική ΕΟΠ 5.2 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας)

2. διασφάλιση της υγιούς χρήσης του διαδικτύου 
με την ενθάρρυνση των κρατών μελών 
να εφαρμόσουν κατάρτιση σε ψηφιακές 
δεξιότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες με 
τυποποιημένα προγράμματα και προγράμματα 
σπουδών που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσον αφορά π.χ. τους κινδύνους και 
τις ευκαιρίες του διαδικτύου, τα επιγραμμικά 
δικαιώματα των χρηστών και τη δικτυακή 
εθιμοτυπία· (Σύσταση ECP1 αριθ. 47, συζήτηση 
της ομάδας εργασίας)

3. λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να 
διασφαλιστεί ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνίας 
δεν αποκλείει τους ηλικιωμένους και ότι 
η τεχνολογία είναι προσβάσιμη σε αυτούς 
μέσω της προώθησης προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών, για παράδειγμα με τη μορφή 

μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι μπορεί επίσης κανείς να έχει πρόσβαση 
αυτοπροσώπως και με μη ψηφιακά μέσα σε 
βασικές υπηρεσίες· (Συστάσεις ECP1 αριθ. 34 
και 47.)

4. καθιέρωση μιας ενωσιακής πιστοποίησης 
σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες στα 
σχολεία, που θα προετοιμάζει τους νέους για 
τη μελλοντική αγορά εργασίας· (Σύσταση ECP1 
αριθ. 8.)

5. δημιουργία πρωτοβουλιών κατάρτισης 
συντονισμένων σε επίπεδο ΕΕ για την 
επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων ώστε να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά 
εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ιδίως τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για 
την εκπαίδευση ψηφιακών εμπειρογνωμόνων· 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 8 και συζήτηση της 
ομάδας εργασίας)

6. ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υφιστάμενες 
ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέουν τους 
πολίτες με εργοδότες και συμβάλλουν στην 
εξεύρεση εργασίας στην ΕΕ, όπως το EURES· 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 8.) 

7. αύξηση των επενδύσεων και των προσπαθειών 
για την προώθηση της ψηφιοποίησης της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανώτερης εκπαίδευσης (Συζήτηση της ομάδας 
εργασίας/πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)·
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33. Πρόταση: Ασφαλής και αξιόπιστη ψηφιακή κοινωνία – 
κυβερνοασφάλεια και παραπληροφόρηση88

Στόχος: προτείνουμε, προκειμένου να υπάρχει μια ασφαλής, ανθεκτική και αξιόπιστη ψηφιακή 
κοινωνία, η ΕΕ να διασφαλίσει την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και να διαθέτει περισσότερες εξουσίες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας , την 
αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και της κυβερνοεγκληματικότητας, την αντιμετώπιση 
των κυβερνοαπειλών από μη κρατικούς φορείς και απολυταρχικά κράτη και την ανάκαμψη από 
αυτές, καθώς και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με:

Μέτρα:

1. ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρωπόλ/
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα 
Κυβερνοεγκλήματα όσον αφορά τους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, 
επιτρέποντας μια πιο προορατική προσέγγιση 
για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος 
και τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων κυβερνοάμυνας έναντι επιθέσεων 
μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων μέσω 
καλύτερης συνεργασίας· (Σύσταση ECP1 αριθ. 
39, λιθουανική ΕΟΠ 2,6, ολλανδική ΕΟΠ 1 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας)

2. λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
προετοιμασία και την ταχεία ανάκαμψη από 
επιθέσεις και διακοπές ρεύματος μεγάλης 
κλίμακας, για παράδειγμα με τη διασφάλιση 
της ύπαρξης ανθεκτικών υποδομών και 
εναλλακτικών διαύλων επικοινωνίας· 
(συζήτηση της ομάδας εργασίας) 

3. διασφάλιση παρόμοιων κυρώσεων και ταχείας 
και αποτελεσματικής επιβολής στα κράτη 
μέλη σε περίπτωση κυβερνοεγκλήματος 
μέσω καλύτερου συντονισμού των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών κέντρων και αρχών 
κυβερνοασφάλειας· (Σύσταση ECP1 αριθ. 39.)

4. ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και της 
κριτικής σκέψης ως τρόπου αντιμετώπισης 
της παραπληροφόρησης, των απειλών στο 
διαδίκτυο και της ρητορικής μίσους, καθώς 
και των παραπλανητικών πρακτικών και της 

προτιμησιακής τιμολόγησης· (συζήτηση της 
ομάδας εργασίας)

5. αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω 
νομοθεσίας και κατευθυντήριων γραμμών 
για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις 
εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με 
σκοπό την αντιμετώπιση των ευάλωτων 
σημείων παραπληροφόρησης και την 
εφαρμογή μέτρων διαφάνειας, μεταξύ άλλων 
με εφαρμογή αλγορίθμων βασισμένων 
στην τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να 
αναδείξουν την αξιοπιστία των πληροφοριών 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα 
νέα μέσα, παρέχοντας στον χρήστη πηγές 
επαληθευμένων πληροφοριών· Κατά τη 
χρήση αλγορίθμων, οι άνθρωποι θα πρέπει να 
διατηρούν τον τελικό έλεγχο των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων· (Σύσταση ECP1 αριθ. 46 
και συζήτηση της ομάδας εργασίας)

6. στήριξη ψηφιακών πλατφορμών που παρέχουν 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης πόρους 
και πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση 
της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας 
των πληροφοριών από παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση, έντυπος Τύπος, 
ραδιόφωνο) και άλλων μέσων ενημέρωσης με 
πλήρη σεβασμό της αρχής της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και να παρέχονται στους 
πολίτες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα 
των ειδήσεων. (Σύσταση ECP1 αριθ. 46)
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34. Πρόταση: Ασφαλής και αξιόπιστη ψηφιακή κοινωνία - 
προστασία των δεδομένων89

Στόχος: προωθούμε την κυριαρχία των φυσικών προσώπων όσον αφορά τα δεδομένα, την καλύτερη 
ευαισθητοποίηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων κανόνων 
για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) με σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού ελέγχου των 
δεδομένων και τον περιορισμό της κατάχρησης των δεδομένων με: 

Μέτρα:

1. καλύτερη επεξήγηση των κανόνων για την 
προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), αύξηση της 
διαφάνειας και βελτίωση της επικοινωνίας 
με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με κείμενα συγκατάθεσης έπειτα 
από ενημέρωση, που χρησιμοποιούν απλή 
και σαφή γλώσσα κατανοητή από όλους, 
συμπεριλαμβανομένων πιο οπτικών τρόπων 
παροχής της συγκατάθεσης για τη χρήση 
δεδομένων, συνοδευόμενων από ενημερωτική 
εκστρατεία και εξασφαλίζοντας τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για όσους επεξεργάζονται 
δεδομένα και συμβουλεύουν όσους χρειάζονται 
βοήθεια· (Συστάσεις ECP1 αριθ. 42, 45 και 
ολλανδική ΕΟΠ 2).

2. εξασφάλιση ότι εφαρμόζεται η υπάρχουσα 
απαγόρευση της προεπιλεγμένης συναίνεσης 
για περαιτέρω χρήση ή μεταπώληση 
δεδομένων· (Σύσταση ECP1 αριθ. 42.)

3. διασφάλιση ότι δίνεται σε συγκεκριμένο 
χρονικό πλαίσιο συνέχεια στα αιτήματα των 
χρηστών για μόνιμη διαγραφή δεδομένων· 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 42.)

4. παροχή σαφών και όσο το δυνατόν πιο 
σύντομων πληροφοριών προς τους χρήστες 
σχετικά με το πώς και από ποιον θα 
χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα· (Σύσταση ECP1 
αριθ. 42.)

5. διασφάλιση της συμμόρφωσης των μη 
ευρωπαϊκών εταιρειών με τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων· 
(Συστάσεις ECP1 αριθ. 42 και 43.)

6. ενθάρρυνση ενός συστήματος πιστοποίησης 
σε επίπεδο ΕΕ που θα αντικατοπτρίζει τη 
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ με προσιτό σαφή 
και απλό τρόπο, θα είναι ορατό σε δικτυακούς 
τόπους και πλατφόρμες και θα πρέπει να 
εκδίδεται από ανεξάρτητο πιστοποιητή σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· Αυτό δεν θα πρέπει να 
δημιουργεί δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· (Σύσταση 
ECP1 αριθ. 44, συζήτηση της ομάδας εργασίας)

7. να διασφαλίσει ότι παρέχεται αποτελεσματική 
και ταχεία βοήθεια στους πολίτες όταν 
αντιμετωπίζουν ζητήματα με την εξαίρεση 
ή με την ανάκληση της συγκατάθεσης. Για 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να προσδιοριστεί 
καλύτερα η παρεμβατική συμπεριφορά και 
να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
κατευθυντήριες γραμμές και μηχανισμοί για 
την εξαίρεση και την ανάκληση δεδομένων, 
καθώς και για τον εντοπισμό και την επιβολή 
κυρώσεων στους απατεώνες· (Σύσταση ECP1 
αριθ. 43 και συζήτηση της ομάδας εργασίας)

8. πρόβλεψη κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου 
προστίμου ανάλογου με τον κύκλο εργασιών 
των εταιρειών και περιορισμών στις 
δραστηριότητες των εταιρειών, όπως 
η επιβολή προσωρινών ή οριστικών 
απαγορεύσεων στην ανεπιθύμητη επεξεργασία 
δεδομένων και στήριξη της επιβολή τους από 
τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και τους εθνικούς οργανισμούς. (Συστάσεις 
ECP1 αριθ. 42 και 43 και συζήτηση της ομάδας 
εργασίας)
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35. Πρόταση: Ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της 
κοινωνικής και βιώσιμης οικονομίας90

Στόχος: προτείνουμε στην ΕΕ να προωθήσει μέτρα ψηφιοποίησης που ενισχύουν την οικονομία 
και την ενιαία αγορά με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, αυξάνουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
στην τεχνολογία και την καινοτομία, ενισχύουν την ψηφιακή ενιαία αγορά για εταιρείες όλων των 
μεγεθών και καθιστούν την Ευρώπη παγκόσμιο ηγέτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
ανθρωποκεντρική ψηφιοποίηση, με: 

Μέτρα:

1. θέσπιση ή ενίσχυση νομοθεσίας που ρυθμίζει 
την (ανθρωποκεντρική) «έξυπνη εργασία», 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στη 
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων 
για παράδειγμα εξασφαλίζοντας το δικαίωμα 
στην αποσύνδεση· Μια «ανθρωποκεντρική» 
προσέγγιση θα πρέπει να ενσωματώνει την 
αρχή «ανθρώπινος έλεγχος»· (ECP1 σύσταση 
αριθ. 7 και συζήτηση της ομάδας εργασίας)91 

2. νομοθεσία της ΕΕ που παρέχει κίνητρα 
στις επιχειρήσεις ώστε να είναι κοινωνικά 
υπεύθυνες και να διατηρούν υψηλής ποιότητας 
θέσεις «έξυπνης εργασίας» εντός της Ευρώπης, 
αποφεύγοντας έτσι τη μετεγκατάσταση τέτοιων 
θέσεων εργασίας σε χώρες με χαμηλότερο 
κόστος. Τα κίνητρα μπορεί να είναι οικονομικά 
ή/και υπόληψης και θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση 
(ΠΚΔ) κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ 
θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα εργασίας 
αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εξέταση και την 
ενίσχυση της νομοθεσίας αυτής. (Σύσταση ECP1 
αριθ. 7.)

3. διασφάλιση της ανθρώπινης εποπτείας 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που 
αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο 
εργασίας και διαφάνεια των αλγορίθμων που 
χρησιμοποιούνται· συνεκτίμηση των αρνητικών 
επιπτώσεων της απεριόριστης ψηφιακής 
παρακολούθησης στον χώρο εργασίας· 
ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων 
πριν από την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών 
που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας· 
διασφάλιση ότι οι νέες μορφές εργασίας, 
όπως η εργασία σε πλατφόρμα, σέβονται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχουν 
κατάλληλες συνθήκες εργασίας· (συζήτηση της 
ομάδας εργασίας) 

4. ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη 
της τηλεργασίας, όπως χώροι γραφείων με 
πρόσβαση σε αξιόπιστη, ταχεία σύνδεση στο 
διαδίκτυο και ψηφιακή κατάρτιση και παροχή 
εργονομικού εξοπλισμού για τηλεργασία· 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 17 και συζήτηση της 
ομάδας εργασίας) 

5. θέσπιση ενός δημόσια προσβάσιμου ψηφιακού 
πίνακα βαθμολογίας, δημιουργία ενός 
συστήματος κατάταξης που υποδεικνύει και 
συγκρίνει το σημερινό επίπεδο ψηφιοποίησης 
των επιχειρήσεων της ΕΕ· (Γερμανική NCP)

6. επίτευξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής 
ψηφιακής οικονομίας και τη δίκαιη διάδοση 
των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού 
σε ολόκληρη την Ευρώπη με εστίαση 
στην τεχνολογία και την καινοτομία ως 
κινητήρων της ανάπτυξης, με προώθηση 
μετασχηματιστικής έρευνας παγκοσμίου 
κλάσεως και δημιουργία περιθωρίου για 
οικοσυστήματα καινοτομίας σε όλες τις 
περιφέρειες μέσω της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος λειτουργίας των ΜΜΕ και 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και 
κατάργηση νομικών ή άλλων επιβαρύνσεων 
που εμποδίζουν τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες. (Ιταλική NCP 1.3, συζήτηση 
της ομάδας εργασίας και πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα) 

7. δημιουργία υποδομής δεδομένων με βάση 
τις ευρωπαϊκές αξίες· εφαρμογή των αρχών 
«ψηφιακή προτεραιότητα» και «μόνον άπαξ» 
και διευκόλυνση της ψηφιακής και ασφαλούς 
πρόσβασης σε δεδομένα για την καινοτομία 
και τις επιχειρήσεις· ενθάρρυνση της 
ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών. 
(συζήτηση ομάδας εργασίας) και πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα)
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8. να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες 
αξιόπιστης και υπεύθυνης χρήσης της 
τεχνητής νοημοσύνης, οι δυνατότητες της 
τεχνολογίας blockchain και των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, καθορίζοντας 
διασφαλίσεις και πρότυπα που διασφαλίζουν 
τη διαλειτουργικότητα, δημιουργούν 
εμπιστοσύνη και ενισχύουν την ευκολία χρήσης 
και να αποφευχθούν μεροληπτικοί αλγόριθμοι 
που δεν εισάγουν διακρίσεις· (Συζήτηση της 
ομάδας εργασίας και πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα) 

9. προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα 
και της χρήσης του στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση και δωρεάν πρόσβασης σε δημόσια 
χρηματοδοτούμενη έρευνα και λογισμικό. 
(Συζήτηση της ομάδας εργασίας και 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

10. καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής κοινής 
ψηφιακής ταυτότητας για τη διευκόλυνση 
των διασυνοριακών ψηφιακών συναλλαγών 
και υπηρεσιών, με ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών που 
θα παρέχουν τις αναγκαίες διασφαλίσεις· 
(Συζήτηση της ομάδας εργασίας και 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα)

11. αξιολόγηση της σκοπιμότητας της 
ψηφιοποίησης των πληροφοριών για τα 
προϊόντα για καταναλωτικά προϊόντα και 
προϊόντα διατροφής μέσω μιας τυποποιημένης 
ευρωπαϊκής εφαρμογής που θα επιτρέπει 
πιο φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση και 
θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα και την αλυσίδα παραγωγής. 
(Σύσταση ECP1 αριθ. 16)
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«Ευρωπαϊκή δημοκρατία»

36. Πρόταση: Ενημέρωση των πολιτών, συμμετοχή και νεολαία 

Στόχος: αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και των νέων στη δημοκρατία σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναπτυχθεί μια «πλήρης εμπειρία του πολίτη» για τους Ευρωπαίους, 
να διασφαλιστεί ότι η φωνή τους ακούγεται και στα διαστήματα μεταξύ των εκλογών και ότι 
η συμμετοχή είναι πραγματική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να εξετασθεί η 
καταλληλότερη μορφή συμμετοχής για κάθε θέμα, για παράδειγμα με:

1. βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων και της ανάπτυξης νέων 
μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών, 
σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, με καλύτερη 
ενημέρωση σχετικά με αυτούς. Ιδανικά, όλες 
οι πληροφορίες σχετικά με τους χώρους 
συμμετοχής θα πρέπει να συνοψίζονται92 σε 
έναν ενοποιημένο επίσημο ιστότοπο με διάφορα 
χαρακτηριστικά.93 Θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός για την παρακολούθηση των 
πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών 
που έχουν προκύψει από τις διαδικασίες 
συμμετοχικής δημοκρατίας·94 Οι συμμετοχικοί 
μηχανισμοί θα πρέπει να είναι συμμετοχικοί και 
η Συγκρότησή τους να μπορεί να απευθύνεται 
σε ένα ευρύ κοινό. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
στο υλικό περιεχομένου, στα θέματα και στις 
δεξιότητες των συντονιστών. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ανάλυση του αντικτύπου των 
πολιτικών που συζητούνται, μεταξύ άλλων, για 
τις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα.95

2. αύξηση της συχνότητας των διαδικτυακών και 
μη διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών 
της μέσω διαφόρων μέσων αλληλεπίδρασης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ για να εκφράζουν τις απόψεις 
τους και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, και 
δημιουργία ενός χάρτη για τους υπαλλήλους της 
ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών·96

3. παροχή μιας φιλικής προς τον χρήστη 
ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία οι πολίτες 
θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, να 
υποβάλλουν ερωτήσεις στους εκπροσώπους 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να 
εκφράζουν τις απόψεις τους για σημαντικά 
θέματα της ΕΕ και νομοθετικές προτάσεις, 
ιδίως για τους νέους. Η πλατφόρμα θα 
πρέπει επίσης να επιτρέπει τη διεξαγωγή 
διαδικτυακών δημοσκοπήσεων·97

4. βελτίωση και εξορθολογισμός των 
υφιστάμενων μηχανισμών σε ευρωπαϊκό, 

εθνικό και τοπικό επίπεδο, ώστε να καταστούν 
πιο ασφαλείς, προσβάσιμοι, προβεβλημένοι και 
συμπεριληπτικοί·98

5. να συμπεριλάβει την οργανωμένη κοινωνία 
των πολιτών και τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές και τις υφιστάμενες 
δομές, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και η Επιτροπή 
των Περιφερειών (ΕτΠ)99, στη διαδικασία 
συμμετοχής των πολιτών·100 

6. δημιουργία ενός συστήματος τοπικών 
συμβούλων της ΕΕ, ως μέσο για τη μείωση της 
απόστασης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών·101 

7. διοργάνωση περιοδικών συνελεύσεων 
πολιτών, βάσει νομικά δεσμευτικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να επιλέγονται τυχαία, με 
κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, και 
θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για 
συμμετοχή. Θα παρέχεται υποστήριξη από 
εμπειρογνώμονες όποτε χρειάζεται, ώστε 
τα μέλη της συνέλευσης να διαθέτουν 
επαρκείς πληροφορίες προς συζήτηση. 
Εάν τα αποτελέσματα δεν ληφθούν υπόψη 
από τα θεσμικά όργανα, αυτό θα πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως·102 Η συμμετοχή και 
η εκ των προτέρων συμμετοχή των πολιτών 
και της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί 
σημαντική βάση για τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων από εκλεγμένους αντιπροσώπους. 
Η ΕΕ βασίζεται στην αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία: με τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
οι πολίτες δίνουν σαφή εντολή στους 
εκπροσώπους τους και εκφράζονται έμμεσα 
στις πολιτικές της ΕΕ·103

8. παροχή ενισχυμένης διαρθρωτικής στήριξης, 
οικονομικής και μη, στην κοινωνία των 
πολιτών, ιδίως στην κοινωνία των πολιτών 
των νέων, και στήριξη των τοπικών αρχών 
στη σύσταση τοπικών συμβουλίων νεολαίας·104  
αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενός 
ειδικού πυλώνα στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 
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για τη δημοκρατία για τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και μέσω μιας ειδικής 
στρατηγικής για την κοινωνία των πολιτών·105

9. καθιέρωση ενός «ελέγχου της νομοθεσίας για 
τη νεολαία», ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο 
εκτίμηση επιπτώσεων όσο και μηχανισμό 
διαβούλευσης με εκπροσώπους των νέων, όταν 
η νομοθεσία θεωρείται ότι έχει αντίκτυπο 
στους νέους·106

10. ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
νομοθετών της ΕΕ και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών ώστε να αξιοποιηθεί ο 
δεσμός μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων 
και των πολιτών που αποτελούν οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών·107 

11. συνοπτική παρουσίαση στοιχείων σχετικά με 
τη συμμετοχή των πολιτών σε έναν Χάρτη 
της ΕΕ για τη συμμετοχή των πολιτών σε 
υποθέσεις της ΕΕ.
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37. Πρόταση: Ενημέρωση των πολιτών, συμμετοχή και νεολαία (α)

Στόχος : να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κατανοητή και προσιτή και να ενισχυθεί108 η κοινή 
ευρωπαϊκή ταυτότητα, ιδίως με τους εξής τρόπους:

1. εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου 
επιμόρφωσης σχετικά με την ΕΕ και ιδίως 
με τις δημοκρατικές της διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας. άτομα όλων των ηλικιών θα 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τέτοια προγράμματα, τα οποία θα πρέπει 
να σχεδιάζονται κατά τρόπο ενεργό και 
προσαρμοσμένο στην εκάστοτε ηλικία, π.χ. 
μέσω της ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων 
και εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά και 
σχολεία·109 και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της μη τυπικής εκπαίδευσης·110 

2. να καταστούν οι αξιόπιστες πληροφορίες για 
την ΕΕ εύκολα προσβάσιμες σε όλους τους 
πολίτες χωρίς αποκλεισμούς. Τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν πιο 
προσιτή γλώσσα και να αποφεύγουν τη χρήση 
γραφειοκρατικών όρων στην επικοινωνία τους, 
διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και την 
εμπειρογνωσία των παρεχόμενων πληροφοριών 
και προσαρμόζοντας τις πληροφορίες σε 
διάφορους διαύλους επικοινωνίας και προφίλ 
κοινού.111 Θα πρέπει, για παράδειγμα, να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας 
εφαρμογής για φορητές συσκευές, όπου οι 
πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της 
ΕΕ θα παρουσιάζονται σε σαφή γλώσσα.112 Θα 
πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για 
την προσέγγιση των νέων μέσω των ψηφιακών 
μέσων ενημέρωσης, των κινημάτων νέων και 
διαφόρων «πρεσβευτών» (οργανισμών και 
ατόμων) που εξηγούν113 το εγχείρημα της ΕΕ·114 

3. μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης 
και των τεχνολογιών μετάφρασης για την 
παράκαμψη115 των γλωσσικών φραγμών,116 
διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και τη 
χρηστικότητα όλων των ψηφιακών εργαλείων 
για τα άτομα με αναπηρία·117

4. υπεράσπιση και στήριξη των ελεύθερων 
μέσων ενημέρωσης, και ενθάρρυνση των 
μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων 
και των δημόσιων ειδησεογραφικών 
οργανισμών και των ευρωπαϊκών μέσων 
ενημέρωσης, ώστε να καλύπτουν πιο 
τακτικά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, με 
παράλληλο σεβασμό της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
ομοιόμορφη κάλυψη σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ·118 ενίσχυση της καταπολέμησης 
της παραπληροφόρησης και των ξένων 
παρεμβάσεων και διασφάλιση της προστασίας 
των δημοσιογράφων·119 

5. προσέγγιση της Ευρώπης με τους πολίτες 
μέσω της βελτίωσης120 σημείων επαφής και 
ειδικών κόμβων, ή «Σπιτιών της Ευρώπης», 
σε τοπικό επίπεδο, για την παροχή πόρων, 
πληροφοριών και συμβουλών στους πολίτες 
σχετικά με θέματα της ΕΕ, καθώς και μέσω 
της ακρόασης των ανησυχιών τους και μέσω 
της συμμετοχής σε συζητήσεις με ενώσεις, 
προκειμένου να διαδίδονται οι απόψεις των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·121 

6. λήψη περαιτέρω μέτρων προς ενίσχυση 
της κοινής ταυτότητας των Ευρωπαίων, για 
παράδειγμα μέσω ενός ταμείου της ΕΕ για τη 
στήριξη διαδικτυακών και μη διαδικτυακών 
αλληλεπιδράσεων (π.χ. προγράμματα 
ανταλλαγών, ομάδες εργασίας, συναντήσεις) 
τόσο μικρής όσο και μεγαλύτερης διάρκειας 
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, δημιουργία 
κοινών αθλητικών εκδηλώσεων και ομάδων, 
ή καθιέρωση της Ημέρας της Ευρώπης 
(9 Μαΐου) ως πρόσθετης122 ευρωπαϊκής 
δημόσιας αργίας για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ.123 
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38. Πρόταση: Δημοκρατία και εκλογές

Στόχος: ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας με την ενδυνάμωση των θεμελίων της, την τόνωση 
της συμμετοχής στις ευρωεκλογές, την προώθηση του διακρατικού διαλόγου για ευρωπαϊκά θέματα 
και τη διασφάλιση ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
τους, ιδίως με τους ακόλουθους τρόπους:

X  Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνισαν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από μια μεταβατική περίοδο, ώστε να 
μην βγάλουν τα πράγματα

XI  Θέση ΕΚ: ο επικεφαλής υποψήφιος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που έχει συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό ψήφων 
στις ευρωπαϊκές εκλογές, ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
πρέπει να εκλέγεται Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί πλειοψηφία συνασπισμού, 
η εντολή θα πρέπει να ανατίθεται στον επόμενο επικεφαλής υποψήφιο. Για τον σκοπό αυτό, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Paulo Rangel: προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαδικασία του επικεφαλής υποψηφίου, οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει 
να αντιστραφούν και αυτό συνεπάγεται αλλαγή της Συνθήκης: το Κοινοβούλιο θα προτείνει και το Συμβούλιο θα εγκρίνει τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. MDP (Τελική έκθεση Kantar: «Η ομάδα εισηγήσεων εξετάζει την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής 
και τον διορισμό των Επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Spitzenkandidaten). EYE, σ. 23: «Οι υποψήφιοι για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής δεν θα πρέπει να εκλέγονται με παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων 
που έχουν κερδίσει τις εκλογές. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε το λεγόμενο σύστημα «Spitzenkandidaten», σύμφωνα με το οποίο 
κάθε κόμμα ανακοινώνει τον υποψήφιό του για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής πριν από την προεκλογική εκστρατεία σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο κόμμα κερδίσει την πλειοψηφία. Μέσω της ενεργού συμμετοχής στην εκστρατεία και της άμεσης 
αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, ο μελλοντικός Πρόεδρος θα μπορούσε να έχει μια πιο στενή σύνδεση με τον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό.», και συζήτηση στην ομάδα εργασίας

1. διασφάλιση της προστασίας των αξιών 
της ΕΕ που ορίζονται στις Συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου 
και ενός ισχυρού κοινωνικού μοντέλου,124 
οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Στις σχέσεις της 
με τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να ενισχύσει κατ’ αρχάς τις κοινές 
δημοκρατικές αξίες στα σύνορά της. Μόνον 
εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει, μέσω της 
διπλωματίας και του διαλόγου, το δημοκρατικό 
μας μοντέλο στις χώρες που είναι έτοιμες και 
πρόθυμες να το υιοθετήσουν·125 

2. θέσπιση ενός δημοψηφίσματος σε επίπεδο 
ΕΕ, το οποίο θα δρομολογεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για 
θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες·126

3. τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας της 
ΕΕ με σκοπό την εναρμόνιση των εκλογικών 
όρων (ηλικία ψήφου, ημερομηνία εκλογής, 
απαιτήσεις για τις εκλογικές περιφέρειες, 
τους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τη 
χρηματοδότησή τους) για τις ευρωεκλογές, 
καθώς και τη μετάβαση στην ψηφοφορία με 
πανευρωπαϊκά, ή «διακρατικά ψηφοδέλτια»,X 
με υποψηφίους από πολλά κράτη μέλη, 
λαμβανομένων υπόψη127 των απόψεων που 
εκφράζονται μεταξύ των πολιτών σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το θέμα αυτό.128

 J Ορισμένοι από τους βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
εκλέγονται μέσω ενός πανευρωπαϊκού 
καταλόγου, και οι υπόλοιποι να εκλέγονται 
εντός των κρατών μελών·129

 J Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει επίσης 
να αποσκοπεί στη διευκόλυνση των 
δυνατοτήτων130 ψηφιακής ψηφοφορίας 
και στη διασφάλιση αποτελεσματικών 
δικαιωμάτων ψήφου για τα άτομα με 
αναπηρία.131

4. ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολιτών 
και των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
τους, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων και της επιθυμίας των 
πολιτών να είναι πιο κοντά σε αυτούς και να 
αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους οδηγούν 
σε συγκεκριμένη δράση των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα εθνικά κοινοβούλια.132 Πρόκειται 
για οικουμενικό ζήτημα και θα πρέπει να 
συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών·133

 J Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν 
μεγαλύτερο λόγο σχετικά με το ποιος 
εκλέγεται Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε 
με την άμεση εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής134 είτε με σύστημα επικεφαλής 
υποψηφίων·XI

 J Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να έχει το δικαίωμα νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, προκειμένου να προτείνει135 
τα προς συζήτηση θέματα και, στη συνέχεια, 
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να εγκρίνει τα αναγκαία κείμενα για να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις·136

 J Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
δικαίωμα που έχουν και τα κοινοβούλια σε 
εθνικό επίπεδο· XII 137

 J Τα πολιτικά κόμματα, οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει 
να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ζωντάνια 
και προσβασιμότητα, για τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή ων πολιτών στην ευρωπαϊκή 

XII  Το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι η πρόταση αυτή βασίζεται σε σύσταση των πολιτών. Επομένως, δεν συνάδει με την συμφωνηθείσα 
μεθοδολογία. Βλ. επίσης θέση πολιτών στη σελίδα 40.

δημοκρατία.138 Αυτό θα συμβάλει επίσης 
στην ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης 
θεμάτων της ΕΕ στις δημόσιες συζητήσεις 
μέσω των πολιτικών κομμάτων, της 
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και 
των κοινωνικών εταίρων, όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά 
και πριν από τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές εκλογές·139  
Η δημοκρατία ενσωματώνεται στα θεσμικά 
όργανα και στην κοινωνία γενικότερα, 
μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας, μέσω 
του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.140

39. Πρόταση: Διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 

Στόχος: βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ικανότητα δράσης της ΕΕ, με παράλληλη συνεκτίμηση των συμφερόντων όλων των κρατών μελών 
και διασφάλιση μιας διαφανούς και κατανοητής διαδικασίας για τους πολίτες, ιδίως με τους 
ακόλουθους τρόπους:

1. επαναξιολόγηση των κανόνων λήψης 
αποφάσεων και ψηφοφορίας στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, με έμφαση στο ζήτημα 
της ψηφοφορίας με ομοφωνία, γεγονός 
που καθιστά πολύ δύσκολη την επίτευξη 
συμφωνίας, με παράλληλη διασφάλιση του 
δίκαιου υπολογισμού των συντελεστών 
στάθμισης των ψήφων, ώστε τα συμφέροντα 
των μικρών χωρών να προστατεύονται·141

 J Όλα τα ζητήματα που αποφασίζονται με 
ομοφωνία θα πρέπει να αποφασίζονται 
εφεξής με ειδική πλειοψηφία. Οι μόνες 
εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι η εισδοχή 
νέων μελών στην ΕΕ και οι αλλαγές στις 
θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.142

2. διασφάλιση της διαφάνειας της λήψης 
αποφάσεων, παροχή της δυνατότητας σε 
ανεξάρτητους πολίτες παρατηρητές να 
παρακολουθούν στενά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, διασφάλιση ευρύτερου143 
δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και 
ανάπτυξη, σε αυτή τη βάση, ισχυρότερων 
δεσμών και ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·144

 J Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των 

θεσμικών οργάνων της. Για παράδειγμα, 
οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι 
ψηφοφορίες του, θα πρέπει να μεταδίδονται 
διαδικτυακά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα 
επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους πολίτες 
να παρακολουθούν τη χάραξη πολιτικής 
της ΕΕ και να ελέγχουν τους πολιτικούς 
και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής·145 
θα πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα 
εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο146·

 J Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, 
ώστε να συμμετέχουν περισσότερο 
οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί 
εκπρόσωποι, οι κοινωνικοί εταίροι και 
η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.147 
Η διακοινοβουλευτική συνεργασία και 
ο διάλογος θα πρέπει να ενισχυθούν. Τα 
εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει επίσης να 
συμμετέχουν περισσότερο στη νομοθετική 
διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
π.χ. μέσω της συμμετοχής σε ακροάσεις.148 
Επιπλέον, η καλύτερη συμμετοχή του 
υποεθνικού επιπέδου και της Επιτροπής 
των Περιφερειών συμβάλλει στην καλύτερη 
συνεκτίμηση της πείρας που αποκτήθηκε 
από την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.149
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3. εξέταση της αλλαγής των ονομάτων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν τα καθήκοντά τους και ο 
αντίστοιχος ρόλος τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ για τους πολίτες·150

 J Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια σαφέστερη και 
πιο κατανοητή δομή, που θα μοιάζει με τα 
εθνικά συστήματα,151 αντικατοπτρίζοντας 
ρητά την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
των κρατών μελών·152

 J Για παράδειγμα, το Συμβούλιο της ΕΕ θα 
μπορούσε να ονομάζεται Γερουσία της ΕΕ 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να 
ονομάζεται Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕ.153

4. ενίσχυση των ικανοτήτων υλοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βασικούς σημαντικούς 
τομείς·154 

5. διασφάλιση κατάλληλων μηχανισμών και 
διαδικασιών διαλόγου με τους πολίτες και 
τον κοινωνικό διάλογο σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, από την 
εκτίμηση επιπτώσεων έως τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή πολιτικής.155

6. να μεταρρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καλύτερη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 
Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών ώστε 
να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ανάγκες 
και τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεδομένης της 
σημασίας τους για τον ευρωπαϊκό δημοκρατικό 
βίο. Στο πλαίσιο αυτό, να ενισχυθεί ο 
θεσμικός ρόλος της ΕΟΚΕ και να ενισχυθεί 
ως διαμεσολαβητής και εγγυητής των 
δραστηριοτήτων συμμετοχικής δημοκρατίας, 
όπως ο διαρθρωμένος διάλογος με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις 
ομάδες πολιτών. Μια ζωντανή κοινωνία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική ζωή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.156

7. επανέναρξη της συζήτησης σχετικά με το 
Σύνταγμα, κατά περίπτωση, κάτι που θα μας 
βοηθήσει να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα 
με τις αξίες μας. Ένα Σύνταγμα μπορεί να 
βοηθήσει στο να είμαστε πιο ακριβείς και θα 
συμβάλει στη συμμετοχή των πολιτών και στην 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·157

40. Πρόταση: Επικουρικότητα

1. Η ενεργός επικουρικότητα και η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση αποτελούν βασικές αρχές και 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά για τη λειτουργία 
της ΕΕ και τη δημοκρατική λογοδοσία·158

2. Η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τον μηχανισμό 
που επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να 
αξιολογούν κατά πόσον οι νέες νομοθετικές 
προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν 
παραβιάζουν τις νομικές τους αρμοδιότητες 
και να τους δοθεί η δυνατότητα να προτείνουν 
νομοθετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει 
να επεκταθούν σε όλα τα περιφερειακά 
κοινοβούλια εντός της ΕΕ που διαθέτουν 
νομοθετική εξουσία·159

3. Μεταρρύθμιση της Επιτροπής των 
Περιφερειών ώστε να συμπεριλάβει 
κατάλληλους διαύλους διαλόγου τόσο για 

τις περιφέρειες όσο και για τις πόλεις και 
τους δήμους, ενίσχυση του ρόλου160 της στη 
θεσμική αρχιτεκτονική σε θέματα εδαφικού 
αντικτύπου·161

4. Η συστηματική χρήση ενός ορισμού της 
επικουρικότητας που έχει συμφωνηθεί από 
κοινού από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα 
μπορούσε να συμβάλει στην αποσαφήνιση 
του κατά πόσον οι αποφάσεις πρέπει 
να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο.162

5. Οι κοινωνικοί εταίροι και η οργανωμένη 
κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να 
συμμετέχουν καλύτερα στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, δεδομένης της σημασίας τους για 
τον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο. Μια ζωντανή 
κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 163

Καλούμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τα συμπεράσματα αυτής της ομάδας εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
με τις δυνατότητες που ήδη παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, όταν είναι αναγκαίο, με την 
ενεργοποίηση του αιτήματος για τη δρομολόγηση ευρωπαϊκής συνέλευσης.164
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«Μετανάστευση»

41. Πρόταση: Νόμιμη μετανάστευση165

Στόχος: ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση:

Μέτρα:

1. ανάπτυξη ενημερωτικής εκστρατείας σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου το EURES 
(ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), η πύλη 
της ΕΕ για τη μετανάστευση και το εργαλείο 
κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για 
υπηκόους τρίτων χωρών να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά στους ευρωπαίους πολίτες και να 
είναι πιο συχνά προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα 
από εταιρείες της ΕΕ κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης (σύσταση 6). 

2. δημιουργία ευρωπαϊκού φορέα για την 
πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ ή, εναλλακτικά, διεύρυνση 
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Συνεργασίας των Υπηρεσιών Απασχόλησης 
(EURES), για παράδειγμα, βελτίωση των σχεδίων 
εταιρικής σχέσης προσέλκυσης ταλέντων 
(σύσταση 7 και συζήτηση της ομάδας εργασίας), 
με δυνατότητα διαδικτυακής αντιστοίχισης 
προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στη χώρα 
αναχώρησης, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
(σύσταση 9 και συζήτηση της ομάδας εργασίας). 
Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να απλουστεύσουν τη διαδικασία υποδοχής και 
ενσωμάτωσης των νόμιμων μεταναστών και 
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
μέσω καλύτερης διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των διαφόρων αρμόδιων διοικήσεων (συζήτηση 
της ομάδας εργασίας).

3. βελτίωση της λειτουργίας και της εφαρμογής 
της οδηγίας για τη «γαλάζια κάρτα» για την 
προσέλκυση των σχετικών προσόντων που 
χρειάζεται η οικονομία της ΕΕ (σύσταση 7 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας), λαμβάνοντας 
υπόψη τον κίνδυνο διαρροής εγκεφάλων (όπως 
εμφανίζεται στο μέτρο 1 πρόταση 42).

4. προώθηση της ανοδικής σύγκλισης για τις 
συνθήκες εργασίας αρμονικά σε ολόκληρη την 
Ένωση για την καταπολέμηση των ανισοτήτων 
στις συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση 
μιας αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ 
για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στο 
πλαίσιο αυτό, ενίσχυση του ρόλου των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων σε εθνικό 
και διακρατικό επίπεδο (σύσταση 28 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας) σε συνεργασία 
με τις οργανώσεις εργοδοτών (συζήτηση 
ολομέλειας).

5. αύξηση των προσπαθειών για την ενημέρωση 
και την εκπαίδευση των πολιτών των κρατών 
μελών σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται 
με τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση 
(σύσταση 30 και σύσταση Λιθουανίας 9 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας). 
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42. Πρόταση: Παράτυπη μετανάστευση166

Στόχος: ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην αντιμετώπιση όλων των μορφών παράτυπης 
μετανάστευσης και ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

Μέτρα:

1. ενεργός συμμετοχή, για παράδειγμα μέσω 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης, στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη χωρών εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρες όπου 
υπάρχει μεγάλη εισροή μεταναστών για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις αυτές θα 
πρέπει να είναι διαφανείς και να έχουν απτά 
αποτελέσματα με μετρήσιμο αντίκτυπο, τα 
οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται σαφώς 
στους πολίτες της ΕΕ. (σύσταση 27 και 
ολλανδική σύσταση 3 και συζήτηση της ομάδας 
εργασίας).

2. διασφάλιση της προστασίας όλων των 
εξωτερικών συνόρων, μέσω της βελτίωσης 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας του Frontex 
και της ενίσχυσης του ρόλου του (σύσταση 
8 και συζήτηση της ομάδας εργασίας) και 
της προσαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ 
στις τρέχουσες προκλήσεις της παράτυπης 
μετανάστευσης, όπως η παράνομη διακίνηση 
και εμπορία ανθρώπων,· η σεξουαλική 
εκμετάλλευση, οι υβριδικές επιθέσεις 
από χώρες που εργαλειοποιούν τους 
μετανάστες και η παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (λιθουανική σύσταση 10 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας). 

43. Πρόταση: παράτυπη μετανάστευση167 (bis)

Στόχος: ενιαία εφαρμογή κοινών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρώτη υποδοχή των 
μεταναστών:

Μέτρα:

1. Θέσπιση μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας 
όλων των μεταναστών, ιδίως των εγκύων, των 
παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων και όλων 
των ευάλωτων ατόμων (συστάσεις 10 και 38 
και συζήτηση της ομάδας εργασίας).

2. Αύξηση της χρηματοδοτικής, υλικοτεχνικής 
και επιχειρησιακής στήριξης της ΕΕ, καθώς 

και για τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές 
κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών για τη διαχείριση της πρώτης 
υποδοχής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε πιθανή ένταξη των προσφύγων και των 
νόμιμων μεταναστών ή επαναπατρισμό των 
παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ (σύσταση 35 
και συζήτηση της ομάδας εργασίας).



Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης | ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

87

44. Πρόταση: Άσυλο, ένταξη168

Στόχος: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ και μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου με βάση 
τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής της ευθύνης:

Μέτρα:

1. Θέσπιση κοινών κανόνων της ΕΕ σχετικά 
με τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη, 
οι οποίοι θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα 
σε όλους τους αιτούντες άσυλο. Οι 
διαδικασίες αυτές θα πρέπει να σέβονται 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το διεθνές 
δίκαιο (σύσταση 29 και συστάσεις Ιταλίας 
3.8 και 4.4 σ.15 και συζήτηση της ομάδας 
εργασίας). Δεδομένου ότι στην υποδοχή 
των μεταναστών συμμετέχουν διάφοροι 
φορείς σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν 
και να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή μέσω 
καλύτερης διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των διαφόρων αρμόδιων διοικήσεων και 
να δημιουργήσουν ένα μοναδικό γραφείο 
(μονοαπευθυντική θυρίδα ή σημείο 
εισόδου) για τους μετανάστες με σκοπό τον 
εξορθολογισμό των εθνικών διοικητικών 
διαδικασιών (σύσταση 37 και συζήτηση της 
ομάδας εργασίας).

2. Επανεξέταση του συστήματος του Δουβλίνου 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αλληλεγγύη 
και η δίκαιη κατανομή της ευθύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναδιανομής των 
μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών· θα 
μπορούσαν επίσης να προβλεφθούν πρόσθετες 

μορφές στήριξης (συστάσεις, 33, 36, 37, 40· 
Σύσταση Λιθουανίας 2· Συστάσεις Ιταλίας 3.8 
(σ. 15) και σύσταση 2 των Κάτω Χωρών και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας και συζήτηση 
στην ολομέλεια).

3. Ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο που ορίζονται 
στην οδηγία 2013/33/ΕΕ μέσω ισχυρότερων 
νομοθετικών μέτρων για να βελτιωθούν οι 
εγκαταστάσεις υποδοχής και η στέγαση. 
(Σύσταση 31 ECP και συστάσεις Ιταλίας 5.6 σ. 
11 και συζήτηση της ομάδας εργασίας).

4. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εγκύους, τα παιδιά και ιδίως στους 
ασυνόδευτους ανηλίκους (σύσταση 38 και 
συζήτηση της ομάδας εργασίας).

5. Ενίσχυση της εντολής και αύξηση των 
οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων 
καθώς και των ικανοτήτων διαχείρισης 
του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο όσον 
αφορά τον συντονισμό και τη διαχείριση της 
μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο εντός 
των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί 
δίκαιη κατανομή (συστάσεις 36, 37 και σύσταση 
Λιθουανίας 3 και συζήτηση της ομάδας 
εργασίας).

45. Πρόταση: Άσυλο, ένταξη169 (bis)

Στόχος: Βελτίωση των πολιτικών ένταξης σε όλα τα κράτη μέλη:

Μέτρα:

1. Η ΕΕ, μαζί με τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών κυβερνήσεων και τη 
συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, διασφαλίζει ότι κάθε αιτών άσυλο 
και κάθε πρόσφυγας, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας διαμονής, παρακολουθεί μαθήματα 
γλωσσών, επαγγελματικής κατάρτισης καθώς 
και μαθήματα και δραστηριότητες ένταξης 
(σύσταση 32 και σύσταση Γαλλίας 13 και 

συζήτηση ομάδας εργασίας και συζήτηση 
ολομέλειας).

2. Οι αιτούντες άσυλο που διαθέτουν τα σχετικά 
προσόντα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, ει δυνατόν με στόχο 
την ενίσχυση της αυτάρκειας, σε ολόκληρη 
την ΕΕ (σύσταση 7 και συζήτηση της ομάδας 
εργασίας).
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«Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός»

46. Πρόταση: Παιδεία

Στόχος: Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να επιδιώξουν τη δημιουργία, έως το 2025, ενός 
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, εντός του οποίου όλοι οι πολίτες θα έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη της θα πρέπει ιδίως:

Μέτρα:

1. να συντονίσουν το επίπεδο όλων των 
διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με την αποδοχή των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών περιεχομένων και 
δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, με συμπερίληψη 
τη διοργάνωση της ισοτιμίας διπλωμάτων.170 Θα 
πρέπει να θεσπιστεί πιστοποιημένο ελάχιστο 
επίπεδο εκπαίδευσης σε βασικά μαθήματα, 
αρχής γενομένης από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.171 Θα πρέπει να καθιερωθούν 
συντρέχουσες αρμοδιότητες στο πεδίο της 
εκπαίδευσης, τουλάχιστον στον τομέα της 
αγωγής του πολίτη, και ότι η άσκηση της 
εν λόγω αρμοδιότητας από την ΕΕ δεν θα 
πρέπει να αποκλείει τα κράτη μέλη από την 
άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων. Τα 
επαγγελματικά πτυχία και η κατάρτιση θα 
πρέπει να επικυρώνονται και να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.172 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίξει την αναγνώριση της μη τυπικής και 
της άτυπης μάθησης173 και των οργανώσεων 
νεολαίας που την παρέχουν, καθώς και των 
περιόδων μάθησης στο εξωτερικό.

2. να αναπτύξουν διαχρονική εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση στην Ευρώπη — σύμφωνα με 
το δικαίωμα δωρεάν κατάρτισης στον χώρο 
εργασίας για όλους — με έμφαση στα ακόλουθα 
θέματα:

− αγωγή του πολίτη σχετικά με τις 
δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και 
σχετικά με τις αξίες της ΕΕ και την 
ιστορία της Ευρώπης.174 Αυτό θα πρέπει 
να αναπτυχθεί ως κοινή ενότητα που 
θα διδάσκεται σε όλα τα κράτη μέλη. Ο 
οικονομικός γραμματισμός θα πρέπει 
επίσης να βελτιωθεί ως πτυχή της 
καλύτερης κατανόησης της διαδικασίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.175

− Ψηφιακές δεξιότητες.176

− STEAM177       

− Επιχειρηματικότητα και έρευνα 

− Βελτίωση της κριτικής σκέψης. Ο 
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 
θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια στο διαδίκτυο 
και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες 
σε κάθε κράτος μέλος να αξιολογούν 
ανεξάρτητα κατά πόσον μια πληροφορία 
είναι αξιόπιστη ή όχι και να εντοπίζουν 
ψευδείς ειδήσεις, αλλά ταυτόχρονα να 
επωφελούνται από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει το διαδίκτυο. Αυτό θα πρέπει 
να εφαρμοστεί στη βασική εκπαίδευση ως 
ειδικό μάθημα και να προσφέρεται και σε 
άλλους δημόσιους χώρους για πολίτες 
όλων των ηλικιών υπό την καθοδήγηση 
ενός ειδικού οργανισμού που έχει συσταθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές σε όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΕ 
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ειδική 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται από τα 
κράτη μέλη για τους προβλεπόμενους 
σκοπούς.178 

− Ενσωμάτωση μη τεχνικών δεξιοτήτων 
σε όλα τα μαθήματα στα προγράμματα 
σπουδών των σχολείων. Με μη τεχνικές 
δεξιότητες, ένα μέσο: αμοιβαία 
ακρόαση, ενθάρρυνση του διαλόγου, της 
ανθεκτικότητας, της κατανόησης, του 
σεβασμού και της εκτίμησης για τους 
άλλους, κριτική σκέψη, αυτοδιδασκαλία, 
διατήρηση της περιέργειας, 
προσανατολισμός στα αποτελέσματα.179  

− Παροχή της δυνατότητας σε όλους 
να μάθουν για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και τη σύνδεσή της με την 
υγεία. Η βιοποικιλότητα θα πρέπει να 
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καταστεί υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία. 
Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να ξεκινά 
στο σχολείο με ειδικά μαθήματα που θα 
καλύπτουν όλα τα οικολογικά ζητήματα και 
να περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις για 
την παρουσίαση σχετικών πραγματικών 
παραδειγμάτων, τα οποία θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από ένα πρόγραμμα 
χρηματοδότησης.180

− Καταπολέμηση του εκφοβισμού και του 
ρατσισμού.

3. Στήριξη της κατάρτισης των εκπαιδευτικών181, 
ώστε να αντληθούν διδάγματα από 
τις βέλτιστες πρακτικές και χρήση 
επικαιροποιημένων καινοτόμων και 
δημιουργικών τεχνικών διδασκαλίας που 
αντανακλούν την εξέλιξη των μεθόδων 
διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων 
πρακτικών δραστηριοτήτων, με βάση επίσης 
τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την 
πανδημία COVID-19 και άλλων κρίσεων, καθώς 
και προώθηση ευκαιριών για κινητικότητα.182

4. Προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες όλων των παιδιών και των 
οικογενειών, να δοθεί προτεραιότητα στην 
πρόσβαση σε υλισμικό και σε αποτελεσματική 
ευρυζωνική συνδεσιμότητα.183 

5. Δημιουργία πλατφόρμας πληροφόρησης 
για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 
σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα συγκεντρώνει 
πληροφορίες σχετικά με διακρατικά 
μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
ΕΕ, θα αναδεικνύει παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών και θα προσφέρει στους πολίτες 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν νέες ιδέες 
για διασυνοριακές ανταλλαγές. Θα πρέπει 
να προσφέρει διδακτικό υλικό σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα, τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και την ψηφιοποίηση 
και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
υφιστάμενα εξειδικευμένα φόρουμ για βασικά 
θέματα.184 — Θα μπορούσε να διατεθεί μαζί 
με ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την 
υποστήριξη της χρήσης και της εφαρμογής 
των πληροφοριών στην πλατφόρμα.

47. Πρόταση: Ζητήματα της ευρωπαϊκής νεολαίας

Στόχος: Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δώσουν έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων σε 
όλες τις σχετικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να τους παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για σπουδές και εργασία και για 
την έναρξη μιας ανεξάρτητης ζωής, με παράλληλη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο και τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οργανώσεις νεολαίας 
μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνουμε:

Μέτρα:

1. να προσφέρονται στους νέους περισσότερες 
δυνατότητες και να στηρίζονται υφιστάμενα 
προγράμματα συμμετοχής και εκπροσώπησης 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω ομάδων πολιτών 
που έχουν παιδιά (π.χ. ηλικίας 10 έως 16 ετών) 
στα σχολεία. Οι ευρωπαίοι εκπρόσωποι θα 
μπορούσαν να συναντούν τους μαθητές στα 
σχολεία τους, προκειμένου να ενισχύσουν την 
εγγύτητα και την κατανόηση της Ευρώπης από 
νεαρή ηλικία.185 Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
διαδικασίες χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ 
εξετάζονται από τη σκοπιά των νέων, θα πρέπει 
να αναπτυχθεί μια «δοκιμασία για τους νέους» 
της ΕΕ, έτσι ώστε κάθε νέα νομοθεσία και 
πολιτική να υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων 
εστιασμένη στους νέους, συμπεριλαμβανομένης 
της διαβούλευσης με τους νέους. 

2. Η ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από την ηλικία των 16 ετών 
θα πρέπει να συζητηθεί και να εξεταστεί, 
παράλληλα με την ενίσχυση της αγωγής του 
πολίτη και της εκπαίδευσης σχετικά με την 
ΕΕ. Τα εθνικά πολιτικά κόμματα θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι νεότεροι υποψήφιοι 
εγγράφονται επίσης στους καταλόγους τους για 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.186

3. Για την καλύτερη προετοιμασία των νέων 
για την ένταξή τους στην επαγγελματική 
ζωή, να δοθεί στους μαθητές λυκείου (από 
12 ετών και εξής) η ευκαιρία για επισκέψεις 
υψηλής ποιότητας σε κερδοσκοπικούς και 
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε στενή 
συνεργασία μεταξύ σχολείων, τοπικών 
κυβερνήσεων και των σχετικών οργανώσεων 
και εταιρειών.187 Οι επισκέψεις αυτές θα 
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πρέπει να θεωρούνται μέρος μιας ευρύτερης 
διαδικασίας επαγγελματικού προσανατολισμού 
στην επίσημη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν 
οι νέοι να έχουν μια πρώτη επαφή με ένα 
επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον, ώστε 
να μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικό 
προσανατολισμό και/ ή να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να γίνουν επιχειρηματίες.

4. Σημαντικότερη χρηματοδότηση της ΕΕ στο 
πλαίσιο του NextGenerationEU θα πρέπει επίσης 
να αφιερωθεί στην υλοποίηση των ενισχυμένων 
ευρωπαϊκών εγγυήσεων για τη νεολαία, 
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
δέσμευσης, της καλύτερης προβολής, της 
βελτίωσης της ποιότητας της προσφοράς, 
της χρηματοδότησης και της δράσης από όλα 
τα κράτη μέλη και των σχετικών επιπέδων 
των αρχών που εμπλέκονται. Δεδομένης της 
εμπειρογνωμοσύνης των οργανώσεων νεολαίας 
όσον αφορά τις ανάγκες των νέων, οι εθνικές 
κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται σε 
στενό διάλογο με τις οργανώσεις αυτές για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη δυνατή 
υλοποίηση της εγγύησης. 

5. Να διασφαλιστεί ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης και οι θέσεις εργασίας των νέων 
συμμορφώνονται με πρότυπα ποιότητας, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποδοχές, ώστε να τεθεί 
τέλος στους κατώτατους μισθούς των νέων και 
σε οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εργατικού 
δικαίου που εισάγουν διακρίσεις ειδικά για τους 
νέους, όπως επίσης να απαγορευτεί νομικά η 

μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στην αγορά 
εργασίας και εκτός της επίσημης εκπαίδευσης.188

6. Εξασφάλιση εύλογου βιοτικού επιπέδου 
για τους νέους, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία 
και στέγαση. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, ίση με τις 
άλλες ηλικιακές ομάδες. Θα πρέπει επίσης 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων σε 
οικονομικά προσιτή στέγαση, μεταξύ άλλων 
μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ. 189

7. Απαιτούνται ειδικές πολιτικές για να 
αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων από 
ορισμένες περιφέρειες και χώρες εντός 
της ΕΕ λόγω ανεπαρκών ευκαιριών για τους 
νέους, και να καταστεί παράλληλα η Ευρώπη 
ελκυστικότερη ώστε να προλαμβάνεται η 
διαρροή ευρωπαϊκών ταλέντων και εργατικού 
δυναμικού προς τρίτες χώρες, ώστε να 
προληφθεί η παρεμπόδιση της εδαφικής 
συνοχής ιδίως στις περιοχές όπου έχουν οξεία 
απώλεια νέου ταλέντου, μεταξύ άλλων και 
μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.190

8. Σε περίπτωση σοβαρής κρίσης (π.χ. 
υγειονομική κρίση, πόλεμος), θα πρέπει 
να είναι έτοιμα προς εφαρμογή καλά 
προετοιμασμένα σχέδια με λεπτομερή σενάρια, 
με ευέλικτο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι επιπτώσεις στους νέους στις σπουδές τους, 
στην επαγγελματική κατάρτιση, στη μετάβαση 
στην αγορά εργασίας και στην ψυχική ευεξία.191

48. Πρόταση: Πολιτισμός και ανταλλαγές

Στόχος: Για την προώθηση ενός πνεύματος ανταλλαγής και την προώθηση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και της ευρωπαϊκής πολυμορφίας σε διάφορους τομείς, τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει: 192

Μέτρα:

1. Προώθηση των ευρωπαϊκών ανταλλαγών σε 
διάφορους τομείς, τόσο από υλική όσο και 
από ψηφιακή άποψη, συμπεριλαμβανομένων 
των εκπαιδευτικών ανταλλαγών, της 
αδελφοποίησης, των ταξιδιών και 
της επαγγελματικής κινητικότητας 
(συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων και των 
τοπικά εκλεγμένων πολιτικών). Οι ανταλλαγές 
αυτές θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμες 
σε όλα τα κράτη μέλη για όλους, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, επιπέδου εκπαίδευσης, υπόβαθρου 
και οικονομικών μέσων.193 Με αυτόν τον 
γενικό στόχο, η ΕΕ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, 
να ενισχύσει τα υφιστάμενα προγράμματα 

ανταλλαγών και κινητικότητας σε επίπεδο 
ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 
το Erasmus+ και το DiscoverEU, και να 
διασφαλίσει ευρύτερη και διαφοροποιημένη 
συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, καθώς 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης 
νέων στοιχείων, όπως έναν πρόσθετο στόχο 
για την πολιτική υπηρεσία που προωθείται 
μέσω του εθελοντισμού (για το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης) και του «πολιτιστικού 
πάσου» (για το DiscoverEU). Οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής των Περιφερειών, διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στο θέμα αυτό.
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2. Προώθηση της πολυγλωσσίας ως γέφυρας 
με άλλους πολιτισμούς από μικρή ηλικία. 
Οι μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες 
χρήζουν πρόσθετης προστασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τις μειονοτικές γλώσσες και τη σύμβαση-
πλαίσιο για την προστασία των εθνικών 
μειονοτήτων. Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός θεσμικού οργάνου 
για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το δημοτικό σχολείο 
και μετά, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα 
παιδιά να αποκτούν ικανότητες σε μια ενεργό 
γλώσσα της ΕΕ, πέραν της δικής τους, έως 
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η ικανότητα των ευρωπαίων 
πολιτών να επικοινωνούν με ευρύτερες ομάδες 
των συμπολιτών τους Ευρωπαίων και ως 
παράγοντας της ευρωπαϊκής συνοχής, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εκμάθηση 
της γλώσσας των άμεσα γειτονικών κρατών 
μελών της ΕΕ σε διασυνοριακές περιοχές και την 
επίτευξη ενός πιστοποιήσιμου προτύπου στην 
αγγλική γλώσσα.194

3. Δημιουργία ευκαιριών για την ανταλλαγή των 
ευρωπαϊκών πολιτισμών, την προσέγγιση 
των πολιτών και την ώθησή τους προς μια 
κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, για παράδειγμα 
μέσω εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων στις 

οποίες συμμετέχουν όλες οι ομάδες-στόχοι και 
πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες. 
Ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα είναι 
η διοργάνωση των «Παγκόσμιων Ημερών 
Τέχνης»195, μιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων, ή η ανάδειξη της Ημέρας της 
Ευρώπης (9 Μαΐου) σε ευρωπαϊκή δημόσια 
αργία για όλους τους πολίτες της ΕΕ.196

4. Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του πολιτισμού197, μεταξύ 
άλλων μέσω της αναγνώρισης τοπικών και 
περιφερειακών πολιτιστικών και παραγωγικών 
ιδιαιτεροτήτων198, νέων πρωτοβουλιών 
για τη διαφύλαξη και τον εορτασμό της, 
της κινητικότητας για την προώθηση των 
ανταλλαγών πολιτιστικής κληρονομιάς, και 
της προώθησης υφιστάμενων μέτρων όπως 
το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το 
νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, τα προγράμματα 
αδελφοποιημένων πόλεων και οι πολιτιστικές 
πρωτεύουσες της Ευρώπης σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

5. Λήψη μέτρων για την επαρκή προστασία των 
επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα σε 
επίπεδο ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση μελλοντικών 
κρίσεων, με τη θέσπιση νομικού καθεστώτος 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

49. Πρόταση: Αθλητισμός

Στόχος: Ο αθλητισμός έχει ζωτική σημασία για τις κοινωνίες μας, προκειμένου να προασπιστούμε 
τις αξίες μας, να διασφαλίσουμε υγιή ζωή και γήρανση, να προωθήσουμε ένα πνεύμα ανταλλαγών και 
να αναδείξουμε την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη, με 
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επιδιώξουν: 

Μέτρα:

1. Να δοθεί έμφαση στις αξίες, ιδίως την 
ισότητα των φύλων, τη δικαιοσύνη και τη 
συμμετοχικότητα, οι οποίες μπορούν να 
αντικατοπτρίζονται συγκεκριμένα μέσω της 
αθλητικής πρακτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης.

2. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την 
προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της 
σωματικής άσκησης.199

3. Συμπερίληψη των αθλητικών δραστηριοτήτων 
στα προγράμματα ανταλλαγών και 
κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ.200

4. Βελτίωση της προσοχής που δίνεται όχι μόνο 
στον επαγγελματικό και εμπορικό αθλητισμό, 
αλλά και στον τοπικό και παραδοσιακό 
αθλητισμό, ως πτυχή της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής πολυμορφίας και της προώθησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, και στήριξη 
των πρωταθλητών για τον αθλητισμό σε μη 
επαγγελματικό περιβάλλον.

5. Ταυτόχρονα, να ενθαρρυνθεί η προβολή της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας με τη διοργάνωση 
περισσότερων αθλητικών εκδηλώσεων εντός 
της ΕΕ, τη δημιουργία αθλητικών ομάδων της 
ΕΕ ή την προβολή σημαιών ή συμβόλων της ΕΕ 
σε ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

6. Μεγαλύτερη επένδυση σε επικοινωνιακές 
προσπάθειες, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να 
επωφεληθούν από τις εμβληματικές ευκαιρίες 
από κοινού.
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Τελικές 
εκτιμήσεις της 
εκτελεστικής 
επιτροπής
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Πρωταρχικός σκοπός της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης ήταν να καταστήσει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλληλη για τις 
σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις, 
παρέχοντας στους πολίτες μια ευκαιρία να 
εκφράσουν τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες 
τους και, από κοινού με τους εκπροσώπους 
των τριών θεσμικών οργάνων, των εθνικών 
κοινοβουλίων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, να παράσχουν καθοδήγηση για το 
μέλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
η Διάσκεψη έπρεπε να έχει έναν χαρακτήρα 
πρωτοβουλίας από τη βάση προς την κορυφή, 
εστιασμένη στους πολίτες και δημιουργώντας 
έναν νέο χώρο για να συζητηθούν οι προκλήσεις 
και οι προτεραιότητες της Ευρώπης και να 
καταρτιστεί μια επισκόπηση των προσδοκιών 
των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πράγματι η Διάσκεψη απέδειξε πως ήταν 
αυτός ο ξεχωριστός νέος χώρος. Ευρωπαίοι 
πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και 
κάθε γωνιά της Ένωσης συμμετείχαν στη 
Διάσκεψη και εκπόνησαν τις συστάσεις των 
ομάδων πολιτών και προτάσεις για το μέλλον 
της Ευρώπης —μαζί με την επακόλουθη 
Ολομέλεια που συμπεριλάμβανε μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 
εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων, 
της Επιτροπής των Περιφερειών, αιρετούς 
περιφερειακούς και τοπικούς εκπροσώπους, 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, των κοινωνικών 
εταίρων, και της κοινωνίας των πολιτών και 
άλλων βασικών ενδιαφερόμενων φορέων. Τα 
εργαλεία και η μεθοδολογία που αναπτύχθηκαν 
για τη διαδικασία αυτή παρείχαν ένα 
μοναδικό σύνολο πόρων που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές 
προσπάθειες όσον αφορά τη συμμετοχή των 
πολιτών και τη διαβουλευτική δημοκρατία σε 
επίπεδο ΕΕ.

Μέσω πληθώρας εκδηλώσεων και συζητήσεων 
που διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ένωση, 
της διαδραστικής πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας, των ομάδων ευρωπαίων πολιτών 

και των εθνικών ομάδων πολιτών και της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης, η Διάσκεψη έχει 
πλέον παραδώσει την τελική έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει επισκόπηση των επί ένα χρόνο 
εντατικών εργασιών, καθώς και των προτάσεων 
που διατύπωσε η Ολομέλεια για το μέλλον της 
Ευρώπης. Οι προτάσεις αυτές καθιστούν πολύ 
σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για 
την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα 
της Ευρώπης και το κοινωνικό της συμβόλαιο, 
αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ανισότητες 
και διασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι μια δίκαιη, βιώσιμη, καινοτόμος και 
ανταγωνιστική οικονομία που δεν αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο. Οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, και 
ιδίως ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της 
Ουκρανίας, κατέστησαν επίσης σαφές ότι η ΕΕ 
πρέπει να είναι πιο δυναμική, αναλαμβάνοντας 
ηγετικό παγκόσμιο ρόλο στην προώθηση των 
αξιών και των προτύπων της σε έναν κόσμο 
που βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε 
αναταραχή.

Η Διάσκεψη έδωσε σαφείς κατευθύνσεις σε 
αυτούς τους τομείς και τα τρία θεσμικά όργανα 
της ΕΕ πρέπει τώρα να εξετάσουν τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούν να δώσουν συνέχεια 
στις ανησυχίες, τις φιλοδοξίες και τις ιδέες 
που εκφράστηκαν. Το επόμενο βήμα στη 
διαδικασία αυτή είναι η ανάληψη συγκεκριμένης 
δράσης από την ΕΕ με βάση τα αποτελέσματα 
της Διάσκεψης, τα οποία περιλαμβάνονται 
στην παρούσα τελική έκθεση. Ως εκ τούτου, 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα εξετάσουν 
πλέον ταχέως πώς μπορούν να δώσουν 
αποτελεσματικά συνέχεια στην παρούσα έκθεση, 
το καθένα αναλόγως των αρμοδιοτήτων του 
και σύμφωνα με τις Συνθήκες. Το φθινόπωρο 
του 2022 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
ανατροφοδότησης για την ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
τα θεσμικά όργανα θα τηρήσουν τη δέσμευσή 
τους να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
ακούγονται και κρατούν στα χέρια τους το 
μέλλον της Ευρώπης.
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Σημειώσεις τέλους
1  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: #3, #17, #18, #19
2  # = Σύσταση Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών
3  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL1, NL2, #51
4  Σύσταση Εθνικής Ομάδας Πολιτών (NCP)
5  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: #44, #45, #46, #47, #50
6  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FR αλλαγή 8, FR στόχος 11, NL2, NL3
7  Οι συστάσεις της ομάδας πολιτών των Κάτω Χωρών διαφέρουν από τις συστάσεις της ομάδας ευρωπαίων πολιτών, διότι 

αναφέρουν ότι η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αποτελούν πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα [NL3].
8  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 9, 10, 11, 12, 14· Κάτω Χώρες: 1· 

Ιταλία: 1.1· Λιθουανία: 3, 8.
9  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 10, 11 και 14· Γερμανία: 2.1, 2.2· Κάτω 

Χώρες: 1, 2· Γαλλία: 3, 9· Ιταλία: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.α.2, 6.1· Λιθουανία: 1, 7.
10  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 1, 2, 7, 28, 30· Γερμανία: 4.1, 4.2· 

Κάτω Χώρες: 4· Γαλλία: 6· Ιταλία: 5.α.1, 5.α.4, 6.1, 6.2.
11  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 19, 20, 21, 25· Ιταλία: 4.α.1.
12  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 21, 22, 23, 26, 27· Ιταλία: 5.α.1.
13  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 13, 31· Κάτω Χώρες: 2.3· Ιταλία: 

4.β.3, 4.β.6· Λιθουανία: 9, 10.
14  Από συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και στην ολομέλεια
15  Βλ. σύσταση 1 ECP4, σύσταση 2 της γερμανικής NCP, ομάδα 1 «Η ΕΕ στον κόσμο», και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 1, [που 

αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
16  Βλ. σύσταση 4 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, συστάσεις 5 και 6, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
17  Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα και ιταλική NCP ομάδα 2, συστάσεις 2 και 3, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
18  Βλ. σύσταση 14 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
19  Βλ. σύσταση 2 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 4, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
20  Βλ. σύσταση 17 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 4, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
21  σύσταση 1 γερμανικής NCP, ομάδα 1 «Η ΕΕ στον κόσμο», που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
22  Βλ. σύσταση 3 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
23  Βλ. σύσταση 11 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
24  Βλ. σύσταση 13 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
25  Βλ. σύσταση 15 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
26  Βλ. σύσταση 16 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
27  Βλ. σύσταση 12 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
28  Βλ. σύσταση 21 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
29  Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
30  Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
31  Βλ. σύσταση 26 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
32  Βλ. σύσταση 18 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
33  Βλ. σύσταση 19 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
34  Βλ. σύσταση 19 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
35  Βλ. σύσταση 25 της ECP4
36  Από συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και στην ολομέλεια
37  Βλ. αλλαγή 2 της γαλλικής εθνικής ομάδας πολιτών/εκδηλώσεων
38  Βλ. σύσταση 20 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 7, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
39  Βλ. αλλαγή 2 της γαλλικής εθνικής ομάδας πολιτών
40  Βλ. σύσταση 24 της ECP4 και ιταλική NCP ομάδα 2, σύσταση 7, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
41  Βλ. σύσταση 22 της ECP4, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
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42  Βλ. σύσταση 1 για την ΕΕ στον κόσμο από την εθνική ομάδα πολιτών των Κάτω Χωρών, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα 
εργασίας

43  Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα και συζητήσεις ολομέλειας, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
44  Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας
45  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 2η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP2): 10, 11, 14, 30· Σύσταση 

βελγικής Εθνικής Ομάδας Πολιτών (NCP): 1,3.1, 1,4.2, 1,4.3· Γερμανική NCP: 5.1, 5.2· Ολλανδική NCP: 1.2.
46  Σύσταση ECP2 αριθ. 14. Σύσταση αριθ. 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3 της βελγικής NCP. Σύσταση αριθ. 1.2 της ολλανδικής NCP.
47  Σύσταση ECP2 αριθ. 11. Σύσταση αριθ. 5.1, 5.2 της γερμανικής NCP. Συζήτηση της ομάδας εργασίας.
48  Σύσταση ECP2 αριθ. 11. Συζήτηση της ομάδας εργασίας. Συζήτηση στην ολομέλεια.
49  Σύσταση ECP2 αριθ. 10. 
50  Σύσταση ECP2 αριθ. 30.
51  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: ECP2: 7, 8, 9· Ολλανδική NCP: 1.3, 4.3.
52  Σύσταση ECP2 αριθ. 7. Συζήτηση της ομάδας εργασίας.
53  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
54  Σύσταση ECP2 αριθ. 9. 
55  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
56  Σύσταση ECP2 αριθ. 8. Σύσταση αριθ. 1.3, 4.3 της ολλανδικής NCP.
57  Σύσταση ECP2 αριθ. 7, 8.
58  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
59  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: ECP2: 5, 12, 13, 17, 28· Βελγική NCP: 1.5.1 , 2.1.1 έως 2.4.3· Ολλανδική 

NCP: 3.1.
60  Σύσταση ECP2 αριθ. 5. Σύσταση αριθ. 2.1.1 της βελγικής NCP. Σύσταση αριθ. 3.1 της ολλανδικής NCP.
61  Σύσταση ECP2 αριθ. 12. Σύσταση αριθ. 2.1.4. της βελγικής NCP.
62  Σύσταση ECP2 αριθ. 17 και 28. Σύσταση αριθ. 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1., 2.2.2 της βελγικής NCP.
63  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
64  Σύσταση ECP2 αριθ. 5 και 28. Σύσταση αριθ. 2.3.2, 2.3.3 της βελγικής NCP.
65  Σύσταση ECP 2 αριθ. 28. Σύσταση αριθ. 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2 της βελγικής NCP. 
66  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
67  Σύσταση ECP2 αριθ. 13.
68  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
69  Σύσταση ECP2 αριθ. 13.
70  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
71  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: ECP2: 1, 2, 21, 22, 23· Ολλανδική NCP: 1.1.
72  Σύσταση ECP2 αριθ. 22. Συζήτηση της ομάδας εργασίας.
73  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας.
74  ΣύστασηECP2 αριθ. 21. Σύσταση αριθ. 1.1 της ολλανδικής NCP.
75  Σύσταση ECP2 αριθ. 23.
76  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας.
77  Σύσταση ECP2 αριθ. 1. Συζήτηση της ομάδας εργασίας.
78  Σύσταση ECP2 αριθ. 2. Συζήτηση της ομάδας εργασίας.
79  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: ECP2: 3, 4, 6.
80  Σύσταση ECP2 αριθ. 3.
81  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.
82  Σύσταση ECP2 αριθ. 4.
83  Σύσταση ECP2 αριθ. 6.
84  Το θέμα καλύφθηκε και από την ομάδα εργασίας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.
85  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 17, 40, 47· Εθνικές ομάδες 

πολιτών (NCP): Κάτω Χώρες 1
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86  Βλ. σύνδεσμο προς ECP 3, αριθ. 38 σε σχέση με την υποδομή για ηλεκτρικά οχήματα
87  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 8, 34, 47, Εθνικές ομάδες 

πολιτών (NCP) Ιταλία 5.2
88  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 39, 46. Εθνικές ομάδες 

πολιτών (ΕΟΠ): Λιθουανία 2.6, Κάτω Χώρες 1
89  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 42, 43, 44, 45, Εθνικές 

ομάδες πολιτών (ΕΟΠ) Κάτω Χώρες 2
90  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 7, 16, 17, Εθνικές ομάδες 

πολιτών (ΕΟΠ) Γερμανία και Ιταλία 1.3
91  Βλ. σύνδεσμο με την ομάδα εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία 
92  Αλλαγές στις ομάδες εργασίας 3Α και 3Β
93  Σύσταση 32, 37 της ECP2, Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου, Γαλλίας και Κάτω Χωρών
94  Εθνική ομάδα πολιτών Γαλλίας
95  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 8, συντομότερη διατύπωση
96  Σύσταση 29 της ECP2
97  Σύσταση 19, 32 της ECP2, Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου και Γαλλίας και εκπρόσωπος εθνικών εκδηλώσεων Δανίας
98  Εθνική ομάδα πολιτών Βελγίου
99  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 7B,
100  Εθνική ομάδα πολιτών Βελγίου
101  Τελική έκθεση Kantar, σ. 85
102  Σύσταση 39 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Βελγίου 3
103  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 10A, συντομότερη διατύπωση
104  Εκπρόσωπος εθνικών εκδηλώσεων Δανίας
105  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 54C
106  Εκπρόσωπος εθνικών εκδηλώσεων Δανίας
107  Εκπρόσωπος εθνικών εκδηλώσεων Δανίας
108  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 15A, διατύπωση συμβιβασμού 
109  Σύσταση 24, 36, 38 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Βελγίου
110  Αλλαγή ομάδας εργασίας 16 C
111  Σύσταση 33 της ECP2, Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου, Γαλλίας και Κάτω Χωρών
112  Σύσταση 26 της ECP2
113  Αλλαγή ομάδας εργασίας 17
114  Εθνική ομάδα πολιτών Βελγίου
115  Αλλαγή ομάδας εργασίας 18A
116  Σύσταση 25 της ECP2
117  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 18B
118  Σύσταση 31 της ECP2, Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου και Κάτω Χωρών
119  Αλλαγές 19Α έως 19Α, αναδιατύπωση για την προσαρμογή του κειμένου
120  Αλλαγή ομάδας εργασίας 21, συμβιβασμός
121  Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου και Γαλλίας
122  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 23B
123  Σύσταση 27 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Βελγίου
124  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 25C,
125  Σύσταση 14 της ECP
126  Σύσταση 18 της ECP· Σημ. Οι εκπρόσωποι των πολιτών διευκρίνισαν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί 

προσεκτικά
127  Αλλαγές ομάδας εργασίας 28 E,G,H
128  Σύσταση 16 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Κάτω Χωρών 20, εθνική ομάδα διαιρεμένη σε «διακρατικούς καταλόγους»
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129  Βάσει της σύστασης 16 της ECP2, συζήτηση στην ομάδα εργασίας
130  Σύσταση 19 της ECP2 και MDP
131  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
132  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 32B
133  Σύσταση 36 της ECP2, Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου και Γαλλίας
134  Εθνική ομάδα της Γαλλίας («εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καθολική ψηφοφορία»), MDP (Τελική Έκθεση 

Kantar: Η ομάδα εισηγήσεων συζητά την άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από τους πολίτες)
135  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 34C
136  Εθνική Ομάδα πολιτών Βελγίου (3.2), Εθνική Ομάδα πολιτών Γαλλίας (11), MDP (Τελική Έκθεση Kantar: «Όσον αφορά το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι συμμετέχοντες ζητούν τις περισσότερες φορές να του ανατεθούν πραγματικές εξουσίες 
νομοθετικής πρωτοβουλίας»)

137  MDP (Τελική έκθεση Kantar: «Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (...) Εκφράζονται επίσης αιτήματα να του εκχωρηθούν 
δημοσιονομικές εξουσίες»)

138  MDP (Τελική έκθεση Kantar: «Σύμφωνα με άλλη εισήγηση, τα κόμματα θα πρέπει να καταστούν πιο προσβάσιμα σε άτομα με 
διαφορετικό πολιτιστικό ή κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο»)

139  Επιτροπή των Περιφερειών στην ομάδα εργασίας
140  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 38, διατύπωση συμβιβασμού
141  Σύσταση 20 της ECP2
142  Σύσταση 21 της ECP4
143  Αλλαγή ομάδας εργασίας 43
144  Σύσταση 34 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Κάτω Χωρών
145  Συζήτηση στην ΟΕ με βάση τη σύσταση 34 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Κάτω Χωρών, MPD (τελική έκθεση Kantar: 

«Υποστηρίζεται η αύξηση της διαφάνειας και η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
146  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 44Α
147  Συζήτηση στην ομάδα εργασίας (παρουσίαση από τα εθνικά κοινοβούλια και την Επιτροπή των Περιφερειών)
148  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 45C
149  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 46B
150  Σύσταση 15 της ECP2
151  Συζήτηση στην ομάδα εργασίας με βάση την ανάγκη που εκφράζεται στη σύσταση 15 της ECP2 για την «αποσαφήνιση των 

καθηκόντων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ», MDP (τελική έκθεση Kantar: «Υπάρχουν επίσης (...) προτάσεις για την εμβάθυνση 
του συστήματος δύο νομοθετικών σωμάτων στην ΕΕ»

152  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 48B
153  Σύσταση 15 της ECP2
154  Συζητήσεις στην ομάδα εργασίας
155  Αλλαγή ομάδας εργασίας 52A
156  ΕΣΕΑ, διατύπωση συμβιβασμού 
157  Σύσταση 35 της ECP, εθνική ομάδα της Γαλλίας, καθώς και αλλαγές στην ομάδα εργασίας σε συνδυασμό με 51C,D
158  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 53D
159  Συζήτηση στην ομάδα εργασίας, εθνικά κοινοβούλια
160  Συζήτηση στην ομάδα εργασίας, ΕτΠ και ΕΟΚΕ· τελική έκθεση Kantar, σ. 85
161  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 58B
162  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 59B
163  Συζήτηση στην ομάδα εργασίας, Κοινωνικοί εταίροι και διάφορα άλλα μέλη
164  Αλλαγή της ομάδας εργασίας 63A, διατύπωση συμβιβασμού
165  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) 6, 7, 9, 28, 30· Λιθουανία 9
166  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) 8, 27, Λιθουανία (10), Κάτω 

Χώρες 3·
167  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) 10, 35, 38
168  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP 4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40· 

Ιταλία 3.8 και 4.4 (σ. 15) και 5.6 (σ. 11), Λιθουανία 2 και 3, Κάτω Χώρες 1 και 2.
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169  Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) συστάσεις 7 και 32, Γαλλία 
Αλλαγή 13.

170  Αλλαγή 6 της γαλλικής NCP.
171  Σύσταση 37 ECP 1.
172  Συστάσεις 3 ECP. Αλλαγή 6 της γαλλικής NCP.
173  Σύσταση 41 ECP 1.
174  Καλύπτεται λεπτομερέστερα από την ομάδα εργασίας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Βλέπε σύσταση 24 ECP 2 και σύσταση της 

βελγικής NCP 1,1, 1.2 και 2.12 και σύσταση της ιταλικής NCP σχετικά με τις «πολιτικές ένταξης». 
175  Σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με τις «πολιτικές ένταξης».
176  Καλύπτεται λεπτομερέστερα από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Βλέπε συστάσεις 8 και 34 ECP 1.
177  Σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με την «ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν θετικές επιστήμες».
178  Συστάσεις 33 και 48 ECP 1. Καλύπτεται επίσης από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Βλέπε σύσταση 47 

ECP 1 σχετικά με την υγιή χρήση του διαδικτύου.
179  Σύσταση 5 ECP 1.
180  Συστάσεις 15 και 18 ECP 1.
181  Σύσταση ιταλικής NCP με θέμα «Η Ευρώπη στον κόσμο»
182  Συστάσεις αριθ. 18 και 41 ECP 1 και σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με την «επένδυση στην κατάρτιση των εκπαιδευτών».
183  Σύσταση 17 ECP 1 που διατίθεται ως σύνολο στην ομάδα εργασίας για την ψηφιακή τεχνολογία.
184  Σύσταση 15 ECP 1. Σύσταση της γερμανικής NCP σχετικά με την «Πλατφόρμα πληροφόρησης για μια πανευρωπαϊκή ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών».
185  Συστάσεις 6.1 της βελγικής NCP και αλλαγή 7 της γαλλικής NCP.
186  Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση, σύσταση αριθ. 7.2 της βελγικής NCP. 
187  Σύσταση 4 ECP 1. 
188  Πρόταση συμπλήρωσης των συστάσεων 1 και 30 ECP 1 που καλύπτονται από την ομάδα εργασίας «Ισχυρότερη οικονομία, 

κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας».
189  Πρόταση συμπλήρωσης της σύστασης 25 ECP 1 που καλύπτεται από την ομάδα εργασίας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 

δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας».
190  Σύσταση 28 ECP 4. Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), σύσταση αριθ. 1. Γαλλική 

NCP, αλλαγή 6.
191  Σύσταση 6 ECP 1.
192  Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), σύσταση 2.
193  Σύσταση 36 ECP 1. Γαλλική NCP, αλλαγή 6. Βελγική NCP, συστάσεις 2.10 και 2.11, γερμανική NCP, «Δημιουργία περισσότερων 

ευκαιριών ανταλλαγών για φοιτητές στην Ευρώπη» Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό»), συστάσεις αριθ. 1 και 3. Ιταλική NCP, σύσταση με τίτλο «Δράση ως συμβολή μεταξύ Ανατολής και Δύσης, προώθηση 
πολιτιστικών ανταλλαγών και κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών»

194  Συστάσεις 32 και 38 ECP 1. Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), σύσταση αριθ. 3
195  Σύσταση ιταλικής NCP με θέμα «Η Ευρώπη στον κόσμο»
196  Γαλλική NCP, αλλαγή 7. Βελγική NCP, συστάσεις 2.5, 6.1 και 8.7. Ιταλική NCP, σύσταση σχετικά με την «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών 

αξιών, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών καθώς και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων».
197  Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), σύσταση 2. 
198  Σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με την «υπέρβαση του μοντέλου παραγωγής του 20ού αιώνα»
199  Σύσταση 29 ECP 1.
200  Σύσταση 36 ECP 1.
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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: 

«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός»  

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
 
Άξονας 1: Εργασία στην Ευρώπη  
 
Υποάξονας 1.1 Αγορά εργασίας 
 

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

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

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

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

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

2. Υπάρχει ήδη ρύθμιση της ΕΕ (η οδηγία 2003/88/ΕΚ της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας). 
Ωστόσο, δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί μια υγιής ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Ως πρώτο βήμα, συνιστούμε να 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. 
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Αυτό το συνιστούμε διότι η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής είναι σημαντική καθώς ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει 
στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων. Επίσης, 
επηρεάζει θετικά την ατομική ευημερία των εργαζομένων. 
 
 
Υποάξονας 1.2 Νέοι και απασχόληση 
 

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

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

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». 
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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). 
 
  



 

 

107 
 

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 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 
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φόρους σε σύγκριση με τις μικρότερες εταιρείες. Επίσης, θα συγκεντρώσει τα 
χρήματα στον τόπο όπου ασκούνται οι εμπορικές δραστηριότητες. 
 

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

15. Συνιστούμε η εκπαίδευση να συμβάλει στο να αποκτήσουν όλοι γνώσεις σχετικά 
με το περιβάλλον μας και τη σύνδεσή του με την ατομική υγεία όλων των 
ανθρώπων. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα θα βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους να 
καθορίσουν τις προσωπικές τους στρατηγικές για την ενσωμάτωση των θεμάτων 
αυτών στη ζωή τους. Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινά στο σχολείο με ειδικά 
μαθήματα που θα καλύπτουν όλα τα οικολογικά ζητήματα, ενώ θα πρέπει να 
συνεχίσουμε να επιμορφωνόμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας (για 
παράδειγμα, στην εργασία). Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων και 
στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η εκπαίδευση 
αυτή θα προωθήσει την τοπική κατανάλωση υγιεινών και μη επεξεργασμένων 
προϊόντων που προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς. Όσοι δεν 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.  
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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.  
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Αυτό το συνιστούμε διότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η γεννητικότητα 
μειώνεται. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να 
λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης των 
ηλικιωμένων και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.  
 

22. Συνιστούμε τη θέσπιση δέσμης συμφωνημένων μέτρων για την ενθάρρυνση της 
αύξησης του ποσοστού γεννήσεων, καθώς και για τη διασφάλιση της κατάλληλης 
παιδικής φροντίδας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά 
προσιτή και προσβάσιμη παιδική φροντίδα (στον χώρο εργασίας, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, μείωση του ΦΠΑ επί του παιδικού εξοπλισμού), στέγαση, 
σταθερή εργασία, στήριξη της μητρότητας, ειδική 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. 
 
 
  



 

 

112 
 

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. 
 

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. 
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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 
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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.  
 
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 
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προώθηση της πολυγλωσσίας. Τα σημερινά ευρωπαϊκά σχολεία μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως πρότυπο εν προκειμένω. Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει 
περισσότερα τέτοια σχολεία και να τα προωθήσει ενεργά. 
 

33. Συνιστούμε η ΕΕ να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους του 
διαδικτύου και της ψηφιοποίησης για τους νέους μέσω της δημιουργίας 
υποχρεωτικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο. Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει 
εργαλεία και κοινούς χώρους κατάρτισης ώστε οι νέοι να μαθαίνουν από κοινού.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες και τα προγράμματα στον 
τομέα αυτό δεν επαρκούν. Επιπλέον, πολλοί πολίτες της ΕΕ δεν γνωρίζουν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς. Τα παιδιά δεν έχουν 
επαρκή επίγνωση των κινδύνων του διαδικτύου και, συνεπώς, θα πρέπει να κάνουμε 
πολλά περισσότερα για να προωθήσουμε και να αυξήσουμε την ενημέρωση της 
νεότερη γενιάς. 
 
 

34. Συνιστούμε η ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για να καταστεί η τεχνολογία πιο 
προσιτή στις παλαιότερες γενιές, μέσω της προώθησης προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών, για παράδειγμα με τη μορφή μαθημάτων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες τους. Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα στη χρήση της 
ψηφιοποίησης για όσους το επιθυμούν και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για 
όσους δεν το επιθυμούν.   
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν 
να συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο και ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις. Θα 
πρέπει να εισαχθούν απλουστευμένα εργαλεία για τις γενιές που δεν διαθέτουν 
μεγάλη πείρα στη χρήση ορισμένων τεχνολογιών, με στόχο την ένταξή τους στον 
σημερινό κόσμο. Συνιστούμε την καλύτερη προώθηση των ήδη υφιστάμενων 
πρωτοβουλιών, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για αυτές τις ευκαιρίες. Η ΕΕ δεν 
θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος των παλαιότερων γενεών όσον αφορά τη 
χρήση εργαλείων πληροφορικής. (Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ζουν τη ζωή τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να 
συνδέονται στο διαδίκτυο). Η ΕΕ θα πρέπει να οργανώσει και να διαθέσει δωρεάν 
μόνιμη βοήθεια στις παλαιότερες γενιές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
ψηφιακά εργαλεία. 
 
Υποάξονας 4.3 Πολιτιστικές ανταλλαγές / Υποάξονας 4.4 Περιβαλλοντική 
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: 
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● 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 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 
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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. 
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Άξονας 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 
 
Υποάξονας 5.1 Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης / Υποάξονας 5.2 
Κυβερνοασφάλεια 
 

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

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

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

40. Συνιστούμε η ΕΕ να επενδύσει σε υψηλής ποιότητας και καινοτόμες ψηφιακές 
υποδομές (όπως το 5G που αναπτύσσεται στην Ευρώπη) προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αυτονομία της Ευρώπης και να αποτραπεί η εξάρτηση από άλλες 
χώρες ή ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να δώσει προσοχή στις 
επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι ψηφιακές υποδομές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην 
οικονομία της Ευρώπης και στη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής στην Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακές υποδομές υψηλής ποιότητας. Εάν η 
Ευρώπη εξαρτάται από άλλους, μπορεί να καταστεί ευάλωτη σε αρνητικές επιρροές 
ιδιωτικών εταιρειών ή ξένων χωρών. Συνεπώς, η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει σε 
ψηφιακές υποδομές για να βελτιώσει την αυτονομία της. Είναι επίσης σημαντικό να 
διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη 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). 
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Αυτό το συνιστούμε διότι η εισαγωγή μαθημάτων στο σχολείο σχετικά με την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ψηφιακή ασφάλεια (αντιμετώπιση διαδικτυακής 
απάτης, ψευδών πληροφοριών κ.λπ.) είναι σημαντική προκειμένου να δοθούν σε 
όλους τα εργαλεία για την προστασία τους από τις διαδικτυακές απειλές. Είναι 
σημαντικό να στοχεύσουμε στη νεότερη γενιά, καθώς είναι πολύ εκτεθειμένη σε 
διαδικτυακές απειλές. Τα σχολεία μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους γονείς 
για την προώθηση ορθών πρακτικών. Το μάθημα αυτό μπορεί να βασιστεί σε 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από ολόκληρη την Ευρώπη (π.χ. Φινλανδία), 
ενώ μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε χώρας. 
 
Υποάξονας 5.3 Προστασία δεδομένων 
 

42. Συνιστούμε να περιοριστεί περαιτέρω η αθέμιτη χρήση δεδομένων από τους 
«κολοσσούς δεδομένων» μέσω της καλύτερης επιβολής του ΓΚΠΔ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) και της δημιουργίας πιο 
τυποποιημένων μηχανισμών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέσω της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης ακόμη και των μη ευρωπαϊκών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ με τον εν λόγω κανονισμό. Η βελτίωση θα πρέπει να 
απαιτεί σαφή και σύντομη επεξήγηση των όρων χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η 
αμφισημία, να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
αλλά και από το ποιον θα χρησιμοποιούνται, καθώς και να αποφεύγει τη 
συγκατάθεση για την περαιτέρω χρήση και μεταπώληση δεδομένων ως 
προεπιλεγμένη ρύθμιση. Θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
διαγράφονται οριστικά όταν το ζητεί ο πολίτης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την 
επιβολή της συνεπούς συμμόρφωσης όσον αφορά την κατάρτιση προφίλ των 
ατόμων με βάση τις δραστηριότητές τους στο 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 
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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 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 
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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.  
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● 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 
δια ζώσης πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.  

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

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

48. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την εκπαίδευση των πολιτών σε 
όλα τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της κριτικής σκέψης, του σκεπτικισμού και του 
ελέγχου γεγονότων, προκειμένου να τους διδάξει πώς να αξιολογούν με τρόπο 
ανεξάρτητο αν μια πληροφορία είναι αξιόπιστη ή όχι. Αυτό θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στη βασική εκπαίδευση ως συγκεκριμένο μάθημα, και θα πρέπει 
επίσης να προσφέρεται σε άλλους δημόσιους χώρους, για πολίτες όλων των 
ηλικιών που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή την κατάρτιση. Η ΕΕ θα πρέπει 
να διασφαλίσει ότι η ειδική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη 
για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως οι 
ψευδείς ειδήσεις, επομένως η κατάρτιση αυτή θα βοηθήσει τους πολίτες να τις 
αναγνωρίζουν από μόνοι τους. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθούν οι επιπτώσεις των 
ψευδών ειδήσεων στην κοινωνία και στους ίδιους τους πολίτες. Αυτό θα παράσχει 
επίσης στα άτομα μεγαλύτερη αυτενέργεια, αντί να εξαρτώνται από τα θεσμικά 
όργανα για να αποκτήσουν αξιόπιστες πληροφορίες.  
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Παράρτημα: ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 
Άξονας 3: Μια δίκαιη κοινωνία 
 
Υποάξονας 3.2 Ίσα δικαιώματα 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση της παρακολούθησης και 
της επιβολής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (π.χ. δικτυακή πύλη ή γραφείο όπου οι πολίτες 
θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες).  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πιστεύουμε ότι κάθε άτομο μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του και έχει 
το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει βοήθεια. Ένα τέτοιο γραφείο είναι απαραίτητο για να 
μειωθεί η ένταση μεταξύ των μειονοτήτων και του υπόλοιπου πληθυσμού. 
 
 
Υποάξονας 3.3 Δικαιοσύνη / Υποάξονας 3.4 Πρόσβαση στον αθλητισμό 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σωματική άσκηση, μέσω 
δημόσιων προσώπων που θα λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. οι εκδηλώσεις του 
Κοινοβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποια μορφή σωματικής άσκησης ή κίνησης για 
λίγα δευτερόλεπτα, όπως διατάσεις, περπάτημα κατά τις συνομιλίες και μικρά άλματα). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η συμμετοχή των δημόσιων προσώπων στη σωματική άσκηση θα 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση. 
 
 
Άξονας 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 
 
Υποάξονας 5.3 Προστασία δεδομένων 
 
Συνιστούμε τη δημιουργία διαδικτυακής ταυτότητας που θα αποθηκεύει προσωπικά και 
ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία όμως θα καθιστά διαθέσιμα μόνο στις αρχές και την αστυνομία. 
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι πωλητές θα χρησιμοποιούν διαδικτυακό κωδικό που θα 
συνδέεται με τη διαδικτυακή ταυτότητα και τα δεδομένα που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κοινοχρησία δεδομένων μέσω αυτής της 
ταυτότητας θα είναι η μη παροχή συγκατάθεσης. Τα δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται μόνο 
στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη και όχι σε τρίτους. Εάν τα δεδομένα παρέχονται σε τρίτους, ο 
πολίτης θα πρέπει να μπορεί εύκολα να επιλέξει να εξαιρεθεί. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για συγκεκριμένη συναλλαγή. Η άδεια 
χρήσης δεδομένων θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης ή να ορίζει σαφώς τις ενέργειες στις 
οποίες μπορεί να προβεί μια εταιρεία με τα εν λόγω δεδομένα. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι, επί του παρόντος, οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν όλα τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, και μπορούν να τα 
χρησιμοποιούν για πολλούς σκοπούς χωρίς να αποκαλύπτουν πώς και γιατί ακριβώς. Έτσι, οι 
φορείς λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που πράγματι χρειάζονται για να μας 
παράσχουν υπηρεσίες και μπορούν να προβούν σε μεταπώληση ή περαιτέρω χρήση άλλων 
δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Ταυτόχρονα, θα εγγυάται την υπευθυνότητα των χρηστών 
του διαδικτύου, διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία τους σε κάποιον βαθμό.  
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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
2η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: 

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»  
 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
 
Άξονας 1: Διασφάλιση δικαιωμάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων  
 
Υποάξονας 1.1 Απαγόρευση των διακρίσεων / Υποάξονας 1.2 Ισότητα των φύλων  
 
1. «Συνιστούμε να διαμορφώσει η ΕΕ κριτήρια για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων στην αγορά εργασίας (ποσοστώσεις για τους νέους, τους 
ηλικιωμένους, τις γυναίκες, τις μειονότητες). Όταν οι εταιρείες πληρούν τα 
κριτήρια, λαμβάνουν επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις. 
Συνιστούμε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με: 

● υπερεθνικούς και εθνικούς φορείς (π.χ. συνδικαλιστικές οργανώσεις)· 
● μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες τηρούν τους υφιστάμενους 

κανόνες για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στον χώρο εργασίας· 
● προγράμματα επαγγελματικών προσόντων για κοινωνικές ομάδες που 

υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας (νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες, 
μειονότητες).  
 
Συνιστούμε να θεσπιστεί ενωσιακός νόμος σε δύο στάδια. Πρώτον, να παρέχονται 
επιδοτήσεις για την πρόσληψη εργαζομένων από ορισμένες κατηγορίες που 
τείνουν να υφίστανται διακρίσεις. Δεύτερον, ο νόμος θα πρέπει να υποχρεώνει 
τους εργοδότες να απασχολούν άτομα από τέτοιες ομάδες για ελάχιστο χρονικό 
διάστημα.» 
 
Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στα συμφέροντα της 
ελεύθερης αγοράς και την προστασία κατηγοριών ευάλωτων ατόμων, η οποία θα 
πρέπει να διασφαλίζεται νομικά. Ένα ανομοιογενές προσωπικό είναι επιθυμητό για 
τις εταιρείες, καθώς καλύπτει ποικίλα προσόντα. Οι επιδοτήσεις αποτελούν 
πρόσθετο κίνητρο που πρέπει να παρέχεται στις επιχειρήσεις. 
 
2. «Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει ένα πρόγραμμα κινήτρων που θα διευκολύνει 
τη δημιουργία οικονομικά προσιτών παιδικών σταθμών και παιδικών χαρών σε 
μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Οι κοινές εγκαταστάσεις αποτελούν επίσης 
βιώσιμη επιλογή, ώστε να λαμβάνουν επιδότηση και οι μικρότερες επιχειρήσεις.  
Συνιστούμε στις εταιρείες της ΕΕ να δημιουργήσουν νηπιαγωγεία κατ’ αναλογία 
προς τον αριθμό των εργαζομένων.»  
Ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής βελτιώνει τις 
επαγγελματικές επιδόσεις, μειώνει την ανεργία και παρέχει στους γονείς, ιδίως στις 
γυναίκες, τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Η προτεινόμενη 



 

 

126 
 

λύση, με έμφαση στην κοινωνική διάσταση, εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών και 
μετριάζει τις γονικές ανησυχίες. 
 
Υποάξονας 1.3 Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της 
φύσης και των ζώων  
 
3. «Συνιστούμε να διασφαλιστούν η καλή διαβίωση των ζώων και η βιωσιμότητα 
στη γεωργία, με την τροποποίηση της οδηγίας 98/58 ΕΚ σχετικά με την προστασία 
των ζώων στα εκτροφεία. Πρέπει να καθοριστούν λεπτομερέστερα ελάχιστα 
κριτήρια. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και χρονικά καθορισμένα. 
Τα ελάχιστα κριτήρια θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο που να οδηγεί σε 
υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και ταυτόχρονα να καθιστά 
δυνατή τη μετάβαση προς την κλιματική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την 
οικολογική γεωργία.» 
 
Ως πολίτες, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται ισχυρότερα ελάχιστα 
πρότυπα εναρμόνισης εντός της ΕΕ όσον αφορά την κτηνοτροφία. Γνωρίζουμε ότι η 
μετάβαση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένους γεωργικούς 
τομείς που επωφελούνται από επιδοτήσεις και σε όσους μεταβαίνουν ήδη προς την 
οικολογική και βιώσιμη γεωργία. Ωστόσο, θεωρούμε πολύ σημαντικό να 
διασφαλιστεί η μετάβαση αυτή. 
 
4. Συνιστούμε την προώθηση μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα 
γεωργίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με τη φορολόγηση όλων των αρνητικών 
εκπομπών, των φυτοφαρμάκων, της υπερβολικής χρήσης υδάτων, κ.λπ., με βάση 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνεπάγονται. Οι τελωνειακοί δασμοί για 
όλα τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να εξαλείφουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν τα ίδια 
πρότυπα με την ΕΕ. Για την προώθηση μιας φιλικής προς τα ζώα γεωργίας, 
συνιστούμε τη φορολόγηση των εκπομπών που προκαλούνται από τη μεταφορά 
ζώων σε μεγάλες αποστάσεις.» 
 
Με τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί η μετάβαση προς μια φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον γεωργία. 
 
5. «Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου μαίνονται οι ψευδείς ειδήσεις, συνιστούμε 
να προωθηθεί μια πιο ανεξάρτητη, αντικειμενική και ισορροπημένη κάλυψη από 
τα μέσα ενημέρωσης με: 1) την εκπόνηση, σε επίπεδο ΕΕ, οδηγίας ελάχιστων 
προτύπων για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· 2) την προώθηση, σε 
επίπεδο ΕΕ, της ανάπτυξης δεξιοτήτων όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης για κάθε 
πολίτη.» 
 
Η ΕΕ πρέπει να εκπονήσει οδηγία για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μέσων 
ενημέρωσης και της ελευθερίας του λόγου. 
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6. «Συνιστούμε να καταργούνται οι επιδοτήσεις της μαζικής γεωργικής παραγωγής 
όταν δεν οδηγούν στη μετάβαση προς μια κλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
και οικολογική γεωργία. Αντ’ αυτού, συνιστούμε τον αναπροσανατολισμό των 
επιδοτήσεων προς τη στήριξη μιας βιώσιμης μετάβασης.» 
 
Αντί να επιδοτείται ο τομέας της μαζικής γεωργίας, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να 
ανακατευθύνονται σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, ώστε 
να συμμορφώνονται με τα νέα ελάχιστα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων. 
 
Υποάξονας 1.4 Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή  
 
7. «Συνιστούμε να αδειοδοτούνται σε επίπεδο ΕΕ οι οντότητες που επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω οντότητες πρέπει επίσης να 
υπόκεινται σε ανεξάρτητο, εξωτερικό ετήσιο έλεγχο όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων. Οι εν λόγω οντότητες πρέπει να τιμωρούνται για παραβιάσεις της 
προστασίας των δεδομένων, κατ’ αναλογία προς τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, 
με αυστηρότερο τρόπο απ’ ό,τι ορίζει ο ισχύον κανονισμός.  Η άδεια θα πρέπει να 
αίρεται μετά από δύο διαδοχικές παραβιάσεις και αμέσως μετά από σοβαρή 
παραβίαση.»  
 
Οι ισχύοντες κανόνες (ΓΚΠΔ) δεν επαρκούν, οι δε οντότητες πρέπει να 
παρακολουθούνται καλύτερα και να τιμωρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
παραβιάζουν την προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. 
 
8. «Συνιστούμε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της ΕΕ όσον αφορά: 1) την 
εκπαίδευση σχετικά με την προστασία των δεδομένων, 2) την ευαισθητοποίηση 
ως προς την προστασία των δεδομένων, και 3) την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων. Συνιστούμε να προβλέπονται στον ΓΚΠΔ 
σαφέστεροι και αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που αφορούν τη 
συγκατάθεση, την επαλήθευση της ηλικίας και τον έλεγχο από νόμιμους 
κηδεμόνες. Συνιστούμε επίσης να εισαχθεί στον ΓΚΠΔ ειδική κατηγορία για 
ευαίσθητα δεδομένα ανηλίκων (π.χ. ποινικό μητρώο, πληροφορίες υγείας, 
γυμνό), ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι από κάθε μορφής κακοποίηση και 
διακρίσεις.»  
 
Η σύσταση αυτή είναι αναγκαία διότι οι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 
προστασία των δεδομένων και στις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, ενώ επί του 
παρόντος το ευρύ κοινό – ιδίως οι ανήλικοι, οι εκπαιδευτικοί και οι νόμιμοι 
κηδεμόνες – δεν είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένο όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων. Όλοι πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με δεδομένα εντός και εκτός διαδικτύου και πώς να προστατεύουν τα 
δικαιώματα των παιδιών στην ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, οι νόμιμοι κηδεμόνες συχνά 
ενδέχεται να συναινέσουν στην επεξεργασία των δεδομένων των παιδιών χωρίς να 
το αντιληφθούν ή χωρίς να πληροφορηθούν επαρκώς, τα δε παιδιά ενδέχεται να 
πλαστογραφήσουν τη γονική συγκατάθεση. Τέλος, η σύσταση αυτή είναι αναγκαία 
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διότι δεν υπάρχει κατάλληλη πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την 
προστασία των δεδομένων, η οποία να απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους, τους 
νόμιμους κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς, μολονότι είναι ζωτικής σημασίας  
 
9. «Συνιστούμε να θεσπιστούν τυποποιημένες πολιτικές για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, καθώς και κατανοητά, συνοπτικά και φιλικά προς τον χρήστη 
έντυπα συγκατάθεσης που θα αναφέρουν σαφώς ποια επεξεργασία δεδομένων 
είναι απολύτως αναγκαία και ποια είναι προαιρετική. Συνιστούμε να είναι εύκολη, 
ταχεία και μόνιμη η ανάκληση της συγκατάθεσης. Συνιστούμε να απαγορεύεται 
να περιορίζουν οι οντότητες τις υπηρεσίες τους περισσότερο απ’ ό,τι είναι 
αναγκαίο όταν δεν δίνεται συγκατάθεση σε προαιρετική επεξεργασία 
δεδομένων.»  
 
Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ δεν είναι επαρκώς ακριβείς, η ανάκληση της 
συγκατάθεσης είναι χρονοβόρα, προσωρινή και πολύπλοκη, και οι οντότητες δεν 
έχουν συμφέρον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες που διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. 
 
Άξονας 2: Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου  
 
Υποάξονας 2.1 Προστασία του κράτους δικαίου  
 
10. «Συνιστούμε να τροποποιηθεί ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα (2020/2092, 
που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020), ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις 
παραβιάσεις του κράτους δικαίου, και όχι μόνο στις παραβάσεις που επηρεάζουν 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ.» 
 
Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα καθιστά δυνατή την αναστολή των ενωσιακών 
κονδυλίων για κράτη μέλη που παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Ωστόσο, σύμφωνα 
με την τρέχουσα διατύπωση, εφαρμόζεται μόνο σε παραβιάσεις που επηρεάζουν ή 
απειλούν να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, η τρέχουσα 
διατύπωση του κανονισμού αιρεσιμότητας είναι αυτοπροστατευτική του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και όχι των πολιτών των 
οικείων κρατών μελών. Συνιστούμε, επομένως, να τροποποιηθεί το ισχύον κείμενο 
του κανονισμού, ώστε να καλύπτει όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου.  
 
11. «Συνιστούμε να διοργανώνει η ΕΕ ετήσιες διασκέψεις για το κράτος δικαίου, 
μετά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης σχετικά με το κράτος δικαίου 
(μηχανισμός της Επιτροπής για την παρακολούθηση της τήρησης του κράτους 
δικαίου από τα κράτη μέλη). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να 
στέλνουν στη διάσκεψη κοινωνιακά διαφοροποιημένες εθνικές αντιπροσωπείες, 
στις οποίες θα συμμετέχουν τόσο πολίτες όσο και δημόσιοι υπάλληλοι.»  
 
Η διάσκεψη αυτή θα προωθεί τον διάλογο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ σε θέματα 
κράτους δικαίου, καθώς και τον διάλογο μεταξύ των πολιτών και των 
εμπειρογνωμόνων που συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου. 
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Πιστεύουμε ότι, σε ένα κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και ανταλλαγής απόψεων, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να μεταφυτεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και ιδέες στις χώρες 
καταγωγής τους. Επιπλέον, η διάσκεψη θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση ως προς 
την αρχή του κράτους δικαίου και στην κατανόηση αυτής, και θα συνεισφέρει στα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου και στη διαδικασία εκπόνησής 
της. Θα τραβά επίσης την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και θα δίνει στους πολίτες 
τη δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να τις συγκρίνουν με τα πορίσματα 
της έκθεσης.  
 
Υποάξονας 2.2 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας / Υποάξονας 2.4 Μέσα 
ενημέρωσης και παραπληροφόρηση  
 
12. «Συνιστούμε στην ΕΕ να επιβάλλει αυστηρότερα τους κανόνες ανταγωνισμού 
στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΕ θα πρέπει να 
αποτρέπει τα μεγάλα μονοπώλια μέσων ενημέρωσης και τις διαδικασίες πολιτικού 
διορισμού στα συμβούλια μέσων ενημέρωσης. Συνιστούμε επίσης η επικείμενη 
πράξη της ΕΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να περιλαμβάνει κανόνες 
που εμποδίζουν τους πολιτικούς να είναι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης ή να ασκούν 
ισχυρή επιρροή στο περιεχόμενό τους.»  
 
Η επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ προωθεί ένα πλουραλιστικό τοπίο στα 
μέσα ενημέρωσης, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Δεδομένου ότι η 
Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος νόμο (πράξη για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης) για την ακεραιότητα της αγοράς των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, ο εν 
λόγω νόμος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διατάξεις που απαγορεύουν σε 
πολιτικούς να είναι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης ή να ασκούν επιρροή σε αυτά. 
Υποάξονας 2.3 Ασφάλεια 
 
13. «Συνιστούμε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο, 
αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών κέντρων για την κυβερνοασφάλεια και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), με σκοπό την προστασία των ατόμων, των 
οργανώσεων και των θεσμικών φορέων έναντι των νέων απειλών που ανακύπτουν 
από παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας και από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης 
για εγκληματικούς σκοπούς. Συνιστούμε ακόμη την ορθή εφαρμογή και διάδοση των 
οδηγιών που εκδίδουν η ΕΕ και οι οργανισμοί της σε όλα τα κράτη μέλη.»  
 
Οι πολίτες αισθάνονται αβοήθητοι και δεν γνωρίζουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την καταπολέμηση των απειλών αυτών. Οι απειλές αυτές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα 
για την ασφάλεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει 
πραγματικά καινοτόμο ρόλο στον τομέα αυτόν. 
 
14. «Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, να 
ενισχύσει κατ’ αρχάς τις κοινές δημοκρατικές αξίες στα σύνορά της. Μόνον εάν 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει, μέσω της 
διπλωματίας και του διαλόγου, το δημοκρατικό μας μοντέλο στις χώρες που είναι 
έτοιμες και πρόθυμες να το υιοθετήσουν.» 
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Πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με τις εσωτερικές μας υποθέσεις και μετά να 
στρέψουμε το βλέμμα πέραν των συνόρων μας. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δημοκρατίες τους. Επίσης, δίνοντας το 
παράδειγμα και στηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για την 
επίτευξη δημοκρατίας, προστατεύουμε εμάς τους ίδιους. 
 
Άξονας 3: Μεταρρύθμιση της ΕΕ  
 
Υποάξονας 3.1 Θεσμική μεταρρύθμιση  
 
15. «Συνιστούμε να αλλάξουν οι ονομασίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ώστε να 
αποσαφηνιστούν τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα μπορούσε να αποκαλείται Γερουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποκαλείται Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  
 
Οι πολίτες δυσκολεύονται επί του παρόντος να κατανοήσουν τους ρόλους και τις 
λειτουργίες κάθε θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ονομασίες τους δεν 
αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες τους. Είναι υπερβολική η προσδοκία να μπορούν οι 
πολίτες να διακρίνουν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη.  
 
16. «Συνιστούμε να θεσπιστεί εκλογικός νόμος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 
οποίος θα εναρμονίζει τις εκλογικές συνθήκες (ηλικία ψήφου, ημερομηνία 
διενέργειας των εκλογών, απαιτήσεις για τις εκλογικές περιφέρειες, τους 
υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τη χρηματοδότησή τους). Οι Ευρωπαίοι 
πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για διάφορα κόμματα σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθένα από τα οποία θα απαρτίζεται από υποψηφίους 
από πολλά κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια επαρκούς μεταβατικής περιόδου, οι πολίτες 
θα μπορούσαν να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και για εθνικά 
και για διεθνικά κόμματα.»  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οικοδομήσει ένα αίσθημα ενότητας, το οποίο θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με μια πραγματικά ενιαία εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Χάρη στις κοινές αυτές εκλογές, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα είναι υπόλογοι και θα εστιάζουν σε κοινά ευρωπαϊκά θέματα κατά την 
προεκλογική τους εκστρατεία.  
 
Υποάξονας 3.2 Λήψη αποφάσεων  
 
17. «Συνιστούμε να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα 
μπορούν να βρίσκουν και να ζητούν επαληθευμένες πληροφορίες. Η πλατφόρμα θα 
πρέπει να συνδέεται σαφώς με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να είναι διαρθρωμένη 
ανά θέμα και εύκολα προσβάσιμη (π.χ. να περιλαμβάνει ανοικτή τηλεφωνική 
γραμμή). Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν κρίσιμες ερωτήσεις 
σε εμπειρογνώμονες (π.χ. πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους) και να λαμβάνουν 
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τεκμηριωμένες απαντήσεις με πηγές.» 
 
Η ελεύθερη πρόσβαση σε τεκμηριωμένες πληροφορίες έχει ύψιστη αξία για την 
κοινωνία μας, ώστε οι πολίτες να τηρούνται ενήμεροι και να προστατεύονται από 
ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση. Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη 
πηγή πληροφοριών που δεν θα επηρεάζεται από πολιτικά, οικονομικά και εθνικά 
συμφέροντα. Επιπλέον, η πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει γέφυρα (δηλαδή να 
δημιουργήσει μια άμεση σχέση) μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ. 
 
18. «Συνιστούμε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε επίπεδο ΕΕ σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για θέματα που οι Ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους κρίνουν 
εξαιρετικά σημαντικά. Το δημοψήφισμα θα πρέπει να ενεργοποιείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι νομικά δεσμευτικό.»  
Θα πρέπει οι πολίτες της ΕΕ να έχουν αμεσότερη επιρροή σε σημαντικές αποφάσεις για 
θέματα που αφορούν ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να διεξάγονται 
δημοψηφίσματα σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, καθώς το κόστος είναι υπερβολικά 
υψηλό για την τακτική διεξαγωγή τους. Γνωρίζουμε ότι η σύσταση αυτή ενδέχεται να 
απαιτεί τροποποίηση των Συνθηκών και προσαρμογή των εθνικών συνταγμάτων. 
 
19. «Συνιστούμε να δημιουργηθεί πολυλειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι 
πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές εκλογές και δημοσκοπήσεις. Οι 
πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν την ψήφο τους επί σημαντικών 
ζητημάτων και νομοθετικών προτάσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ασφαλής, ευρέως προσβάσιμη και ιδιαίτερα ορατή σε 
κάθε πολίτη.» 
 
Στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι η αύξηση της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και 
ψηφοφορίας. Τα εργαλεία και οι διαδικασίες που ήδη υπάρχουν δεν είναι επαρκώς 
ορατά, και για τον λόγο αυτόν χρειαζόμαστε ένα νέο ολοκληρωμένο εργαλείο για τις 
διάφορες αυτές λειτουργίες. Η μεγαλύτερη συμμετοχή οδηγεί στη λήψη καλύτερων 
αποφάσεων, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών, και στην 
καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. 
 
20. «Συνιστούμε να επαναξιολογηθούν τα συστήματα ψηφοφορίας στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, με έμφαση στο ζήτημα της ομοφωνίας. Ο “συντελεστής στάθμισης” 
των ψήφων θα πρέπει να υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των μικρών χωρών.»  
 
Η ομοφωνία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Ο 
μεγάλος αριθμός των κρατών μελών δυσχεραίνει κατά πολύ την επίτευξη συμφωνίας. 
Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες, ώστε να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ομοφωνίας. 
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Υποάξονας 3.3 Στενότερη ενοποίηση  
 
21. «Συνιστούμε να πραγματοποιήσει η ΕΕ δημόσιες επενδύσεις που θα 
οδηγήσουν στη δημιουργία κατάλληλων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση και 
εναρμόνιση της ποιότητας ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ των κρατών μελών 
και εντός αυτών (δηλ. σε περιφερειακό επίπεδο). Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί 
η εποπτεία, η διαφάνεια και η αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες κατά 
την υλοποίηση των δημόσιων επενδύσεων και να δοθεί η δυνατότητα στους 
πολίτες να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία των επενδύσεων. Οι 
επενδύσεις στην ποιότητα ζωής καλύπτουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη 
στέγαση, τις υλικές υποδομές, τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με 
αναπηρίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους. Πρόσθετες επενδύσεις 
θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη καλής ισορροπίας μεταξύ κατάλληλης 
απασχόλησης και προσωπικής ζωής, προκειμένου να καταστεί δυνατός ένας 
υγιεινός τρόπος ζωής.»  
 
Η εναρμόνιση του επιπέδου ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ θα βελτιώσει την οικονομική 
πρόοδο σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια ενοποιημένη ΕΕ. 
Πρόκειται για θεμελιώδη δείκτη για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ΕΕ. Μολονότι 
ορισμένοι από τους μηχανισμούς αυτούς έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θεωρούμε 
ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. 
 
22. «Συνιστούμε να θεσπιστεί κοινή βάση, σύμφωνα με ένα σύνολο δεικτών για 
την οικονομία και την ποιότητα ζωής, για όλα τα κράτη μέλη, με τις ίδιες ευκαιρίες 
και με όλους να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ώστε να υλοποιηθεί μια κοινή 
οικονομική δομή. Είναι σημαντικό η θέσπιση κοινής βάσης να ακολουθήσει σαφές 
και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα καθοριστεί από τα θεσμικά όργανα 
κατόπιν σύστασης από εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώμη 
εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη μορφή μιας τέτοιας κοινής οικονομικής δομής. 
Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν περαιτέρω οι δείκτες για τον 
καθορισμό της κοινής βάσης, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων.» 
 
Μια δίκαιη ΕΕ ισοδυναμεί με μια πιο ενωμένη Ευρώπη. Για να είμαστε δίκαιοι, 
πρέπει να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες και κοινή βάση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια κοινή 
οικονομική δομή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τη θέσπιση κοινής βάσης. 
 
23. «Συνιστούμε τη φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών και του εισοδήματός τους 
ως συμβολή στις δημόσιες επενδύσεις, και τη χρήση της φορολογίας για 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη κάθε χώρας (Ε&Α, 
υποτροφίες/Erasmus, κ.λπ.). Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί έμφαση στην 
εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων στην ΕΕ.»  
 
Αυτό θα συμβάλει στην πρόληψη της φοροδιαφυγής και της δημιουργίας 
φορολογικών παραδείσων και θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 
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Άξονας 4: Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας  
 
Υποάξονας 4.1 Εκπαίδευση για τη δημοκρατία  
 
24. «Συνιστούμε να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση 
όσον αφορά τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτευχθεί ένα 
ελάχιστο επίπεδο γνώσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει 
να καλύπτει, μεταξύ άλλων, δημοκρατικές διαδικασίες και γενικές πληροφορίες 
σχετικά με την ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εμπλουτιστεί περαιτέρω με σειρά διαφορετικών εννοιών 
για τη διδασκαλία της δημοκρατικής διαδικασίας με τρόπο ενεργό και ηλικιακά 
κατάλληλο.»  
 
Η παρούσα σύσταση και οι συναφείς αιτιολογήσεις είναι σημαντικές διότι, εάν 
υλοποιηθεί, θα οδηγήσει σε μια πιο αρμονική και δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αιτιολογείται ως ακολούθως: οι νέοι θα μορφώνονται όσον αφορά τις 
δημοκρατικές διαδικασίες· η εκπαίδευση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τον 
λαϊκισμό και την παραπληροφόρηση στον δημόσιο διάλογο, και να οδηγήσει στη 
μείωση των διακρίσεων· τέλος, θα μπορούσαν να μορφωθούν οι πολίτες ώστε να 
συμμετέχουν στη δημοκρατία, πέραν από το καθήκον τους να ψηφίζουν. 
 
25. «Συνιστούμε την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και προσβασιμότητα των 
υφιστάμενων και αναδυόμενων μεταφραστικών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, ώστε να αρθούν οι γλωσσικοί φραγμοί και να ενισχυθεί η κοινή 
ταυτότητα και η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»  
 
Η παρούσα σύσταση και οι συναφείς αιτιολογήσεις είναι σημαντικές διότι, εάν 
υλοποιηθεί, θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας με 
τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών μελών. 
 
26. «Συνιστούμε να έχουν οι πολίτες εύκολα πρόσβαση σε επαληθεύσιμες 
πληροφορίες, που διατυπώνονται με κατανοητό τρόπο, μέσω εφαρμογής για 
φορητές συσκευές, προκειμένου να βελτιωθούν η διαφάνεια, η δημόσια 
διαβούλευση και η δημοκρατία. Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να διαδίδει 
πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με τη νομοθεσία, τις συζητήσεις εντός της 
ΕΕ, τις τροποποιήσεις των Συνθηκών κ.λπ.»  
 
Η παρούσα σύσταση και οι συναφείς αιτιολογήσεις είναι σημαντικές διότι, εάν 
υλοποιηθεί, θα διευκολύνει την επικοινωνία στο πλαίσιο μιας πιο ενημερωμένης 
διαβούλευσης μεταξύ των πολιτών των αντίστοιχων κρατών μελών, μέσω 
εφαρμογής που θα μπορούσε να έχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Η εφαρμογή 
αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται σε όλους, να εξάπτει την 
περιέργεια, και να καθιστά τις τεχνικές πληροφορίες περισσότερο προσβάσιμες και 
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ενδιαφέρουσες. Η εφαρμογή θα πρέπει να νοείται ως συμπληρωματική πηγή, η 
οποία διαδίδει πληροφορίες που επαληθεύονται επίσημα απευθείας από την ΕΕ, με 
σκοπό να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια στον δημόσιο διάλογο και να 
στηριχθεί η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.  
 
Υποάξονας 4.2 Ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητα  
 
27. «Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει ειδικό ταμείο για αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των πολιτών της ΕΕ εντός και εκτός διαδικτύου (π.χ. προγράμματα ανταλλαγών, 
ομάδες συζήτησης, συνεδριάσεις) τόσο μικρής όσο και μεγαλύτερης διάρκειας, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να είναι αντιπροσωπευτικοί της κοινωνίας εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
στοχευμένων ομάδων με βάση διάφορα κριτήρια, π.χ. δημογραφικά, 
κοινωνικοοικονομικά και επαγγελματικά. Οι στόχοι του ταμείου αυτού πρέπει να 
προσδιοριστούν με σαφήνεια, προκειμένου να στηριχθεί η διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, το δε ταμείο πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση.»  
 
Αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν στους πολίτες να ανταλλάσσουν 
ιδέες και όταν ο διάλογος είναι μεγαλύτερης διάρκειας, να κατανοούν διαφορετικές 
κουλτούρες και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων 
επαγγελματικών πρακτικών. Απαιτείται ένα ταμείο της ΕΕ, διότι είναι σημαντικό να 
μπορούν όλοι να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων όσων γενικά δεν το 
πράττουν. 
 
28. «Συνιστούμε να επενδύσει η ΕΕ στην ταχεία αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης, στηρίζοντας υφιστάμενες οργανώσεις και πρωτοβουλίες, 
όπως ο κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων, και παρόμοιες πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη. 
Τα αντίμετρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον έλεγχο γεγονότων, την 
ευαισθητοποίηση ως προς την παραπληροφόρηση, την παροχή εύκολα 
προσβάσιμων στατιστικών στοιχείων, την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων βάσει 
νομικού πλαισίου σε όσους επιδίδονται στην παραπληροφόρηση, και την 
αντιμετώπιση των πηγών παραπληροφόρησης.»  
 
Η παρούσα σύσταση είναι σημαντική διότι η εσφαλμένη πληροφόρηση και η 
παραπληροφόρηση, με προέλευση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, φέρνουν σε 
αντιπαράθεση τους πολίτες της ΕΕ, πολώνουν την κοινωνία, θέτουν τη δημοκρατία 
σε κίνδυνο, και βλάπτουν την οικονομία. Δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα του 
θέματος, απαιτούνται σημαντικοί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. 
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29. «Συνιστούμε 1) να αυξηθεί η συχνότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των πολιτών της εντός και εκτός διαδικτύου (π.χ. ζητώντας απευθείας από τους 
πολίτες πληροφορίες για ενωσιακά ζητήματα και δημιουργώντας μια φιλική προς 
τον χρήστη πλατφόρμα που θα διασφαλίζει ότι κάθε πολίτης μπορεί να 
αλληλεπιδρά με τα θεσμικά όργανα και τους υπαλλήλους της ΕΕ), και 2) 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, να εκφράζουν τις απόψεις τους με την ψήφο 
τους, και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, συνιστούμε τη δημιουργία ενός χάρτη 
ή ενός κώδικα δεοντολογίας ή κατευθυντήριων γραμμών για τους υπαλλήλους της 
ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα μέσα αλληλεπίδρασης, ώστε να μπορεί να 
συμμετέχει κάθε πολίτης.»  
 
Υπάρχουν διάφορα μέσα προσέγγισης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (επιγραμμικές 
πλατφόρμες, φορείς εκπροσώπησης), αλλά είναι άγνωστα, αναποτελεσματικά και 
αδιαφανή. Σημειώνονται τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την 
προσβασιμότητα. Πιο συχνές και ποιοτικές αλληλεπιδράσεις θα δημιουργήσουν ένα 
αίσθημα οικειοποίησης της ιθαγένειας της ΕΕ. 
 
30. «Συνιστούμε η ευρωπαϊκή ταυτότητα και οι ευρωπαϊκές αξίες (π.χ. κράτος 
δικαίου, δημοκρατία, και αλληλεγγύη) να αποκτήσουν ιδιαίτερη θέση στη 
διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Τα πιθανά μέτρα θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία προγραμμάτων ή τη στήριξη υφιστάμενων 
(τοπικών) προγραμμάτων, ώστε να ενθαρρύνονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ μεταναστών και πολιτών της ΕΕ ή η συμμετοχή των επιχειρήσεων στα 
προγράμματα που στηρίζουν την ένταξη των μεταναστών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να δρομολογηθούν παρόμοια προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών της ΕΕ ως προς ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση.»  
 
Η παρούσα σύσταση είναι σημαντική διότι τα προγράμματα κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης μπορούν να στηρίξουν τους μετανάστες στη νέα τους ζωή, και να 
δώσουν τη δυνατότητα στους μη μετανάστες να κατανοήσουν την καθημερινή ζωή 
των μεταναστών. Εάν οι μετανάστες ζουν σε γκέτο, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ένταξής τους στην κοινωνία της χώρας και της ΕΕ. Απαιτείται μια κοινή πολιτική διότι, 
μόλις οι μετανάστες εισέλθουν στην επικράτεια της ΕΕ, μπορούν να μεταβούν σε 
οποιαδήποτε χώρα εντός της ΕΕ. Οι τοπικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
υποστηριχθούν, διότι οι τοπικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια 
αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι οι εθνικές αρχές. 
 
Υποάξονας 4.3 Πληροφόρηση για την ΕΕ  
 
31. «Συνιστούμε να παρέχει η ΕΕ περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις στους 
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Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε αναγκαίο μέσο, σεβόμενη 
την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Θα πρέπει να παρέχει 
στα μέσα ενημέρωσης πόρους, καθώς και ευρεία και αξιόπιστη πληροφόρηση 
σχετικά με τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές. Η ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες μεταδίδονται ομοιόμορφα από τα εθνικά και 
ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη, και θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τα 
δημόσια ειδησεογραφικά πρακτορεία να καλύπτουν τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.» 
Σύμφωνα με την προσωπική μας εμπειρία και τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, 
στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο και τηλεόραση) για να τηρούνται ενήμεροι, οι δε 
πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ που παρέχονται επί του παρόντος στους διαύλους 
αυτούς είναι λιγοστές. Μια λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, ιδίως των δημόσιων 
μέσων, είναι η παροχή δημόσιας υπηρεσίας· συνεπώς η ενημέρωση σχετικά με 
ενωσιακά ζητήματα που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι ουσιώδης και 
απαραίτητη για την εκπλήρωση της εν λόγω λειτουργίας. Συνιστούμε να παρέχονται 
στα διάφορα κράτη οι ίδιες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, προκειμένου να 
προωθείται η ένταξη και να αποφεύγονται αποκλίνουσες πληροφορίες για τα 
διάφορα ζητήματα σε κάθε χώρα. Η χρήση των υφιστάμενων διαύλων ενημέρωσης 
είναι πιο εφικτή και λιγότερο δαπανηρή από τη δημιουργία νέου διαύλου, 
επιτυγχάνει δε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι προϋπάρχοντες δίαυλοι έχουν επίσης το 
πλεονέκτημα ότι είναι ήδη γνωστοί στους πολίτες. Κανένας πολίτης δεν θα πρέπει 
να χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών διαύλων για να έχει πρόσβαση σε 
διαφορετικό (εθνικό ή ευρωπαϊκό) περιεχόμενο. 
 
32. «Συνιστούμε στην ΕΕ να υλοποιήσει και να διαφημίσει πολύγλωσσα 
διαδικτυακά φόρουμ, καθώς και πολύγλωσσες συνεδριάσεις εκτός διαδικτύου, 
όπου οι πολίτες θα μπορούν να ξεκινούν διάλογο με εκπροσώπους της ΕΕ, 
ανεξάρτητα από το θέμα και το γεωγραφικό πεδίο του υπό συζήτηση θέματος. Τα 
εν λόγω διαδικτυακά φόρουμ και οι μη διαδικτυακές συνεδριάσεις θα πρέπει να 
έχουν καθορισμένη σύντομη προθεσμία εντός της οποίας θα λαμβάνονται 
απαντήσεις στις ερωτήσεις. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους χώρους αυτούς 
θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε έναν ενοποιημένο επίσημο ιστότοπο με 
διάφορα χαρακτηριστικά, όπως ένας χώρος συχνών ερωτήσεων, η δυνατότητα 
ανταλλαγής ιδεών, προτάσεων ή ανησυχιών με άλλους πολίτες, και ένας 
μηχανισμός για τον εντοπισμό των πλέον υποστηριζόμενων από αυτές. Σε κάθε 
περίπτωση, η πρόσβαση στον χώρο αυτόν θα πρέπει να είναι εύκολη, θα πρέπει 
δε να χρησιμοποιείται μη γραφειοκρατική γλώσσα.» 
 
Η παρούσα σύσταση θα δημιουργήσει έναν άμεσο δίαυλο συζήτησης και 
συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαίων εκπροσώπων, ο 
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οποίος θα παρέχει στους πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 
ΕΕ και θα τους ευαισθητοποιεί όσον αφορά υφιστάμενες πληροφορίες. Θα 
διαμορφώσει μια πιο διαφανή και ανοικτή ΕΕ, θα βοηθήσει τους πολίτες να 
εκφράζουν τα προβλήματα και τις σκέψεις τους και να λαμβάνουν απαντήσεις και 
λύσεις πολιτικής, και θα τους παράσχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάλογο 
και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους πολίτες. 
 
33. «Συνιστούμε στα θεσμικά όργανα και τους εκπροσώπους της ΕΕ να 
χρησιμοποιούν μια πιο προσιτή γλώσσα και να αποφεύγουν τη χρήση 
γραφειοκρατικών όρων στις επικοινωνίες τους, χωρίς να θίγονται η ποιότητα και 
η εμπειρογνωσία των παρεχόμενων πληροφοριών. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόζει τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες ανάλογα με τον δίαυλο 
επικοινωνίας και το προφίλ του κοινού (π.χ. εφημερίδες, τηλεόραση, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης). Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για 
να προσαρμόσει την επικοινωνία στα ψηφιακά μέσα, προκειμένου να αυξήσει την 
ικανότητα απήχησής της στους νέους.» 
 
Η ύπαρξη κατανοητών πληροφοριών θα επιτρέψει στην ΕΕ να προσεγγίσει 
περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες, και όχι μόνο τους πολίτες που ήδη τους 
απασχολούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Χάρη σε ειδικά νέα και σύγχρονα εργαλεία 
που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ακροατήρια, οι πολίτες θα κατανοούν καλύτερα 
τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές, ιδίως οι νέοι που δεν αισθάνονται 
κοντά στην ΕΕ ούτε είναι προσκολλημένοι σε αυτήν.  
 
Άξονας 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
 
Υποάξονας 5.1 Συμμετοχή των πολιτών  
 
34. «Συνιστούμε να παρίστανται ανεξάρτητοι πολίτες-παρατηρητές σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχει φόρουμ ή μόνιμος 
φορέας εκπροσώπησης των πολιτών, ο οποίος να επιτελεί τη λειτουργία της 
μετάδοσης σχετικών και σημαντικών πληροφοριών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, 
όπως αυτές ορίζονται από τους πολίτες της ΕΕ. Οι εν λόγω πολίτες θα 
συνεργάζονται με όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες σε πνεύμα σύνδεσης 
από την κορυφή προς τη βάση/από τη βάση προς την κορυφή, ώστε να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο διάλογος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.» 
 
Θεωρούμε προφανές ότι οι πολίτες δικαιούνται να τηρούνται ενήμεροι για 
οποιοδήποτε ζήτημα, πρέπει δε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικοί δεν θα μπορούν 
να αποκρύπτουν ορισμένα ζητήματα τα οποία θα προτιμούσαν να μην γνωρίζουν οι 
πολίτες. Έτσι θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων 
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αντιπροσώπων και θα διανοιχθούν νέες οδοί εμπιστοσύνης. 
 
35. «Συνιστούμε στην ΕΕ να δρομολογήσει εκ νέου συζήτηση σχετικά με το 
σύνταγμα της Ευρώπης, με σκοπό τη δημιουργία ενός συντάγματος που θα 
διαμορφωθεί από τους πολίτες της ΕΕ. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ψηφίσουν για τη θέσπιση ενός τέτοιου συντάγματος.  Προκειμένου 
να αποφευχθεί η σύγκρουση με τα κράτη μέλη, το σύνταγμα αυτό θα πρέπει να 
δίνει προτεραιότητα στην ενσωμάτωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας. Κατά την εκπόνηση ενός τέτοιου συντάγματος θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη προηγούμενες προσπάθειες που δεν ευδοκίμησαν.»     
 
Το σύνταγμα αυτό θα κινητοποιήσει τους νέους να συμμετάσχουν στην πολιτική σε 
επίπεδο ΕΕ και θα αντισταθμίσει τις αυξανόμενες εθνικιστικές δυνάμεις. Θα 
παράσχει έναν κοινό ορισμό της έννοιας της δημοκρατίας στην Ευρώπη και θα 
διασφαλίσει την εφαρμογή του με ισότιμο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΕ 
εφαρμόζει κοινές αξίες όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αναγνωρίζουν καλύτερα τις ενωσιακές τους ρίζες – δεδομένου 
ότι θα έχουν συνεισφέρει στη διαμόρφωσή τους.  
 
36. «Συνιστούμε οι πολιτικοί να είναι πιο υπεύθυνοι ως προς την εκπροσώπηση 
των πολιτών τους οποίους εκλέγονται για να εκπροσωπούν. Ειδικότερα, οι νέοι 
είναι ιδιαίτερα αποξενωμένοι από την πολιτική και δεν λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη οπουδήποτε συμμετέχουν. Ωστόσο, η αποξένωση αποτελεί οικουμενικό 
ζήτημα, θα πρέπει δε να συμμετέχουν περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα πολίτες όλων 
των ηλικιών.»  
 
Πρέπει να ανανεωθεί ο ορισμός της δημοκρατίας και να θυμηθούμε τι είναι 
πραγματικά η δημοκρατία: η δημοκρατία έχει να κάνει με την εκπροσώπηση του 
λαού (των πολιτών της ΕΕ). Οι νέοι είναι αγανακτισμένοι και απογοητευμένοι με τους 
πολιτικούς, τους οποίους βλέπουν ως ελίτ που δεν συμμερίζεται τις απόψεις τους. 
Για αυτό θα πρέπει να καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στις διαδικασίες 
περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα, και δη με καινοτόμους τρόπους που τους κινούν το 
ενδιαφέρον. Το εκπαιδευτικό σύστημα και, ακολούθως, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και κάθε μορφής μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να αναλάβουν τον 
ρόλο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και σε όλες τις γλώσσες. 
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Υποάξονας 5.2 Συμμετοχή των πολιτών  
 
37. «Συνιστούμε να επιδιώξει πιο δυναμικά η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στους πολίτες 
της, πράγμα που συνεπάγεται τη συμμετοχή των κρατών μελών στην προώθηση 
της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση των 
μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών, αναπτύσσοντας εκστρατείες για σκοπούς 
μάρκετινγκ και διαφήμισης. Οι φορείς εθνικής και τοπικής διοίκησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Η ΕΕ θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των πλατφορμών συμμετοχικής 
δημοκρατίας.»  
 
Η υφιστάμενη πλατφόρμα πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί αποδοτικότερη: 
χρειάζεται περισσότερη ανατροφοδότηση από τους πολίτες προς την ΕΕ και 
αντιστρόφως. Ο διάλογος εντός της ΕΕ, τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ των 
κυβερνητικών φορέων, είναι ανεπαρκής.  Οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην υποβολή 
αναφορών επειδή είτε δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της διαδικασίας είτε δεν 
πιστεύουν ότι μια τέτοια αναφορά μπορεί να έχει επιτυχημένη έκβαση. 
 
38. «Συνιστούμε στην ΕΕ να καταρτίσει και να υλοποιήσει σχολικά προγράμματα 
για το τι γίνεται στην ΕΕ όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς 
συμμετοχής. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διδακτέα 
ύλη σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη δεοντολογία, με ηλικιακά 
κατάλληλο περιεχόμενο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν προγράμματα για 
ενήλικες. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους προγράμματα διά βίου 
μάθησης ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες 
συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ.»  
 
Η παρούσα σύσταση είναι σημαντική για το μέλλον των παιδιών μας. Οι πολίτες 
θέλουν να γνωρίζουν πώς να εκφράζουν την άποψή τους. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζουν τους ακριβείς μηχανισμούς, καθώς και πώς μπορούν να τους 
χρησιμοποιήσουν, ώστε να ακούγεται η φωνή τους στην ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό 
για την ισότιμη ένταξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ως Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει 
να γνωρίζουμε πώς να αξιοποιούμε τα δικαιώματά μας. Δικαιούμαστε τις γνώσεις 
αυτές απλά και μόνο επειδή είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. 
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Υποάξονας 5.3 Συμμετοχή των πολιτών  
 
39. «Συνιστούμε να συγκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνελεύσεις πολιτών. 
Συνιστούμε ένθερμα να κατοχυρωθούν μέσω νομικά δεσμευτικού και 
υποχρεωτικού νόμου ή κανονισμού. Οι συνελεύσεις πολιτών θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται κάθε 12-18 μήνες. Η συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει να 
μην είναι υποχρεωτική, αλλά να ενθαρρύνεται, και να οργανώνεται με βάση 
περιορισμένες εντολές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέγονται τυχαία, με 
κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, και να μην εκπροσωπούν κανενός είδους 
οργάνωση, ούτε να καλούνται να συμμετάσχουν ως μέλη στη συνέλευση λόγω του 
επαγγελματικού τους ρόλου. Παρέχεται υποστήριξη από εμπειρογνώμονες όποτε 
χρειάζεται, ώστε τα μέλη της συνέλευσης να διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες 
προς συζήτηση. Η λήψη αποφάσεων θα βρίσκεται στα χέρια των πολιτών. Η ΕΕ 
πρέπει να διασφαλίσει την προσήλωση των πολιτικών στις αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι πολίτες στις συνελεύσεις αυτές. Σε περίπτωση που οι προτάσεις των 
πολιτών αγνοηθούν ή απορριφθούν ρητά, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
είναι υπόλογα για την απόφαση αυτή και να την αιτιολογούν.» 
 
Συνιστούμε να πραγματοποιούνται συνελεύσεις πολιτών, διότι επιθυμούμε οι 
πολίτες να αισθάνονται πιο κοντά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμβάλλουν 
άμεσα στη λήψη αποφάσεων σε στενή συνεργασία με τους πολιτικούς, ώστε να 
εντείνεται το αίσθημα του ανήκειν και να βελτιώνεται η άμεση αποδοτικότητα. 
Επιπλέον, θέλουμε τα πολιτικά κόμματα και τα εκλογικά τους προγράμματα να είναι 
υπόλογα ενώπιον των πολιτών. 
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Παράρτημα: ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 
Άξονας 1: Διασφάλιση δικαιωμάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων  
 
Υποάξονας 1.1 Απαγόρευση των διακρίσεων / Υποάξονας 1.2 Ισότητα των φύλων  
 
«Συνιστούμε στην ΕΕ να συμπεριλάβει ενεργά τις μειονότητες στη χάραξη 
πολιτικής όσον αφορά βασικές πτυχές των κρατικών θεσμικών φορέων (π.χ. 
αστυνομία και ΜΚΟ). Συνιστούμε στην ΕΕ να συγκροτήσει συμβουλευτική 
επιτροπή, η οποία θα εκλέγεται άμεσα από τις μειονότητες. Ως προς τη σύνθεση, 
θα πρέπει να απαρτίζεται κυρίως από εκπροσώπους μειονοτήτων, καθώς και 
ΜΚΟ.  Θα πρέπει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην κατάρτιση των 
δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μειονοτήτων. Το 
όργανο αυτό θα πρέπει να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε θέματα μειονοτήτων.» 
 
Οι φωνές των μειονοτήτων δεν ακούγονται επαρκώς. Οι μειονότητες θα πρέπει να 
μιλούν οι ίδιες εξ ονόματός τους, αυτοπροσδιοριζόμενες, και σε επαγγελματικό 
επίπεδο, και για τον λόγο αυτόν συνδυάσαμε την εκπροσώπηση μέσω ψηφοφορίας 
με την εμπειρογνωσία. 
 
 
Άξονας 2: Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου  
 
Υποάξονας 2.2 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας / Υποάξονας 2.4 Μέσα 
ενημέρωσης και παραπληροφόρηση  
 
«Συνιστούμε να θεσπιστεί οργανισμός για την παρακολούθηση των 
οπτικοακουστικών, έντυπων και ψηφιακών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 
οργανισμός αυτός θα πρέπει να παρακολουθεί τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζουν αμερόληπτη και αντικειμενική διαδικασία κατά 
την παραγωγή του περιεχομένου τους. Για την πρόληψη της παραπληροφόρησης, 
ο οργανισμός θα πρέπει να παράσχει ένα σύστημα βαθμολόγησης της αξιοπιστίας 
των εθνικών μέσων ενημέρωσης. Αυτό το σύστημα βαθμολόγησης θα πρέπει να 
είναι εύκολα κατανοητό για τους πολίτες.»  
 
Χρειάζεται να αξιολογούνται τα μέσα ενημέρωσης και η αξιοπιστία τους, αλλά και η 
πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ΕΕ. Ένας οργανισμός της ΕΕ θα 
ήταν ο πλέον αντικειμενικός για τη διασφάλιση του στόχου αυτού. Επιπλέον, ένα 
σύστημα βαθμολόγησης επιτρέπει στους πολίτες να προβαίνουν σε επιλογές με 
επίγνωση, και δίνει στα μέσα ενημέρωσης κίνητρα να παρέχουν αξιόπιστες ειδήσεις. 
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Εάν το σύστημα βαθμολόγησης αποδειχθεί ανεπαρκές για τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης, ο οργανισμός θα πρέπει επίσης να αποκτήσει 
την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. 
 
 
Άξονας 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
 
Υποάξονας 5.1 Συμμετοχή των πολιτών  
 
«Συνιστούμε να θεσπιστεί φορέας εκπροσώπησης των πολιτών που θα συζητά και 
θα επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κάθε φορά που 
λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ για ζητήματα μείζονος σημασίας για τους 
Ευρωπαίους πολίτες (όπως σηματοδοτούνται από τους ίδιους τους πολίτες, 
ενδεχομένως μέσω έρευνας). Πρόκειται για μια ποικιλόμορφη ομάδα περίπου 100 
πολιτών από όλες τις χώρες της ΕΕ, όπου κάθε χώρα εκπροσωπείται επί ίσοις 
όροις. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να είναι ανανεούμενη, με την περιοδική αλλαγή 
των μελών.»  
 
Κρίνουμε σημαντικό να αποφεύγονται προβλήματα, όπως η διαφθορά, που 
ενδέχεται να προκύψουν σε έναν μόνιμο φορέα εκπροσώπησης, είναι δε ζωτικής 
σημασίας να εκπροσωπούνται επί ίσοις όροις όλες οι χώρες σε έναν τέτοιο φορέα, 
ώστε να αποφεύγεται η άδικη εξουσία λήψης αποφάσεων. Η λειτουργία με τον 
τρόπο αυτόν θα αποτρέψει τις προκλήσεις που συνδέονται με την πραγματοποίηση 
συνελεύσεων διαρκώς με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως με τη χρήση σχετικής 
τεχνολογίας.		
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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
3η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: 

«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία» 
 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
 
Άξονας 1: Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης  
 
Υποάξονας 1.1 Υγιεινοί τρόποι ζωής  
 

1. Συνιστούμε η ΕΕ να παράσχει επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία, 
συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για τα βιολογικά φυτοφάρμακα, ώστε τα 
βιολογικά προϊόντα να καταστούν πιο προσιτά από οικονομική άποψη. Επιπλέον, 
η εκπαίδευση των γεωργών στη βιολογική και βιώσιμη γεωργία πρέπει να 
υποστηρίζεται από την ΕΕ, ενώ οι μονοκαλλιέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται. 
Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής, οι μη εντατικές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι εκμεταλλεύσεις με βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού θα πρέπει να λάβουν στήριξη, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.  

 
Η επιδότηση των βιολογικών προϊόντων θα βελτιώσει την οικονομική προσιτότητά 
τους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα σουπερμάρκετ με βραχύτερες αλυσίδες 
εφοδιασμού και να στηρίξουμε τους μικρότερους γεωργούς παρέχοντάς τους 
ευκαιρίες να εμπορευθούν τα προϊόντα τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται 
η πρόσβαση σε πιο φρέσκα προϊόντα. Επιπλέον, οι χαμηλές τιμές των μη βιολογικών 
προϊόντων δεν αντικατοπτρίζουν την ενδεχόμενη ζημία που προκαλείται. 
 

2. Συνιστούμε την υποστήριξη της καινοτομίας στην κάθετη γεωργία με επενδύσεις 
από την ΕΕ. 

 
Η κάθετη γεωργία επιτρέπει την εξοικονόμηση χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες θα 
μπορούσαν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν για τη δασοκομία. Επίσης, δεν απαιτεί 
φυτοφάρμακα, γεγονός που μας επιτρέπει να παράγουμε περισσότερα βιολογικά 
τρόφιμα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται από κακές καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι 
όλο και πιο συχνές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και επιτρέπει βραχύτερες 
αλυσίδες εφοδιασμού.  
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3. Η ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα και την 

ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, καθώς και για τη χρήση εποχιακών τροφίμων στα 
σχολικά κυλικεία. Ως εκ τούτου, τα υγιεινά συστατικά για τα σχολικά κυλικεία θα 
πρέπει να επιδοτούνται, με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικά προσιτών και 
υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους μαθητές.  

 
Οι συνήθειες αποκτώνται σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη στάση 
μας όσον αφορά την υγεία· συνεπώς, στα σχολεία θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
καλές συνήθειες, ώστε οι μαθητές να μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις 
στην οικογένειά τους. Είναι επίσης θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης: όλοι οι πολίτες 
στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε καλό φαγητό στα σχολεία.  
 

4. Συνιστούμε επενδύσεις σε νέες ποδηλατολωρίδες και βελτίωση των υφιστάμενων, 
ώστε να καταστεί η ποδηλασία ασφαλής και ελκυστική. Πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι η κατάρτιση σχετικά με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας είναι ευρέως 
διαθέσιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως για τα 
ηλεκτρικά ποδήλατα και για όσους δεν διαθέτουν άδεια οδήγησης. Οι παραγωγοί 
ηλεκτρικών ποδηλάτων θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους της ηλεκτρικής ποδηλασίας. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται νομική προστασία στους ποδηλάτες σε περίπτωση 
ατυχήματος με οχήματα (βλ. ολλανδικό κανονισμό). Υποστηρίζουμε ειδικές ζώνες 
χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις (χωρίς να ζημιωθούν οι εμπορικές περιοχές). Γενικά, 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και περαιτέρω δικαιώματα στους ποδηλάτες και 
τους πεζούς έναντι των μηχανοκίνητων οχημάτων και να διασφαλιστεί 
παράλληλα η οδική ασφάλεια και η συμμόρφωση με τους κανόνες κυκλοφορίας.  

 
Αυτό είναι σημαντικό διότι η ποδηλασία έχει οφέλη για την ατομική και τη δημόσια 
υγεία, την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου, το κλίμα και την κυκλοφορία 
στο κέντρο των πόλεων. Ποδηλάτες και πεζοί πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την αυξημένη χρήση ηλεκτρικών 
ποδηλάτων. Ενίοτε, οι ποδηλατολωρίδες είναι ανύπαρκτες ή κακής ποιότητας.  

 
5. Συνιστούμε την ένταξη της παραγωγής τροφίμων στη δημόσια εκπαίδευση. 

Πρέπει να επιδοτηθεί και να στηριχθεί η δημιουργία κήπων στα σχολεία, εφόσον 
είναι εφικτό, καθώς και τα αστικά έργα κηπουρικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους. Η ανάγκη για χώρους πρασίνου, υδάτινες και υποστηρικτικές υποδομές 
πρέπει να αποτελεί μέρος των πλαισίων πολεοδομικού σχεδιασμού. Για 
παράδειγμα, πρώην χώροι στάθμευσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
«πρασίνισμα» ή κάθετη κηπουρική σε κτίρια, ή η συμπερίληψη χώρων πρασίνου 
θα μπορούσε να οριστεί ως προϋπόθεση για τη λήψη οικοδομικών αδειών. 
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Ανταλλαγή καινοτόμων και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη. 
 

Τα έργα κηπουρικής προάγουν την ανθεκτικότητα των πόλεων και των κατοίκων, 
φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων. Η 
επέκταση των χώρων πρασίνου βελτιώνει την ποιότητα ζωής, την ποιότητα του 
αέρα, την ψυχική και σωματική υγεία και το περιβάλλον.  
 
Υποάξονας 1.2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
 

6. Συνιστούμε η ΕΕ να εκδώσει οδηγία που θα απαιτεί από τα προγράμματα αστικής 
ανάπτυξης να πληρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με στόχο να 
καταστούν οι πόλεις πιο πράσινες. Η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σε ιδιωτικές 
και δημόσιες ιδιοκτησίες και χώρους, όπως τα νέα κτίρια που βρίσκονται υπό 
κατασκευή. Η οδηγία πρέπει να επιβάλλει ελάχιστα πρότυπα, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα κτίρια και οι χώροι είναι όσο το δυνατόν πιο πράσινοι. Ο όρος 
«πράσινος» αναφέρεται εδώ στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, στα χαμηλά επίπεδα εκπομπών CO2 και στην 
ένταξη των φυτών στα αρχιτεκτονικά έργα. 

 
Η επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις συμβάλλει ενεργά στη μείωση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών, όπως το CO2 και 
το όζον, που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των πολιτών. Οι επενδύσεις στην 
επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
κοινοτήτων με μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

 
7. Συνιστούμε η ΕΕ, με τη βοήθεια των κρατών μελών, να αναπτύξει, να εγκρίνει και 

να εφαρμόσει κοινό ευρωπαϊκό χάρτη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ο οποίος 
να απεικονίζει την πολυπλοκότητά τους. Ο χάρτης θα παρέχει στα κράτη μέλη ένα 
πλαίσιο για την ανάπτυξη τακτικών εκστρατειών ενημέρωσης και κατάρτισης κατά 
τρόπο ώστε η πληροφόρηση να μεταδίδεται από όλους τους διαθέσιμους 
διαύλους μέσων ενημέρωσης, καθώς και μέσω μιας νέας ειδικής δικτυακής πύλης 
πληροφόρησης. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ και σε όλα τα επίπεδα, για την προώθηση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών.  

 
Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εκστρατειών και επιβραδύνει τις 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πρόκλησης που συνιστά η 
κλιματική αλλαγή. Ο κοινός χάρτης θα προαγάγει τις συνέργειες μεταξύ των σχεδίων 
δράσης των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ότι οι προσπάθειες θα έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επιπλέον, θα διασφαλίσει τη συνεκτική και συνεπή 
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ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο καθημερινών ενεργειών, όπως τα 
μέσα μεταφοράς που επιλέγουν και η επεξεργασία των αποβλήτων. 
 
Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  
 
Υποάξονας 2.1 Υγιές φυσικό περιβάλλον  
 

8. Συνιστούμε ένα διαβαθμισμένο ενοποιημένο σύστημα επισήμανσης το οποίο θα 
παρουσιάζει ολόκληρο το οικολογικό αποτύπωμα για κάθε διαθέσιμο προϊόν που 
αγοράζεται εντός της ΕΕ. Τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ 
πρέπει να τηρούν αυτό το σύστημα επισήμανσης με διαφανή τρόπο. Το σύστημα 
θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια επισήμανσης στα ίδια τα προϊόντα και 
να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, έναν κωδικό QR που θα παρέχει 
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.  

 
Οι πληροφορίες αυτές σχετικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την ενδυνάμωση όλων των καταναλωτών εντός της ΕΕ όσον αφορά τις 
αγοραστικές τους ενέργειες. Κατά συνέπεια, οι πολίτες της ΕΕ θα λαμβάνουν 
υπεύθυνες αποφάσεις, ώστε να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντός 
τους. 
 

9. Συνιστούμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες οικονομικές επενδύσεις για τη 
διερεύνηση νέων, οικολογικών πηγών ενέργειας και, μέχρι τότε, να 
πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε υφιστάμενες βέλτιστες λύσεις 
παραγωγής ενέργειας. Συνιστούμε επίσης την ενημέρωση και την εκπαίδευση του 
ευρωπαϊκού κοινού όσον αφορά συγκεκριμένες πηγές ενέργειας, με πλήρη 
διαφάνεια. Συνιστούμε θερμά να ληφθούν υπόψη όλες οι οικολογικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας τόσο για τη 
σημερινή γενιά όσο και για τις μελλοντικές. 

 
Τα πολύ υψηλά μας επίπεδα εκπομπών άνθρακα και άλλων τοξικών ουσιών από την 
παραγωγή ενέργειας υποβαθμίζουν το κλίμα και την ποιότητα του αέρα. Για την 
ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις συστάσεις των εκθέσεων της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και με τους στόχους της COP 
26, απαιτούνται περισσότερες έρευνες και επενδύσεις με σκοπό την επίτευξη 
κλιματικά ουδέτερης παραγωγής ενέργειας. 
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Υποάξονας 2.2 Προστασία της βιοποικιλότητάς μας  
 

10.  Συνιστούμε τη δραστική μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε 
όλους τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την επιβολή της εφαρμογής 
υψηλότερων κοινών προτύπων, την επιτάχυνση της έρευνας σχετικά με τις 
φυσικές εναλλακτικές λύσεις και την υποστήριξη της υιοθέτησης των νέων 
λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των γεωργών.  

 
Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των εναλλακτικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν ακόμη να 
χρησιμοποιηθούν από μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ως εκ τούτου, απαιτείται 
πιο συστηματική προσπάθεια για την εξεύρεση νέων λύσεων. Η έρευνα θα πρέπει 
να ενισχυθεί τόσο με δημόσιες δαπάνες όσο και με υψηλότερα πρότυπα όσον 
αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
πρέπει να διαδοθούν γρήγορα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 
11.  Συνιστούμε την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών, των πτηνών, των 
εντόμων και των φυτών) και την ενίσχυση του κράτους δικαίου όσον αφορά την 
ανθρώπινη παρέμβαση στις περιοχές αυτές. Οι προστατευόμενες περιοχές δεν θα 
θεωρούνται απλώς ως «οάσεις», αλλά ως ένα συνεχές με πιο πράσινες αστικές 
περιοχές, σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ. 

 
Λόγω της αποψίλωσης των δασών, η βιοποικιλότητα πλήττεται σοβαρά. Ένας από 
τους κύριους τρόπους προστασίας της χερσαίας βιοποικιλότητας είναι η δημιουργία 
προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διατηρηθούν 
προστατευόμενες περιοχές κοντά σε πόλεις με προβλήματα ρύπανσης ή να 
αποφευχθούν ανθρώπινες παρεμβάσεις όταν ο περιβάλλων χώρος δεν είναι φιλικός 
προς τη φύση. Πρέπει να κάνουμε τους χώρους διαβίωσης πιο πράσινους και να 
τους εντάξουμε καλύτερα στη φύση που τους περιβάλλει. 

 
12.  Συνιστούμε τον αναπροσανατολισμό των γενικών επιδοτήσεων για τη γεωργία 

κυρίως σε έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της φύσης και των εργαζομένων. Οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με σαφή περιβαλλοντικά πρότυπα και 
να παρακολουθούνται αυστηρά. 

 
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μόνο η βιώσιμη γεωργία, πράγμα που 
σημαίνει τον αναπροσανατολισμό των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται τώρα για 
τις γενικές επιδοτήσεις. Επιπλέον, η αποδοτικότητα των κονδυλίων που 
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χρησιμοποιούνται μπορεί να αυξηθεί με την εστίαση σε έργα μετασχηματισμού και 
καινοτόμες λύσεις, αντί των ετήσιων πληρωμών. Ο οικολογικός αντίκτυπος των 
γεωργικών δραστηριοτήτων και των έργων θα πρέπει να παρακολουθείται 
καλύτερα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργατών πρέπει επίσης να θεωρούνται 
μέρος της βιωσιμότητας.  
 

13.  Συνιστούμε η ΕΕ να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό για τα φιλικά προς το 
περιβάλλον γεωργικά προϊόντα, θεσπίζοντας αυστηρότερα πρότυπα τόσο για τα 
ενωσιακά όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα, διασφαλίζοντας την 
ιχνηλασιμότητα, την επισήμανση και τον έλεγχο της ποιότητάς τους. 

 
Η χαμηλότερη παραγωγικότητα των βιώσιμων γεωργικών προϊόντων επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους ως προς το κόστος. Τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα ίδια αυστηρά πρότυπα όσον αφορά τον οικολογικό 
αντίκτυπο της παραγωγής τους. Χρειαζόμαστε αρχές ικανές να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων. 

 
14.  Συνιστούμε ταχεία και μαζική αναδάσωση και δενδροφύτευση στην ΕΕ, μέσω της 

μεγιστοποίησης της χρήσης γης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
αναδάσωση των δασών που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή 
καταστροφής και στη δενδροφύτευση των περιοχών με υποβαθμισμένο έδαφος. 
Θα πρέπει να προωθηθούν νέες, πιο υπεύθυνες λύσεις για την καλύτερη 
χρησιμοποίηση της ξυλείας, π.χ. αντικατάσταση των πλαστικών και άλλων 
χημικών υλικών, εξασφάλιση υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης από τη βιομάζα, 
ανακύκλωση προϊόντων ξυλείας. 

 
Η αναδάσωση έχει σαφή θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα 
γενικότερα. Ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη ξυλεία για φωτιά, 
αλλά, όσον αφορά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως για παράδειγμα τα 
υποκατάστατα πλαστικών, η χρήση ξυλείας είναι πρωταρχική. 
 
Υποάξονας 2.3 Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα 
 

15.  Συνιστούμε την ταχεία και προοδευτική κατάργηση των μη βιώσιμων μορφών 
συσκευασίας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών συσκευασιών και 
άλλων μη βιοαποδομήσιμων υλικών. Προτείνουμε να επιτευχθεί αυτό με την 
παροχή οικονομικών κινήτρων σε εταιρείες που μεταβαίνουν σε πλήρως 
βιοαποδομήσιμες μορφές συσκευασίας, τις επενδύσεις στην έρευνα για 
εναλλακτικές λύσεις και τη θέσπιση κυρώσεων για τις εταιρείες που δεν 
χρησιμοποιούν βιοαποδομήσιμες συσκευασίες. 
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Τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως τα μικροπλαστικά, είναι ολοένα και πιο άφθονα και 
αποδομούνται με αργό ρυθμό. Η κατανάλωσή τους βλάπτει την ποιότητα και την 
ασφάλεια των τροφίμων, ενώ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων. Επιπλέον, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αποσκοπεί στη μείωση των 
μη βιοαποδομήσιμων συσκευασιών είναι ανεπαρκής.  
 

16.  Συνιστούμε τη σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των προσβλητικών συνθηκών διαβίωσης 
των ζώων. Προτείνουμε τη θέσπιση κοινών κανόνων για την κτηνοτροφία (π.χ. 
μέγιστος αριθμός ζώων, κατάλληλος εξωτερικός χώρος) και την ενίσχυση των 
επενδύσεων σε μη εντατικές μεθόδους (εκτατική και βιώσιμη κτηνοτροφία) μέσω 
της παροχής οικονομικών κινήτρων και κατάρτισης στις εκμεταλλεύσεις για τη 
στήριξη αυτής της αλλαγής. 

 
Η σταδιακή κατάργηση της εντατικής γεωργίας θα μειώσει τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και θα ενισχύσει τη φυσική διατήρηση. Επιπλέον, η 
σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας θα μειώσει την ποσότητα 
φαρμάκων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων και θα 
βελτιώσει την ποιότητα των τροφίμων μας. Επίσης, η εντατική κτηνοτροφία δεν 
σέβεται την καλή διαβίωση των ζώων. Εντούτοις, υπάρχουν πιο βιώσιμες μορφές 
κτηνοτροφίας, όπως η εκτατική κτηνοτροφία. Οι επιδοτήσεις είναι απαραίτητες για 
να βοηθηθούν οι γεωργοί να ακολουθήσουν αυτές τις μορφές. 
 

17.  Συνιστούμε να ενισχυθούν οι έλεγχοι σχετικά με την απαγόρευση της περιττής 
χρήσης αντιβιοτικών και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων σε πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών για ζώα: αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα! Προτείνουμε η χρήση 
αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία να επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως 
αναγκαία για την προστασία της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, και όχι 
για προληπτικούς σκοπούς. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν 
περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα για αποδοτικότερα αντιβιοτικά, με την 
ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και την παράλληλη αξιοποίηση της υφιστάμενης 
έρευνας για τα αντιβιοτικά. 

 
Η αντοχή του ανθρώπου στα αντιβιοτικά μειώνεται ως αποτέλεσμα της 
κατανάλωσης τροφής από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά. Επιπλέον, 
απαιτείται χρόνος για να βρεθούν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις αντί των 
υφιστάμενων αντιβιοτικών και να εξασφαλιστεί ότι οι κτηνοτρόφοι είναι ενήμεροι 
και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις λύσεις αυτές. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
ευρωπαϊκές οδηγίες για τα αντιβιοτικά, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί με τον ίδιο 
τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Τέλος, τα κτηνιατρικά φάρμακα χρησιμοποιούνται 
καταχρηστικά για σκοπούς φαρμακοδιέγερσης και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση της 



 

 

151 
 

νομοθεσίας στο θέμα αυτό θα βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων και την 
ποιότητα ζωής τους. 
 

18.  Συνιστούμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να απαιτεί δηλώσεις σχετικά με τη χρήση 
ορμονικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών στην παραγωγή τροφίμων: τον 
τύπο, την ποσότητα και την έκθεση του τελικού προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε. 
Όλα τα προϊόντα διατροφής που περιέχουν τις ουσίες αυτές πρέπει να φέρουν στη 
συσκευασία τους λεπτομερείς ετικέτες με τις σχετικές πληροφορίες και τους 
λόγους για τη χρήση τους. Επιπλέον, πρέπει να επιταχύνουμε την έρευνα σχετικά 
με τις επιπτώσεις των ορμονικών ουσιών και των ενδοκρινικών διαταρακτών στην 
ανθρώπινη υγεία. 

 
Επί του παρόντος, τα τρόφιμα στερούνται ιχνηλασιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις 
ορμονικές ουσίες και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια 
στην παραγωγή τροφίμων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της λογοδοσίας. 
Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν το πλήρες περιεχόμενο των 
τροφίμων τους και να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα το προϊόν που 
καταναλώνουν. Επιπλέον, δεν υπάρχει επαρκής έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο 
στον άνθρωπο (και τους δυνητικούς κινδύνους) της κατανάλωσης τροφίμων με 
ορμονικές ουσίες και ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

 
19.  Συνιστούμε την αποθάρρυνση της κατανάλωσης μεταποιημένων τροφίμων μέσω 

της φορολόγησης των ανθυγιεινών τροφίμων και την επένδυση των αντληθέντων 
κεφαλαίων σε υγιεινά τρόφιμα. Προτείνουμε τη θέσπιση πανευρωπαϊκού 
συστήματος βαθμολόγησης για τα υγιεινά τρόφιμα με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές στα κράτη μέλη για την επισήμανση των τροφίμων και την ενημέρωση 
των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες των τροφίμων όσον αφορά την υγεία.  

 
Με τον τρόπο αυτό, τα αντληθέντα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πόρος για την ανάπτυξη μέτρων ευαισθητοποίησης και εκστρατειών προώθησης, την 
προτεραιοποίηση των υγιεινών τροφίμων στην εκπαίδευση και τη μείωση της 
προβολής των ανθυγιεινών τροφίμων στα σουπερμάρκετ. Επίσης, οι επενδύσεις σε 
υγιεινά τρόφιμα βελτιώνουν τη γενική υγεία του πληθυσμού και, ως εκ τούτου, 
μειώνουν τα επίπεδα των δημόσιων δαπανών που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που προκύπτουν από την ανθυγιεινή 
διατροφή. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η φορολογία και οι επιδοτήσεις θα παράσχουν 
κίνητρα για την παραγωγή υγιεινότερων τροφίμων από τις εταιρείες. 
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Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
 
Υποάξονας 3.1 Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης  
 

20.  Συνιστούμε η ΕΕ να αναλάβει περισσότερες δράσεις που θα παρέχουν ευκαιρίες 
και κίνητρα στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Η ΕΕ θα πρέπει να καταπολεμήσει την προγραμματισμένη 
αχρήστευση με την επιμήκυνση της εγγύησης των προϊόντων και τον καθορισμό 
μέγιστης τιμής για τα ανταλλακτικά μετά την περίοδο εγγύησης. Όλα τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν φορολογική ελάφρυνση για τις υπηρεσίες 
επισκευής, όπως συμβαίνει στη Σουηδία. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να 
υποχρεούνται να δηλώνουν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους. 
Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής προϊόντων σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα 
και μέσω της εκπαίδευσης. 

 
Η κοινωνία μας, που διακατέχεται από μια νοοτροπία απόρριψης και εφάπαξ 
χρήσης, δεν είναι βιώσιμη, διότι παράγει υπερβολικά μεγάλο όγκο αποβλήτων. Με 
την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα μεταβούμε σε μια κοινωνία που 
επαναχρησιμοποιεί, επισκευάζει και μειώνει τα προϊόντα που καταναλώνει, 
μειώνοντας έτσι την υπερκατανάλωση. 
 

21.  Συνιστούμε η ΕΕ να επιβάλει αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα παρασκευής 
και να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής. Τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο βιώσιμα και 
εναρμονισμένα σε όλα τα κράτη μέλη και να εφαρμόζονται στα εισαγόμενα 
αγαθά. Σε αυτά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται κοινωνικά πρότυπα, όπως 
μισθός διαβίωσης για τους εργαζομένους που παράγουν τα αγαθά και καλά 
πρότυπα εργασίας στα εργοστάσια. Η μη συμμόρφωση των προϊόντων με τα 
πρότυπα αυτά θα επιφέρει κυρώσεις. 

 
Είναι σημαντικό να θεσπιστούν ομοιογενή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα 
παρασκευής στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα προσφερόμενα 
προϊόντα παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για 
τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας και την αλλαγή των προτύπων 
παραγωγής των εταιρειών. 
  



 

 

153 
 

 

22.  Συνιστούμε η ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό της 
διαφήμισης προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον. Τα προϊόντα με χαμηλή 
βαθμολογία βιωσιμότητας θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτική δήλωση 
αποποίησης ευθύνης σε όλες τις μορφές διαφήμισης, στην οποία να εμφαίνεται 
ότι είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Για προϊόντα που δεν είναι καθόλου 
βιώσιμα, η ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύσει τη διαφήμιση. 

 
Οι διαφημίσεις προωθούν την κατανάλωση· επομένως, προϊόντα που βλάπτουν το 
περιβάλλον δεν θα πρέπει να προωθούνται. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι θα 
είναι λιγότερο διατεθειμένοι να αγοράζουν περιβαλλοντικά επιβλαβή προϊόντα.  

 
23.  Συνιστούμε η ΕΕ να υλοποιήσει και να επεκτείνει την υποδομή συστημάτων 

ανταποδοτικής ανακύκλωσης για όλες τις πρωτογενείς συσκευασίες από γυαλί, 
πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ. Όποτε είναι 
δυνατόν, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούν τους 
επιστρεφόμενους περιέκτες αποστειρώνοντάς τους, αντί απλώς να ανακυκλώνουν 
το υλικό. Εκτός από τους περιέκτες τροφίμων και ποτών, το σύστημα θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει και άλλα είδη φιαλών και περιεκτών, όπως φιάλες 
σαμπουάν. 

 
Επί του παρόντος, οι καταναλωτές απορρίπτουν υπερβολικά πολλές συσκευασίες, 
που ρυπαίνουν και καταστρέφουν τα οικοσυστήματά μας. Τα συστήματα 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων, παρέχοντας 
κίνητρα στους πολίτες να προσκομίζουν συσκευασίες για ανακύκλωση αντί να τις 
απορρίπτουν. Με την επέκταση του συστήματος χρησιμοποιούμε λιγότερους 
πόρους και μειώνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε. 
 
Υποάξονας 3.2 Μείωση των αποβλήτων 
 

24.  Συνιστούμε την προώθηση της ενισχυμένης εφαρμογής πολιτικών για την κυκλική 
οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τόσο τις εταιρείες όσο και τους 
πολίτες, με τη μορφή οικονομικών κινήτρων για όσους συμμορφώνονται μ’ αυτήν. 

 
Επειδή σε περίπτωση που οι εταιρείες παραγωγής μειώσουν το προσωπικό τους ή 
ακόμη και αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους / κλείσουν, πολλά άτομα θα μείνουν 
άνεργα. Με την επανεκπαίδευση των ανέργων, θα προωθήσουμε περιβαλλοντικά 
ασφαλείς πρακτικές, ενώ παράλληλα θα περιορίσουμε την ανεργία και θα 
προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό μιας διαφοροποιημένης οικονομίας. 
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25.  Συνιστούμε η ΕΕ να ρυθμίσει τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών συσκευασιών 

(δηλαδή συσκευασίες από βιοαποδομήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά, ή 
περισσότερο ανθεκτικά προϊόντα, όπου είναι δυνατόν) και/ή τη χρήση 
συσκευασιών που καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, οι οποίες θα περιέχουν επίσης, 
με τη μορφή κωδικού QR, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανακύκλωσης και/ή διάθεσης των συσκευασιών μετά τη χρήση τους. 

 
Επειδή η παρούσα σύσταση θα οδηγήσει σε λιγότερες συσκευασίες, χαμηλότερη 
παραγωγή αποβλήτων και, ως εκ τούτου, λιγότερη ρύπανση και, επομένως, 
καθαρότερο περιβάλλον και, εν τέλει, μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον, θα 
μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των παραγωγών. 
 
Υποάξονας 3.3 Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση  
 

26.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την 
εξασφάλιση οικονομικά προσιτής και καλύτερης πρόσβασης σε τοπικά και 
ποιοτικά τρόφιμα για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 

 
Επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινή αντίληψη, σε επίπεδο ΕΕ, για το τι είναι 
τοπικά και ποιοτικά τρόφιμα. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί.  
Η εισαγωγή προϊόντων χαμηλής ποιότητας έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να 
καταπολεμήσουμε όλες τις αιτίες της, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 
προϊόντων χαμηλής ποιότητας: είναι αναγκαίο να μειωθεί η απόσταση μεταφοράς 
και να ευνοηθούν τα εποχιακά προϊόντα.  
Η σύσταση αυτή είναι πολλά υποσχόμενη, διότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε 
μη διατροφικά προϊόντα. 
 

27.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη, με 
μηχανισμούς χρηματοδότησης, με σκοπό την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά 
πιο βιώσιμων και οικονομικά προσιτών προϊόντων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να οργανώσει διαβουλεύσεις με τους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού επιπέδου, προκειμένου να 
προσδιορίσει τις ανάγκες τους όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα. 

 
Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη έρευνας για βιώσιμα προϊόντα και, παράλληλα, 
επείγουσα ανάγκη να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την έρευνα, ώστε οι 
Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα που είναι και βιώσιμα και προσιτά από 
οικονομική άποψη. 
Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το 
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θεματολόγιο των δράσεων έρευνας και καινοτομίας πρέπει να καθοριστεί από 
κοινού με τους πολίτες.  
Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται και να 
λαμβάνουν παρατηρήσεις.  
 

28.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει έναν μηχανισμό ρύθμισης για τα 
προϊόντα μόδας που εισέρχονται στην κοινή αγορά. Ο μηχανισμός αυτός θα 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της καλύτερης κατανάλωσης χάρη σε έναν δείκτη 
που θα εγγυάται ότι το προϊόν πληροί κριτήρια βιωσιμότητας. 

 
Ο τομέας της μόδας, ο οποίος παράγει υπερβολικά πολλά προϊόντα χαμηλής 
ποιότητας εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, δεν τηρεί δεοντολογικούς κανόνες και 
δεν είναι βιώσιμος. 
Πρέπει να συγκροτήσουμε έναν δίκαιο μηχανισμό, που θα επιτρέπει την καλύτερη 
κατανάλωση για τους καταναλωτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην αυξηθούν οι 
φόροι, κάτι που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους Ευρωπαίους καταναλωτές και 
θα μείωνε την αγοραστική τους δύναμη. 
Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες παρασκευάζονται 
τα προϊόντα που αγοράζει και κατά πόσον αυτά πληρούν βιώσιμα πρότυπα 
ποιότητας. 
 
 
Άξονας 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία  
 
Υποάξονας 4.1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμέσως  
 

29.  Συνιστούμε η ΕΕ να λάβει μέτρα για να καταστήσει υποχρεωτικά τα φίλτρα CO2, 
ιδίως για τις μονάδες παραγωγής άνθρακα, σε μια μεταβατική περίοδο, για όσο 
διάστημα εξακολουθούμε να εξαρτιόμαστε από τη συμβατική ενέργεια. Επιπλέον, 
συνιστούμε η ΕΕ να παράσχει οικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή φίλτρων CO2. Η στήριξη 
εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τις κλιματικές πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται 
με τη συμφωνία του Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και κάθε νέο νόμο για το 
κλίμα. 
Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο βήμα που πρέπει να γίνει παράλληλα με τις 
συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα για την ασφαλή παραγωγή ενέργειας και για τη 
στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να επιτύχουν προοδευτικά τους κοινούς 
στόχους μείωσης που έχουν ήδη εγκριθεί. 

 
Γνωρίζουμε ότι η χρήση καυσίμων δημιουργεί αέρια του θερμοκηπίου και ότι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μειώσουν αυτόν τον τύπο ενέργειας για να 
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συμμορφωθούν με τη συμφωνία του Παρισιού. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να 
εξαλείψουμε τις εκπομπές CO2 αμέσως και δεδομένου ότι εξακολουθούμε να 
εξαρτιόμαστε από τον άνθρακα, πρέπει να λάβουμε τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα μέτρα. 
Δεδομένου ότι η μείωση του CO2 αποτελεί κοινό συμφέρον όλων των πολιτών, τόσο 
στα κράτη μέλη όσο και εκτός της ΕΕ, η ΕΕ ως θεσμικό όργανο έχει τις δικές της 
αρμοδιότητες και το θεσμικό όργανο διατυπώνει συστάσεις και παρέχει λύσεις, 
καθώς τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους μεμονωμένα. 

 
 

30.  Συνιστούμε τη μείωση της εντατικής βιομηχανικής εκτροφής ζώων για τη μείωση 
της παραγωγής μεθανίου, καθώς και της ρύπανσης των υδάτων. Για τον σκοπό 
αυτό, η ΕΕ επανεξετάζει την κοινή γεωργική πολιτική της, ώστε να κατευθύνει τις 
επιδοτήσεις της προς τη βιώσιμη και την τοπική γεωργία, μεταξύ άλλων με τη 
στήριξη ενός συστήματος επισήμανσης που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τα βιώσιμα προϊόντα κρέατος. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την ΕΕ να 
επενδύσει σε μεθόδους επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ζωικής 
παραγωγής και άλλων βιομηχανιών. 

 
Ο πληθυσμός αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση κρέατος στο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος. 
Πιστεύουμε ότι, δεδομένου ότι το μεθάνιο παράγει αέρια του θερμοκηπίου, η 
κτηνοτροφία είναι ο πλέον προφανής τομέας από τον οποίο θα ξεκινήσουν οι 
μειώσεις. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας και, ως εκ 
τούτου, μια συνέπεια είναι να μειώσουμε τον αριθμό των βοοειδών. 
 

31.  Αυτό το συνιστούμε επειδή υπάρχουν πολλές θετικές πλευρές σ’ αυτόν τον τύπο 
ενέργειας, παρόλο που η παραγωγή πράσινου υδρογόνου είναι δαπανηρή 
διαδικασία (καθότι θα πρέπει να παραχθεί 75 % ενέργειας για να ληφθεί 25 % 
υδρογόνου). Η βέλτιστη λύση μπορεί να είναι η παραγωγή ενέργειας χωρίς CO2, 
ενώ παράλληλα παράγουμε πράσινο υδρογόνο. Για την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αιολική ενέργεια, επομένως η ΕΕ θα 
πρέπει να πραγματοποιήσει περισσότερες επενδύσεις και να αυξήσει την 
παραγωγή αιολικής ενέργειας, καθώς και την αποθήκευση της ενέργειας για 
μελλοντικούς σκοπούς. 
 
Το πράσινο υδρογόνο είναι ευέλικτο και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και, όταν 
υπάρχει ζήτηση, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια. Επειδή δεν 
προκαλεί ρύπανση CO2. 
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Υποάξονας 4.2 Υποστήριξη της αλλαγής  
 

32.  Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα εξαναγκασμού και ανταμοιβής για 
την αντιμετώπιση της ρύπανσης, π.χ. στα ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα, καθώς 
και της ακτινοβολίας. Επιβολή προστίμων για τους ρυπαίνοντες, σε συνδυασμό με 
την υποχρεωτική υποστήριξη μιας οργάνωσης εμπειρογνωμόνων, ειδικά 
σχεδιασμένης ώστε να βοηθήσει τις οντότητες να εξαλείψουν τη ρύπανση και να 
αποκαταστήσουν το οικοσύστημα. Η εν λόγω οργάνωση εμπειρογνωμόνων θα 
πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη και τον έλεγχο του επιπέδου 
ρύπανσης. 

 
Επειδή είναι σημαντικό να τονιστούν οι ευθύνες όσων ρυπαίνουν και να 
ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις και οι φορείς να μειώσουν τη ρύπανση, με στόχο τη 
μηδενική ρύπανση. Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε έναν υγιή πλανήτη, 
δεδομένου ότι αυτό συνδέεται άμεσα με την ευημερία μας και τη μελλοντική ύπαρξή 
μας. 

 
33.  Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο/πλατφόρμα που θα 

επαληθεύεται από πολλούς εμπειρογνώμονες, με τακτικά επικαιροποιημένες και 
ποικίλες επιστημονικές περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο εν λόγω ιστότοπος / η 
πλατφόρμα θα είναι εύκολα προσβάσιμοι και διαφανείς για όλους τους πολίτες. 
Αυτός ο ιστότοπος / η πλατφόρμα θα συνδέεται με ένα φόρουμ όπου θα μπορούν 
να αλληλεπιδρούν πολίτες και εμπειρογνώμονες. Συνιστούμε επίσης θερμά να 
ξεκινήσει εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση αυτού του 
ιστοτόπου / της πλατφόρμας (για παράδειγμα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
όπως το YouTube, το TikTok, το LinkedIn). 

 
Όλοι οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητες επιστημονικές πηγές 
πληροφόρησης για την κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της κλιματικής αλλαγής 
(όπως είναι οι συνέπειές της και τα απαραίτητα μέτρα για την αναστροφή της), 
καθώς και για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Χάρη στην εκστρατεία στα 
μέσα ενημέρωσης, θα πληροφορηθούν για την ύπαρξη αυτής της πλατφόρμας / του 
ιστοτόπου. Είναι επίσης σημαντικό οι πληροφορίες που παρέχονται από τον 
ιστότοπο / την πλατφόρμα να είναι κατανοητές για όλους τους πολίτες, με πρόσβαση 
στο αρχικό υλικό για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στο θέμα. 

 
34.  Συνιστούμε η ΕΕ να μειώσει την ποσότητα των εισαγόμενων αγαθών που δεν 

πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα. 
 

Επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι τα αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ 
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έχουν πιο πράσινο αποτύπωμα. Στόχος είναι η μείωση της παγκόσμιας ρύπανσης. 
Είναι επίσης σημαντικό να δείξουμε στις χώρες ποια πρότυπα θα πρέπει να 
πληρούνται εάν επιθυμούν να εξάγουν αγαθά στην ΕΕ. 

 
35.  Συνιστούμε η ΕΕ να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να διευκολύνει τον διάλογο 

για την κλιματική αλλαγή μεταξύ όλων των επιπέδων λήψης αποφάσεων, από το 
πολύ τοπικό επίπεδο (πολίτες) έως το παγκόσμιο επίπεδο (εθνικό, διεθνές και 
διηπειρωτικό), ώστε να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες όλων των εμπλεκόμενων 
μερών. 

 
Επειδή ο διάλογος και η συναίνεση αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης 
των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής: αν τα μέρη κατανοούν το ένα το άλλο, 
υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία για την εξεύρεση κοινής βάσης. 
Υποάξονας 4.3 Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές  
 

36.  Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει οικονομικά τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, προκειμένου 
να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου δημόσιων μεταφορών που 
θα βασίζεται σε προσιτές τιμές (με προτεραιότητα στους σιδηροδρόμους) και θα 
παρέχει κίνητρα για τη χρήση των δημόσιων μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει επίσης να αναπτυχθεί στις αγροτικές περιοχές η συνδεσιμότητα στο 
διαδίκτυο εντός σύντομου και ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου. 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή, μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, δεν υπάρχει 
ισότητα πρόσβασης όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές και τη συνδεσιμότητα στο 
διαδίκτυο. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας θα ενδυναμώσει το κοινό ευρωπαϊκό 
εγχείρημα, καθώς όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η 
ενίσχυση του δικτύου δημόσιων μεταφορών και της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο 
θα δώσουν στον πληθυσμό το έναυσμα να εγκατασταθεί σε αγροτικές περιοχές. Η 
διαδικασία αυτή θα μειώσει τη ρύπανση, καθώς λιγότεροι άνθρωποι θα ζουν σε 
πυκνοκατοικημένες πόλεις. 

 
37.  Συνιστούμε τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών που ενδέχεται 

να είναι σε αχρησία ή εκείνων που μπορούν ακόμη να βελτιωθούν από οικολογική 
άποψη (για την υλοποίηση ηλεκτρικών τρένων). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
εκτελεστεί με γνώμονα την αρχή να μην βλάπτονται οι περιβαλλοντικά 
προστατευόμενες περιοχές. 

 
Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών θα αποτρέψει τη δαπάνη υπερβολικά 
πολλών πόρων και την πρόκληση ζημίας σε προστατευόμενες περιοχές που είναι 
σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επέκταση των σιδηροδρομικών 
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υποδομών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και σε αύξηση της 
κινητικότητας του πληθυσμού από τις αστικές στις αγροτικές περιοχές. 
 

38.  Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων που 
συμμορφώνονται με επαρκή πρότυπα όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των 
μπαταριών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με κίνητρα της ΕΕ που θα ισχύουν 
για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και με τη βελτίωση των ηλεκτρικών υποδομών. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη άλλων μη 
ρυπογόνων τεχνολογιών, όπως τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο, για τα οχήματα 
των οποίων ο εξηλεκτρισμός είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όπως τα σκάφη και τα 
φορτηγά. 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι ο ταχύτερος τρόπος για τη 
μείωση των εκπομπών των οχημάτων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας, 
όπως το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα. Πράγματι, η ταχύτερη, οικονομική και εφικτή 
λύση είναι η ηλεκτρική ενέργεια, ακολουθούμενη από τα βιοκαύσιμα. 
Μακροπρόθεσμα, το πράσινο υδρογόνο θα πρέπει να διαδραματίσει 
συμπληρωματικό ρόλο στην κάλυψη μέσων μεταφοράς που δεν μπορούν να 
εξηλεκτριστούν. 
 
 
Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 
 
Υποάξονας 5.1 Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης  
 

39.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει κοινά πρότυπα υγείας, αλλά και 
να πιέσει για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας, 
καθώς και ίδια πρότυπα κατάρτισης και κοινές πιστοποιήσεις, για τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Εάν δεν διαθέτουμε κοινά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, κοινούς μισθούς και 
κοινή κατάρτιση για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 
οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη 
ισορροπημένες καταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τυποποίηση της 
υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
ισχυρότερου, αποδοτικότερου και ανθεκτικότερου συστήματος (π.χ. παράδειγμα 
κρίσης COVID-19 σχετικά με τη σταθερότητα των συστημάτων μας). Θα διευκολύνει 
επίσης την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών στον τομέα των επαγγελματιών 
υγείας. 
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40.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε οι θεραπείες σε ολόκληρη 

την ΕΕ να είναι εφάμιλλης ποιότητας και δίκαιου τοπικού κόστους. Αυτό θα 
μπορούσε να διασφαλιστεί, για παράδειγμα, μέσω της επέκτασης των 
αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) ή της δημιουργίας 
ενός νέου εξειδικευμένου ευρωπαϊκού οργανισμού για τις δημόσιες συμβάσεις, ο 
οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση και την εξασφάλιση 
καταλληλότερων τιμών για τα φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη. Ο κίνδυνος των 
μονοπωλίων της φαρμακευτικής βιομηχανίας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. 

 
Οι ίσες ιατρικές παροχές και θεραπείες εγγυώνται ίσα δικαιώματα για όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες στην ΕΕ σε θέματα υγείας. Η διεύρυνση της αγοραστικής 
ικανότητας εξασφαλίζει καλύτερες συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, 
αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε μονοπωλιακές δομές και σε άσκηση πίεσης από 
ομάδες συμφερόντων στον φαρμακευτικό τομέα. Η διαχείριση της κρίσης COVID-19 
αποτελεί καλό παράδειγμα συνεργατικής διαχείρισης της υγείας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της. 

41.  Συνιστούμε τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την υγειονομική 
περίθαλψη, στην οποία θα διατίθενται ιατρικά αρχεία σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης ή ασθένειας. Η συμμετοχή θα πρέπει να είναι προαιρετική και πρέπει να 
διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
Η πρόσβαση σε δεδομένα και η χρήση δεδομένων επιτρέπουν την άμεση αντίδραση 
σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Η παραβίαση ασφαλείας ή η κακή χρήση 
αποτελούν μείζονες απειλές για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα βάσεων δεδομένων 
υγείας και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα πρέπει να διασφαλίζονται, ενώ η συμμετοχή 
παραμένει προαιρετική και οι απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια πρέπει 
προφανώς να προλαμβάνονται. 

 
42.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω και να συγχρονίσει τα 

ήδη υφιστάμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας, 
όπως γίνεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Τα 
ακαδημαϊκά αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

 
Η επιστημονική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις 
επιστημονικές ικανότητες και γνώσεις μεμονωμένων ερευνητών. Η ανταλλαγή 
γνώσεων θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση και 
καλύτερες θεραπείες για τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή αυτάρκεια όσον αφορά 
τη φαρμακευτική αγωγή και τον εξοπλισμό. 
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43.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τον προϋπολογισμό της που 

προορίζεται για κοινά έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας (χωρίς 
περικοπές προϋπολογισμού σε άλλα προγράμματα της ΕΕ που σχετίζονται με την 
υγεία). Αυτό θα ενισχύσει επίσης συνολικά τα ευρωπαϊκά επιστημονικά και 
ερευνητικά ιδρύματα. 

 
Η έρευνα και οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα 
την προληπτική ιατρική και θα μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με την υγεία. Η 
αύξηση της χρηματοδότησης θα μπορούσε να αποτρέψει τη διαρροή επιστημόνων 
(brain drain) από την Ευρώπη προς άλλες ανεπτυγμένες χώρες με υψηλότερους 
προϋπολογισμούς Ε & Α για την υγεία. Η χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να 
προέρχεται από ήδη υφιστάμενους χρηματοδοτικούς πόρους για την υγειονομική 
περίθαλψη. 
 
 
 
Υποάξονας 5.2 Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας  
 

44.  Συνιστούμε να καθιερωθεί εβδομάδα υγείας ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη, την ίδια εβδομάδα, για όλα τα θέματα υγείας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, όλα 
τα κύρια θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία θα καλύπτονται και θα 
προβάλλονται συλλογικά, μαζί με άλλες ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως 
αυτές της οργάνωσης Mental Health Europe (Ψυχική υγεία - Ευρώπη). 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται 
αποδεκτοί και ενταγμένοι, ιδίως εάν υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται πιο φυσιολογικά οι ψυχικές παθήσεις 
και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές, καθώς και να 
αποτραπούν συναφή κοινωνικά ζητήματα, όπως οι διακρίσεις. Επιπλέον, καθώς τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί με την πανδημία και είναι πιθανό να 
συνεχιστούν, η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται ακόμη πιο σημαντική.  
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45.  Συνιστούμε τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής να παύσουν να θεωρούνται 

προϊόντα πολυτελείας όσον αφορά τη φορολογία, καθώς αποτελούν βασικά 
προϊόντα. Συνιστούμε επίσης τα προϊόντα ορμονικής αντισύλληψης που 
χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους, όπως στις περιπτώσεις ινομυαλγίας και 
ενδομητρίωσης, να φορολογούνται ως τακτική ιατρική αγωγή. Επιπλέον, 
συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την εναρμόνιση των ιατρικώς 
υποβοηθούμενων αναπαραγωγικών θεραπειών για όλες τις γυναίκες (άγαμες ή 
έγγαμες) σε όλα τα κράτη μέλη.  
 
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής φορολογούνται 
ως προϊόντα πολυτελείας, κάτι που είναι άδικο. Ορισμένα ορμονικά αντισυλληπτικά 
χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
φορολογούνται αναλόγως. Οι θεραπείες αναπαραγωγής στις οποίες υποβάλλονται 
οι γυναίκες, όπως οι μέθοδοι τεχνητής γονιμοποίησης και κατάψυξης ωαρίων, έχουν 
διαφορετικούς όρους επιλεξιμότητας στα διάφορα κράτη μέλη· συνεπώς, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την εναρμόνισή τους. 
 

46.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει τη δέουσα επιρροή σε όλα τα κράτη 
μέλη, ώστε να συμπεριλάβουν στα σχολικά τους προγράμματα, κατά περίπτωση, 
ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 
Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τέτοια θέματα στα 
σχολικά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει και να 
καταστήσει διαθέσιμο ένα τυποποιημένο πρόγραμμα για την ψυχική υγεία και τα 
σεξουαλικά θέματα. 

 
Είναι αναγκαίο να μειωθούν οι διακρίσεις και τα ταμπού όσον αφορά ζητήματα 
ψυχικής υγείας. Είναι επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν η παραπληροφόρηση και 
οι μη επιστημονικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι 
θεμελιώδους σημασίας για μια υγιή ζωή και κοινότητα και αποτρέπει προβλήματα 
όπως η εφηβική εγκυμοσύνη. 

 
47.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει καλύτερο σύστημα επικοινωνίας 

για όλες τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψυχικής υγείας, και συγκεκριμένα 
τη διαδικτυακή πύλη για τη δημόσια υγεία σχετικά με τις ορθές πρακτικές, εντός 
των κρατών μελών και για όλους τους πολίτες. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις εν λόγω ορθές πρακτικές 
μεταξύ τους, προκειμένου να τις καταστήσουν ευρύτερα γνωστές σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

 
Οι πολίτες δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις πρωτοβουλίες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιπλέον, με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μπορούμε να 
μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. 
 
Υποάξονας 5.3 Ισότιμη πρόσβαση όλων στην υγεία  
 

48.  Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει και να προωθήσει ελάχιστα πρότυπα για την 
ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής 
αγωγής, για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη θα πρέπει 
να παρέχεται σε παιδιά, ομάδες χαμηλού εισοδήματος και άλλες ευάλωτες 
ομάδες. Η ΕΕ θα πρέπει να εγγυηθεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή οδοντιατρική περίθαλψη σε έναν ορίζοντα 15-20 ετών. 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος η οδοντιατρική περίθαλψη δεν είναι 
οικονομικά προσιτή για πολλούς ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ. Η έλλειψη 
οδοντιατρικής περίθαλψης και οδοντικής προληπτικής αγωγής βλάπτουν τις 
προοπτικές της υγείας και της ζωής τους. Η ΕΕ θα πρέπει να ξεκινήσει με τον 
καθορισμό ενός ελάχιστου προτύπου για την οδοντιατρική περίθαλψη και με την 
απαίτηση δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης για τα παιδιά και τις ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος. Σε τελική ανάλυση, όλοι θα πρέπει να δικαιούνται ποιοτική 
οδοντιατρική περίθαλψη. 
 

49.  Συνιστούμε να συμπεριληφθούν η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη στις 
συντρέχουσες αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ. 
Προκειμένου να συμπεριληφθεί αυτή η νέα συντρέχουσα αρμοδιότητα, είναι 
αναγκαίο να τροποποιηθεί το άρθρο 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει 
επαρκείς αρμοδιότητες ώστε να νομοθετεί στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης. Η πανδημία COVID-19 έχει αποδείξει την ανάγκη ισχυρότερης 
παρουσίας της ΕΕ στις πολιτικές υγείας. Αυτή η τροποποίηση της Συνθήκης θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εγγυηθεί την 
υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και να εκδώσει δεσμευτικούς 
κανονισμούς και αποφάσεις. 

 
50.  Συνιστούμε η ΕΕ να διαθέσει δωρεάν μαθήματα για την παροχή πρώτων 

βοηθειών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να καταστήσει τα μαθήματα αυτά υποχρεωτικά για τους σπουδαστές 
και για τους χώρους εργασίας (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα). 
Τα μαθήματα αυτά πρέπει επίσης να είναι πρακτικά, επαναλαμβανόμενα και 
προσαρμοσμένα στην ηλικία των σπουδαστών. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
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ελάχιστος αριθμός απινιδωτών σε δημόσιους χώρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
 

Αυτό το συνιστούμε διότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την 
ετοιμότητα να ενεργήσουν όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια και δεν γνωρίζουν τις 
τεχνικές πρώτων βοηθειών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χάνονται πολλές ζωές. 
Σε ορισμένους δημόσιους χώρους δεν υπάρχουν απινιδωτές. 

 
51.  Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι 

υγειονομικής περίθαλψης δεν επωφελούνται αθέμιτα από δημόσια κονδύλια και 
δεν αποστραγγίζουν πόρους από τα δημόσια συστήματα υγείας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να εκδώσει ισχυρές συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την 
αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν την 
υποχρέωση να διασφαλίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους 
τους πολίτες τους. Επιπλέον, ένα ισχυρότερο δημόσιο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης σημαίνει επίσης καλύτερη προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες. 
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Παράρτημα: ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

Άξονας 1: Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης  
 
Υποάξονας 1.1 Υγιεινοί τρόποι ζωής  
 
Συνιστούμε η ΕΕ να εκδώσει σύσταση προς όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαφήμισης αλκοόλ 
και καπνού σε όλες τις μορφές μέσων ενημέρωσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
αλλά με έμφαση στο νεανικό κοινό. Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει την επιβολή 
της νομοθεσίας που περιορίζει την πώληση των εν λόγω προϊόντων σε ανηλίκους. 
Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν νόμους, με κυρώσεις, σχετικά με το 
κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, ιδίως σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, και να 
δημιουργήσουν καθορισμένους χώρους καπνίσματος. 

 
Οι ανθυγιεινοί τρόποι ζωής δεν μπορούν να προβάλλονται στη διαφήμιση και θα 
πρέπει να είναι λιγότερο ορατοί στον δημόσιο βίο. Επιπλέον, το αλκοόλ και ο καπνός 
συγκαταλέγονται στις πλέον χρησιμοποιούμενες επιβλαβείς ουσίες και η παρούσα 
σύσταση θα αποτρέψει την καταχρηστική κατανάλωση αυτών των ουσιών.  

 
Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν στα εθνικά 
προγράμματα σπουδών μαθήματα μαγειρικής με βιώσιμο, υγιεινό και εύγευστο 
τρόπο. Η ΕΕ μπορεί να στηρίξει αυτό το εγχείρημα μέσω οδηγών υγιεινής 
μαγειρικής τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε έντυπη μορφή. Αυτό θα πρέπει να 
διαφημιστεί προδραστικά στα παραδοσιακά μέσα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, με σκοπό την προσέγγιση νεανικού κοινού. Θα πρέπει επίσης να 
εκπαιδευτούν οι γονείς, ώστε να μάθουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
χρησιμοποιούν τα τρόφιμα, προκειμένου να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής. Θα πρέπει να γίνουν σχετικές εποικοδομητικές και ενδελεχείς έρευνες.  

 
Τα σχολικά μαθήματα μαγειρικής και διατροφής θα βελτιώσουν την υγεία των νέων 
και θα αποθαρρύνουν την κατανάλωση γρήγορου φαγητού. Η εκπαίδευση των 
παιδιών τούς επιτρέπει να μεταφέρουν στους γονείς τους όσα έμαθαν. Επιπλέον, η 
εκπαίδευση των γονέων σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής θα αποτελέσει καλό 
προηγούμενο για τα παιδιά.  
 
Συνιστούμε να εντατικοποιηθεί η δημόσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«HealthyLifestyle4All» σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και να προβληθούν τα 
οφέλη της κοινωνικής δραστηριότητας με συγκεκριμένα παραδείγματα και με τη 
χρήση μιας ολιστικής προσέγγισης. Οι ενημερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να 
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στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και θα πρέπει να επιλέγονται τα 
κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για καθεμία από τις ομάδες-στόχους. Επιπλέον, 
είναι σημαντικό να παρέχονται ανταμοιβές και συστήματα κινήτρων για την 
προώθηση της θετικής συμπεριφοράς. Στις εκστρατείες θα πρέπει να συμμετέχουν 
επηρεαστές γνώμης (influencers), διασημότητες ή αρχές. Οι εκστρατείες θα πρέπει 
να τονίζουν τα διττά οφέλη τόσο για την υγεία, όσο και για το περιβάλλον και το 
κλίμα. Επιπλέον, επιδοτήσεις για τον δωρεάν δημόσιο αθλητισμό θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
Ο υγιεινότερος τρόπος ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης, μειώνοντας τα προβλήματα υγείας. Η σωματική υγεία έχει αντίκτυπο 
στην ψυχική υγεία και την ευτυχία. Οι τρέχουσες εκστρατείες δεν είναι ευρέως 
γνωστές. Η συμπερίληψη προτύπων ρόλων και επηρεαστών γνώμης θα καταστήσει 
την εκστρατεία πιο αποτελεσματική και ελκυστική.  
 
Συνιστούμε μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα υγιεινά τρόφιμα και τη 
διατροφή. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει υψηλότερους φόρους για το κρέας και 
τη ζάχαρη, οι οποίοι θα εγκριθούν στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διερευνήσει 
επιλογές για τη διαφοροποίηση των υγιεινών από τα ανθυγιεινά τρόφιμα και να 
τα θέσει σε διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Συνιστούμε την τοποθέτηση πολύ 
σαφών προειδοποιητικών ενδείξεων στα πολύ ανθυγιεινά τρόφιμα (όπως τα 
προϊόντα καπνού). Επιπλέον, συνιστούμε μια πανευρωπαϊκή διατροφική 
βαθμολογία, με σχετικές πληροφορίες και έναν κωδικό QR, ώστε οι καταναλωτές 
να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. Διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό τα υγιεινά τρόφιμα να είναι φθηνότερα από τα ανθυγιεινά και οι αγρότες 
να θεωρούν ελκυστικότερη την παραγωγή υγιεινών προϊόντων.  

 
Τα υγιεινά τρόφιμα αποτελούν τη βάση της υγιεινής διαβίωσης. Πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τόσο η πλευρά της παραγωγής όσο και η πλευρά της κατανάλωσης. 
Η παραγωγή υγιεινών προϊόντων επιδρά επίσης θετικά στο περιβάλλον και μπορεί 
να συμβάλει στη στήριξη των τοπικών αγροτών. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή 
υγιεινών τροφίμων, οι τιμές θα μειωθούν και η ζήτηση θα αυξηθεί. 
 
Υποάξονας 1.2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
 
Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την 
παροχή κινήτρων για την ένταξη ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα για τους 
μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εν λόγω 
μηχανισμός χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κονδύλια που 
προορίζονται για γονείς που χρειάζονται οικονομική βοήθεια. 
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Τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα δεν περιέχουν αρκετά πρακτικά στοιχεία που 
να προωθούν τις άμεσες και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών και 
του περιβάλλοντος. Τα υφιστάμενα προγράμματα, που εκπονούνται από 
βραχυπρόθεσμη σκοπιά, είναι ανομοιογενή και δεν προάγουν την αναγκαία αλλαγή 
νοοτροπίας. Οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
όλα τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν εξίσου από το πρόγραμμα και ότι κανένα 
παιδί δεν αποκλείεται για οικονομικούς λόγους.  
 
 
Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  
 
Υποάξονας 2.1 Υγιές φυσικό περιβάλλον  
 
Συνιστούμε την άμεση εφαρμογή του υψηλότερου δυνατού προτύπου ποιότητας 
των υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την εξοικονόμηση νερού, προτείνουμε ένα 
σύστημα επιβράβευσης που θα βασίζεται στην τιμολόγηση του νερού κατά τρόπο 
που να ενθαρρύνει και να παρέχει κίνητρα για λιγότερη κατανάλωση, π.χ.: 1) με 
τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος που θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές 
να παραμένουν κάτω από τη μέση ποσότητα κατανάλωσης νερού (δηλαδή, 
αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά 10 % θα αυξάνει την τιμή κατά 11 %), 2) με 
τη δημιουργία ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπανσης του νερού από 
τις κατασκευαστικές εταιρείες, το οποίο θα είναι παρεμφερές με την ήδη 
ισχύουσα αγορά αδειών εκπομπής άνθρακα. 

 
Η σύσταση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών αποτελεί 
κίνητρο για όλους τους χρήστες να λαμβάνουν πιο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με 
την κατανάλωσή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες των 
χωρών της ΕΕ και με στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου συστήματος, 
μπορούμε να στηρίξουμε τους φτωχότερους πληθυσμούς στη διαχείριση των 
υδάτων μέσω της συνεπένδυσης σε υποδομές ύδρευσης και σε έρευνα. 
 
 
Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
 
Υποάξονας 3.1 Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης  
 
Συνιστούμε η ΕΕ να επιβάλει πρόστιμα στις εταιρείες οι οποίες απορρίπτουν 
απούλητα προϊόντα λόγω υπερπαραγωγής. 

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες θεωρούν πιο επικερδή την απόρριψη 
απούλητων προϊόντων αντί της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησής τους. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να αποθαρρυνθεί η υπερπαραγωγή μέσω προστίμων, έτσι 
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ώστε η πρακτική αυτή να μην είναι πλέον επικερδής για τους παραγωγούς. 
 
Υποάξονας 3.2 Μείωση των αποβλήτων 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτική διαχείρισης αποβλήτων 
για τα νοικοκυριά / τους πολίτες, η οποία θα εστιάζει στην πραγματική ποσότητα 
αποβλήτων που παράγουν και θα συμπληρώνεται από μέτρα αναγκαία για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη της μείωσης της παραγωγής 
αποβλήτων και της χωριστής συλλογής αποβλήτων. Πρέπει επίσης να 
εφαρμοστούν μέτρα που στοχεύουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες (π.χ. 
νεαρές οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.), σύμφωνα με την αρχή «κανείς 
στο περιθώριο». 

 
Η σύσταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης για τη διαχείριση των 
αποβλήτων στα νοικοκυριά, διευκολύνει επίσης την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω της μείωσης των αποβλήτων, τονώνει περαιτέρω την κυκλική οικονομία και 
αυξάνει την αποδοτικότητα της συλλογής αποβλήτων. Τέλος, αυξάνει την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και το αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης τους. 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει τον ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά και να 
ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει πιο ενεργά στην επεξεργασία των 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και σε δραστηριότητες 
ανακύκλωσης και αναβαθμιστικής ανακύκλωσης. 

 
Η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης, διότι 
συμπληρώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία. Επιπλέον, η εφαρμογή της σύστασης θα αυξήσει τις καινοτόμες 
λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων και θα βελτιώσει την ποιότητα της 
διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και τον όγκο των επεξεργασμένων αποβλήτων, 
διότι σ’ αυτές τις δραστηριότητες θα συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες. 
 
Υποάξονας 3.3 Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση  
 
Συνιστούμε τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
σκοπό την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας που παράγονται με δίκαιο τρόπο 
και την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων. 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τεχνογνωσία που πρέπει να προωθηθεί στη δική της 
αγορά. 
Λόγω της μετεγκατάστασης βιομηχανιών εκτός της ΕΕ, ιδίως στην Ασία, έχουν επίσης 
μετεγκατασταθεί ορισμένες επαγγελματικές ικανότητες. Η παρούσα σύσταση 
συνεπάγεται την επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων εργαζομένων.   
Εμμένουμε στην ανάγκη να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. 
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Παρατηρήσαμε ότι η μαζική μετεγκατάσταση βιομηχανιών σε ολόκληρο τον κόσμο 
επηρεάζει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Ως εκ τούτου, η τοπική παραγωγή θα 
οδηγήσει σε υγιέστερους πολίτες και σε υγιέστερο περιβάλλον. 
 
 
Άξονας 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία  
 
Υποάξονας 4.3 Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές  
 
Συνιστούμε οι μεγάλες πόλεις να λαμβάνουν κυρώσεις ή επιδοτήσεις, ανάλογα με 
τις επιδόσεις τους στα δημόσια μέσα μεταφοράς τους όσον αφορά το περιβάλλον 
και τη ρύπανση (ηλεκτρικά οχήματα, πράσινες δημόσιες μεταφορές, 
πεζοδρομήσεις, ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων κ.λπ.). Οι κυρώσεις ή οι 
επιδοτήσεις που στοχεύουν στις τοπικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδίως 
με βάση τις αλλαγές που εφαρμόζουν οι πόλεις στις οικολογικές μεταφορές, 
λαμβάνοντας υπόψη το σημείο αφετηρίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της 
νομοθεσίας της, θα πρέπει να θεσπίσει ορισμένους δείκτες επιδόσεων όσον 
αφορά τα μέτρα ρύπανσης και την αναλογική μείωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία αφετηρίας κάθε πόλης.  
 

Αυτό το συνιστούμε διότι οι πόλεις έχουν πληγεί από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η 
οποία έχει προκαλέσει ορισμένα προβλήματα υγείας. Η ανάπτυξη πράσινων 
μεταφορών θα βελτιώσει τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και θα μειώσει το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι επιδοτήσεις και οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικά 
μέτρα για την προώθηση αλλαγών και τη συμβολή στην προσαρμογή σε 
διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν σε διάφορες πόλεις. 

 
Συνιστούμε η νομοθεσία της ΕΕ να περιορίζει και να ρυθμίζει τη χρήση 
κρουαζιερόπλοιων και πτήσεων μικρών αποστάσεων. Όσον αφορά τις μεταφορές, 
πρέπει να παρέχονται στους πολίτες οικολογικές εναλλακτικές λύσεις. Μία από 
αυτές τις εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να είναι η τυποποίηση των 
σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία θα επιτρέψει να συνδεθούν μεταξύ τους οι 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Συνιστούμε επίσης η ΕΕ να επιδοτήσει την αλλαγή του 
μέσου μεταφοράς εμπορευμάτων, ώστε οι εν λόγω μεταφορές να καταστούν πιο 
φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η μεταφορά με τρένο και πλοίο (σε διαδρομές 
μικρών αποστάσεων). 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή οι διαδρομές μικρών αποστάσεων είναι πολύ συχνές, 
ρυπογόνες και μπορούν εύκολα να υποκατασταθούν. Ο περιορισμός των 
κρουαζιερόπλοιων θα μειώσει τη θαλάσσια ρύπανση (ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα) και τις αρνητικές επιπτώσεις στις παράκτιες πόλεις. Ως εκ τούτου, πρέπει 
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να δημιουργήσουμε πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε σύγκριση με τις πιο 
ρυπογόνες. Η ύπαρξη σιδηροδρομικών γραμμών ίδιου πλάτους θα βελτιώσει τις 
σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. 
 
Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 
 
Υποάξονας 5.2 Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας  
 
Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας «HealthyLife4All», 
να προωθήσει επίσης πρωτοβουλίες όπως αθλητικές κοινωνικές εκδηλώσεις, 
αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία, διετείς ολυμπιάδες ανοικτές σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα αθλήματα [όχι για τους επαγγελματίες]. 
Συνιστούμε επίσης την ανάπτυξη δωρεάν ευρωπαϊκής αθλητικής εφαρμογής για 
την παροχή κινήτρων για συλλογικές αθλητικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή αυτή 
θα βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω του αθλητισμού. 
Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να 
κοινοποιηθούν ευρέως. 

 
Προκειμένου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός να γίνει υγιέστερος, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να προωθήσει τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Επιπλέον, πολύ 
συχνά ο πληθυσμός δεν γνωρίζει τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγιεινής ζωής. Η 
εφαρμογή είναι σημαντική, διότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη τάση να 
ασχοληθούν με τον αθλητισμό εάν αυτό γίνεται σε συλλογικό επίπεδο. 
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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: 

«Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση»  
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
 
 
Άξονας 1 Αυτάρκεια και σταθερότητα 
 
Υποάξονας 1.1 Αυτονομία της ΕΕ 
 

1. Συνιστούμε τα στρατηγικά προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής (όπως γεωργικά 
προϊόντα, ημιαγωγοί, ιατρικά προϊόντα, καινοτόμες ψηφιακές και 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες) να προωθηθούν καλύτερα και να υποστηριχθούν 
οικονομικά, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά στους 
ευρωπαίους καταναλωτές και να μειωθούν οι εξαρτήσεις από χώρες εκτός 
Ευρώπης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η στήριξη αυτή θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει διαρθρωτικές και περιφερειακές πολιτικές, στήριξη για τη 
διατήρηση των βιομηχανιών και των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ΕΕ, 
φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, ενεργό πολιτική για τις ΜΜΕ, καθώς και 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διατήρηση των σχετικών προσόντων και 
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, μια ενεργός βιομηχανική πολιτική θα 
πρέπει να είναι επιλεκτική και να επικεντρώνεται σε καινοτόμα προϊόντα ή σε 
προϊόντα που σχετίζονται με την εξασφάλιση βασικών αναγκών και υπηρεσιών. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η Ευρώπη έχει αναπτύξει πάρα πολλές 
εξαρτήσεις από χώρες εκτός Ευρώπης σε βασικούς τομείς που δύνανται να 
προκαλέσουν διπλωματικές συγκρούσεις και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
ελλείψεις βασικών ή στρατηγικά σημαντικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεδομένου 
ότι το κόστος παραγωγής στην ΕΕ είναι συχνά υψηλότερο από ό,τι σε άλλα μέρη του 
κόσμου, η ενεργότερη προώθηση και στήριξη των εν λόγω προϊόντων θα δώσει τη 
δυνατότητα και τα κίνητρα στους Ευρωπαίους να αγοράζουν ανταγωνιστικά 
ευρωπαϊκά προϊόντα. Θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα 
διατηρήσει τις μελλοντοστραφείς βιομηχανίες και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η 
ισχυρότερη περιφερειοποίηση της παραγωγής θα μειώσει επίσης το κόστος 
μεταφοράς και τις περιβαλλοντικές ζημίες. 
 

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

3. Συνιστούμε τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι όλες οι διαδικασίες παραγωγής και προμήθειας της ΕΕ και τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα συμμορφώνονται με τα ποιοτικά, δεοντολογικά, βιώσιμα και όλα τα 
ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θα πρέπει να 
παρέχεται πιστοποίηση για προϊόντα που συμμορφώνονται με αυτή τη 
νομοθεσία. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, καθώς βοηθά τόσο τους καταναλωτές όσο και τους 
εμπόρους να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που 
αγοράζουν/εμπορεύονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου του συστήματος 
πιστοποίησης· η πιστοποίηση συμβάλλει επίσης στη μείωση του χάσματος μεταξύ 
φθηνών και ακριβών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Τα φθηνά προϊόντα 
δεν θα πληρούν το απαιτούμενο πρότυπο και, συνεπώς, δεν θα μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως καλής ποιότητας. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων για την 
πιστοποίηση αυτή θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης. 
 

4. Συνιστούμε την εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος για τη στήριξη των 
μικρών τοπικών παραγωγών από στρατηγικούς τομείς σε όλα τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω παραγωγοί θα έχουν επαγγελματική κατάρτιση, θα λαμβάνουν οικονομική 
στήριξη μέσω επιδοτήσεων και θα ενθαρρύνονται να παράγουν (όπου υπάρχουν 
πρώτες ύλες στην ΕΕ) πιο πολλά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις, ώστε να 
μειωθούν οι εισαγωγές. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι, στηρίζοντας τους παραγωγούς που έχουν την 
έδρα τους στην ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς, η ΕΕ μπορεί να επιτύχει οικονομική 
αυτονομία σε αυτούς τους τομείς. Αυτό θα συνέβαλλε στην ενίσχυση ολόκληρης της 
παραγωγικής διαδικασίας, προωθώντας έτσι την καινοτομία. Αυτό θα οδηγήσει σε 
πιο βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών στην ΕΕ, στη μείωση του κόστους μεταφοράς 
και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 

5. Συνιστούμε να βελτιωθεί η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω: της αύξησης της ευαισθητοποίησης σε χώρες που δεν 
συμμορφώνονται, στον απαιτούμενο βαθμό, με την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) ή με τη Σύμβαση για την προάσπιση των 
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δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· του αυστηρού 
ελέγχου, υπό τον συντονισμό της ΕΕ και του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα 
της δικαιοσύνης, του βαθμού στον οποίο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μεταξύ των κρατών μελών και της αυστηρής επιβολής της 
συμμόρφωσης μέσω διαφόρων ειδών κυρώσεων. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ήδη 
συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη κατά την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και είναι απαραίτητη πλέον η αύξηση της αποδοχής σε 
κάθε επιμέρους κράτος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός γνώση και 
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά τα κράτη μέλη. 
 

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

Υποάξονας 1.2 Σύνορα 
 

7. Συνιστούμε τη δημιουργία ενός συστήματος μετανάστευσης εργατικού δυναμικού 
προς την ΕΕ, το οποίο θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα αναγνώρισης 
επαγγελματικών και ακαδημαϊκών διπλωμάτων από χώρες εκτός και εντός της ΕΕ. 
Θα πρέπει να υπάρχουν προσφορές επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
προσφορές πολιτιστικής και γλωσσικής ένταξης για τους ειδικευμένους 
μετανάστες. Οι αιτούντες άσυλο με τα σχετικά προσόντα θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
ολοκληρωμένος οργανισμός που θα μπορούσε να βασιστεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η Ευρώπη χρειάζεται ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως εσωτερικά. 
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκείς βιώσιμοι τρόποι για τη νόμιμη υποβολή 
αίτησης άδειας εργασίας στην ΕΕ. Ένα πανευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης των 
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επαγγελματικών και ακαδημαϊκών διπλωμάτων θα διευκολύνει την κάλυψη αυτών 
των αναγκών και θα καταστήσει δυνατή την απλούστερη μετακίνηση εργατικού 
δυναμικού εντός της ΕΕ και από χώρες εκτός αυτής. Τα κενά στην απασχόληση θα 
μπορούσαν να καλυφθούν αποτελεσματικότερα και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση να 
αντιμετωπιστεί καλύτερα. Το άνοιγμα του συστήματος μετακίνησης εργατικού 
δυναμικού στους αιτούντες άσυλο θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση της 
ένταξής τους στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. 
 

8. Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει τη νομοθεσία της ώστε να δώσει 
περισσότερες εξουσίες και ανεξαρτησία στον Frontex. Αυτό θα του δώσει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζει την 
προστασία όλων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει να 
οργανώσει ελέγχους διαδικασιών σχετικά με την οργάνωση του Frontex, διότι 
απαιτείται πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία του Frontex προς αποφυγή κάθε 
είδους καταχρήσεων. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι θεωρούμε απαράδεκτο να μην επιτρέπεται 
στον Frontex η πρόσβαση στα σύνορα, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Frontex εφαρμόζει την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ίδιος ο Frontex πρέπει να εποπτεύεται και να ελέγχεται, 
ώστε να αποφεύγεται ανάρμοστη συμπεριφορά εντός του οργανισμού. 
 

9. Συνιστούμε να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τους οικονομικούς 
μετανάστες, τη δυνατότητα ελέγχου των πολιτών (με βάση αποδεδειγμένες 
δεξιότητες, υπόβαθρο κ.λπ.) στη χώρα αναχώρησης· έτσι θα προσδιορίζεται ποιος 
είναι επιλέξιμος να έρθει και να εργαστεί στην ΕΕ, ανάλογα με τις οικονομικές 
ανάγκες/κενές θέσεις της χώρας υποδοχής. Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχου πρέπει 
να είναι δημόσια, και όλοι θα πρέπει να μπορούν να τα συμβουλεύονται. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός (επιγραμμικού) Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Μετανάστευση.  
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι δεν θα 
χρειάζεται να διασχίζουν τα σύνορα παράνομα. Θα υπάρχει ελεγχόμενη ροή 
ανθρώπων που εισέρχονται στην ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης στα 
σύνορα. Ταυτόχρονα, αυτό θα διευκολύνει την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας 
στις χώρες υποδοχής. 

10. Συνιστούμε να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η πολιτική υποδοχής και οι 
εγκαταστάσεις σε κάθε σύνορο να είναι οι ίδιες, να σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να εγγυώνται την ασφάλεια και την υγεία όλων των μεταναστών 
(επί παραδείγματι, των εγκύων και των παιδιών).  
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δίκαιη και ίση 
μεταχείριση των μεταναστών σε όλα τα σύνορα. Θέλουμε να αποτρέψουμε την υπέρ 
το δέον μακρά παραμονή των μεταναστών στα σύνορα και την υπερβολική 
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επιβάρυνση των κρατών μελών με την εισροή μεταναστών. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να τους υποδέχονται.  
 

Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος 
 

Υποάξονας 2.1 Εμπόριο και σχέσεις σε μια δεοντολογική προοπτική 
 

11. Συνιστούμε να επιβάλει η ΕΕ περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες 
που επιτρέπουν την παιδική εργασία. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μιας μαύρης 
λίστας εταιρειών, η οποία θα ενημερώνεται περιοδικά σύμφωνα με τις τρέχουσες 
συνθήκες. Επιπλέον, συνιστούμε να εξασφαλιστεί η σταδιακή πρόσβαση των 
παιδιών που εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό στη σχολική εκπαίδευση και να 
προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την παιδική εργασία μέσω 
πληροφοριών που παρέχονται από επίσημους διαύλους της ΕΕ, π.χ. εκστρατείες 
και αφηγήσεις ιστοριών. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι αναγνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ της έλλειψης 
πρόσβασης στη σχολική εκπαίδευση και της ύπαρξης παιδικής εργασίας. Με τη 
σύσταση αυτή επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
και να μειώσουμε τη ζήτηση για προϊόντα προερχόμενα από παιδική εργασία, ώστε 
εν καιρώ να καταστεί δυνατή η κατάργηση της πρακτικής αυτής. 
 

12. Συνιστούμε να συνάψει η ΕΕ εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
στηρίζοντας τις υποδομές τους και παρέχοντάς τους ικανότητες, με αντάλλαγμα 
αμοιβαία ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες για την παροχή βοήθειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη μετάβαση σε πράσινες πηγές ενέργειας. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω εμπορικών 
εταιρικών σχέσεων και διπλωματικών συμφωνιών. Αυτό θα δημιουργήσει καλές 
μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών και θα 
συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
 
 

13. Συνιστούμε να θεσπίσει η ΕΕ υποχρεωτική οικολογική βαθμολογία που θα 
εμφανίζεται στην εμπρόσθια όψη όλων των προϊόντων που μπορούν να 
αγοραστούν από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Η οικολογική βαθμολογία θα 
υπολογίζεται ανάλογα με τις εκπομπές που προέρχονται από την παραγωγή και 
τη μεταφορά, καθώς και με το επιβλαβές περιεχόμενο, βάσει ενός καταλόγου 
επικίνδυνων προϊόντων. Η διαχείριση και παρακολούθηση της οικολογικής 
βαθμολογίας θα πρέπει να πραγματοποιείται από αρχή της ΕΕ. 
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Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου οι καταναλωτές της ΕΕ να έχουν 
μεγαλύτερη επίγνωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων που 
αγοράζουν. Η οικολογική βαθμολογία θα είναι μια μέθοδος σε κλίμακα ΕΕ, η οποία 
θα δείχνει εύκολα πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι ένα προϊόν. Η οικολογική 
βαθμολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κωδικό QR στην οπίσθια όψη ενός 
προϊόντος, ο οποίος θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το περιβαλλοντικό του 
αποτύπωμα. 
 
Υποάξονας 2.2 Διεθνής δράση για το κλίμα 
 

14. Συνιστούμε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια στρατηγική, 
προκειμένου να είναι πιο αυτόνομη στην παραγωγή ενέργειας. Ένας ευρωπαϊκός 
φορέας, που θα ενσωματώνει τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς 
οργανισμούς, θα πρέπει να συντονίζει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες, την ικανότητα και τους πόρους των κρατών 
μελών, σεβόμενος παράλληλα την κυριαρχία τους. Τα θεσμικά όργανα θα 
προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τους για την εφαρμογή αυτής της 
στρατηγικής. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η τρέχουσα εξάρτηση μάς καθιστά ευάλωτους 
σε καταστάσεις πολιτικών εντάσεων με τις χώρες από τις οποίες εισάγουμε. Το 
διαπιστώνουμε με την τρέχουσα κρίση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ωστόσο, ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να σέβεται την κυριαρχία κάθε χώρας. 
 

15. Συνιστούμε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα για την εξαγωγή αποβλήτων 
εντός και εκτός της ΕΕ, καθώς και αυστηρότερους ελέγχους και κυρώσεις για τον 
τερματισμό των παράνομων εξαγωγών. Η ΕΕ θα πρέπει να δίνει περισσότερα 
κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να ανακυκλώνουν τα δικά τους απόβλητα και να τα 
χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να σταματήσει η περιβαλλοντική 
ζημία όταν ορισμένες χώρες απορρίπτουν τα απόβλητά τους εις βάρος άλλων, ιδίως 
όταν αυτό γίνεται χωρίς να τηρούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
 
 

16. Συνιστούμε να ενθαρρύνει η ΕΕ την εν εξελίξει περιβαλλοντική μετάβαση με 
ισχυρότερο τρόπο, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των ρυπογόνων συσκευασιών. 
Αυτό προϋποθέτει την προώθηση της μείωσης των συσκευασιών ή της χρήσης 
φιλικότερων προς το περιβάλλον συσκευασιών. Για να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα προσαρμογής των μικρότερων επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
παρέχονται βοήθεια και προσαρμογές. 
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Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των φυσικών 
πόρων, ιδίως των πρώτων υλών που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Πρέπει 
επίσης να μειώσουμε τη ζημία που επιφέρουν οι Ευρωπαίοι στον πλανήτη μας και 
το κλίμα του. Η αυξημένη στήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να προσαρμοστούν χωρίς να αυξήσουν 
τις τιμές τους. 
 

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

Υποάξονας 2.3 Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών 
 

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

19. Συνιστούμε εντονότερη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική της ΕΕ. Προτείνουμε 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων με την άμεση συμμετοχή των πολιτών, παρόμοιων με 
τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να οργανώνονται σε εθνικό, 
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΕ θα πρέπει να έχει συνεκτική στρατηγική και 
κεντρικές κατευθύνσεις για τις εκδηλώσεις αυτές. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, διότι οι εν λόγω εκδηλώσεις συμμετοχικής 
δημοκρατίας θα δίνουν ορθές πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, ενώ θα βελτιώνουν 
και την ποιότητα των πολιτικών της ΕΕ. Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να διοργανώνονται 
με σκοπό την προώθηση των βασικών αξιών της ΕΕ – της δημοκρατίας και της 
συμμετοχής των πολιτών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα δώσουν την ευκαιρία στους 
πολιτικούς να δείξουν στους πολίτες ότι θεωρούν σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες 
τα τρέχοντα γεγονότα και να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους. Η διατύπωση 
κεντρικών κατευθυντήριων γραμμών θα δώσει στις εθνικές και τοπικές διασκέψεις 
μια συνεκτική και ενιαία μορφή. 
 

 

Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 
 
Υποάξονας 3.1 Ασφάλεια και Άμυνα 
 

20. Συνιστούμε όπως οι μελλοντικές «Κοινές Ένοπλες Δυνάμεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για σκοπούς αυτοάμυνας. 
Αποκλείεται κάθε είδους επιθετική στρατιωτική δράση. Εντός της Ευρώπης, αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα την ικανότητα παροχής στήριξης σε περιόδους κρίσεων, 
όπως στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, 
αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων σε εδάφη σε εξαιρετικές 
περιστάσεις και αποκλειστικά στο πλαίσιο αντίστοιχης νομικής εντολής του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο. 
 
Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκληφθεί 
ως αξιόπιστος, υπεύθυνος, ισχυρός και ειρηνικός εταίρος στη διεθνή σκηνή. Κατά 
συνέπεια, η ενισχυμένη ικανότητά της για απόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά αναμένεται να προστατεύσει τις θεμελιώδεις αξίες της. 
 
Υποάξονας 3.2 Λήψη αποφάσεων και εξωτερική πολιτική της ΕΕ 
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21. Συνιστούμε, όλα τα ζητήματα που αποφασίζονται με ομοφωνία να αποφασίζονται 
εφεξής με ειδική πλειοψηφία. Οι μόνες εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι η εισδοχή 
νέων μελών στην ΕΕ και οι αλλαγές στις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Με τον τρόπο αυτό θα εδραιωθεί η θέση της ΕΕ στον κόσμο, καθώς θα παρουσιάζει 
ένα ενιαίο μέτωπο έναντι τρίτων χωρών, και θα καταστεί πιο ευέλικτη η αντίδρασή 
της εν γένει και ειδικότερα σε καταστάσεις κρίσης. 
 

22. Συνιστούμε να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ικανότητά της να επιβάλλει 
κυρώσεις σε κράτη μέλη, κυβερνήσεις, οντότητες, ομάδες ή οργανώσεις, καθώς 
και σε άτομα που δεν συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές, συμφωνίες και 
νόμους της. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή και 
επιβολή των ήδη υφιστάμενων κυρώσεων. Οι κυρώσεις κατά τρίτων χωρών θα 
πρέπει να είναι αναλογικές προς τη δράση που τις ενεργοποίησε, να είναι 
αποτελεσματικές και να εφαρμόζονται σε εύθετο χρόνο. 
 
Για να είναι η ΕΕ αξιόπιστη, πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τις 
αρχές της. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται και να επαληθεύονται 
άμεσα και ενεργά. 
 
Υποάξονας 3.3 Γειτονικές χώρες και διεύρυνση 
 

23. Συνιστούμε να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό προϋπολογισμό για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ και τις 
αξίες της. Στη συνέχεια, θα προταθεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να τα 
ενσωματώσουν στα σχολικά τους προγράμματα (σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια). Επιπλέον, θα μπορούσε να 
προβλεφθεί ειδικό μάθημα για την ΕΕ και τη λειτουργία της για φοιτητές που 
επιθυμούν να σπουδάσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσω του προγράμματος 
Erasmus. Οι φοιτητές που επιλέγουν αυτό το μάθημα θα έχουν προτεραιότητα 
στην κατανομή των εν λόγω προγραμμάτων Erasmus. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν 
στην ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες να ταυτίζονται καλύτερα με την ΕΕ και να 
μεταδίδουν τις αξίες της. Επιπλέον, θα βελτιώσει επίσης τη διαφάνεια ως προς τη 
λειτουργία της ΕΕ, τα οφέλη της συμμετοχής σε αυτή και την καταπολέμηση των 
αντιευρωπαϊκών κινημάτων. Αυτό αναμένεται επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά 
για τα κράτη μέλη που αποχωρούν από την ΕΕ. 
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24. Συνιστούμε να αξιοποιήσει η ΕΕ περισσότερο την πολιτική και οικονομική της 

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

25. Συνιστούμε να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στρατηγική της όσον αφορά τα 
μέσα ενημέρωσης. Αφενός, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την προβολή της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και να προωθεί ενεργά το περιεχόμενο που την αφορά. Από 
την άλλη πλευρά, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διοργανώνει διασκέψεις όπως η 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σε ετήσια βάση και με φυσική παρουσία. 
Επιπλέον, συνιστούμε να ενθαρρύνει περαιτέρω η ΕΕ την καινοτομία, με την 
προώθηση μιας προσβάσιμης ευρωπαϊκής πλατφόρμας μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 
Απευθύνουμε τις ανωτέρω συστάσεις, καθώς η υλοποίησή τους θα μπορούσε όχι 
μόνο να συμβάλει στην προσέγγιση των νέων, αλλά και να προκαλέσει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και συμμετοχή μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών μέσω ενός πιο 
συμμετοχικού και αποτελεσματικού εργαλείου επικοινωνίας. Οι εκδηλώσεις αυτές, 
όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αναμένεται να επιτρέψουν στους 
πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 
διασφαλίζουν ότι η φωνή τους ακούγεται. 
 

26. Συνιστούμε να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη σε ένα ισχυρό όραμα και μια κοινή 
στρατηγική, προκειμένου να εναρμονίσουν και να εδραιώσουν την ταυτότητα και 
την ενότητα της ΕΕ, προτού επιτρέψουν την προσχώρηση άλλων χωρών. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η 
ΕΕ και να εδραιωθεί η σχέση μεταξύ των κρατών μελών πριν από την εξέταση της 
ένταξης άλλων χωρών. Όσο περισσότερα κράτη εντάσσονται στην ΕΕ, τόσο πιο 
περίπλοκη θα καθίσταται η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της ΕΕ· ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να επανεξεταστούν αυτές οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
με ομοφωνία. 
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Άξονας 4: Η μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά 
 
Υποάξονας 4.1 Αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης 
 

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

28. Συνιστούμε να θεσπιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο εργασίας, το οποίο θα 
εναρμονίζει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση (π.χ. ελάχιστος μισθός, 
χρόνος εργασίας κ.λπ.). Η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει βασικά 
κοινά εργασιακά πρότυπα για την πρόληψη της μετανάστευσης πολιτών που 
εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτών των προτύπων, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε διακρατικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, η 
ΕΕ θα αναδείξει την εσωτερική οικονομική μετανάστευση (μετανάστευση των 
πολιτών της ΕΕ) ως κρίσιμο ζήτημα.  
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι διαπιστώσαμε ότι πολλοί άνθρωποι εντός της 
ΕΕ μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των συνθηκών εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό οδηγεί στο 
φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων στις χώρες, το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί, 
προκειμένου τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ταλέντα και εργατικό δυναμικό. Παρόλο 
που υποστηρίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, πιστεύουμε ότι η 
μετανάστευση των πολιτών της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όταν 
πραγματοποιείται ακουσίως, οφείλεται σε οικονομικούς λόγους. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο εργασίας. 
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Υποάξονας 4.2 Ο ανθρώπινος παράγοντας 
 

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

30. Συνιστούμε να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της για την ενημέρωση και διαφώτιση 
των πολιτών των κρατών μελών σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των 
παιδιών, όσο το δυνατόν πιο νωρίς, από την αρχή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε θέματα όπως η μετανάστευση και η ένταξη. Εάν συνδυάσουμε αυτή την πρώιμη 
εκπαίδευση με τις δραστηριότητες των ΜΚΟ και των οργανώσεων νεολαίας, 
καθώς και με ευρείες εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, θα μπορούσαμε να 
επιτύχουμε πλήρως τον στόχο μας. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρύ 
φάσμα διαύλων επικοινωνίας, από φυλλάδια έως την τηλεόραση και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Είναι σημαντικό να καταδειχθεί στους ανθρώπους ότι η μετανάστευση έχει επίσης 
πολλές θετικές πτυχές, όπως το πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Θέλουμε να τονίσουμε 
ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αμφότερες τις 
διαδικασίες, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν τους λόγους και τις συνέπειες της 
μετανάστευσης, προκειμένου να καταργηθεί ο στιγματισμός που προκύπτει από το 
γεγονός ότι γίνονται αντιληπτοί ως μετανάστες. 
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Υποάξονας 4.3 Ένταξη  
 

31. Συνιστούμε να αντικατασταθεί η οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη από έναν 
υποχρεωτικό κανονισμό της ΕΕ, ο οποίος θα ισχύει ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη 
μέλη. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των εγκαταστάσεων 
υποδοχής και στέγασης. Συνιστούμε τη δημιουργία ειδικού φορέα 
παρακολούθησης από την ΕΕ για την εφαρμογή του κανονισμού.  
 
Και τούτο διότι η υφιστάμενη οδηγία δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη 
μέλη. Πρέπει να αποφευχθούν καταστάσεις όπως οι προσφυγικοί καταυλισμοί της 
Μόριας. Συνεπώς, ο συνιστώμενος κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί και να 
προβλέπει υποχρεωτικές κυρώσεις. Όσον αφορά τον φορέα παρακολούθησης, θα 
πρέπει να είναι ισχυρός και αξιόπιστος. 
 

32. Συνιστούμε να διασφαλίσει η ΕΕ ότι κάθε αιτών άσυλο και πρόσφυγας, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διαμονής, παρακολουθεί μαθήματα γλωσσών και 
ένταξης. Τα μαθήματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, δωρεάν και να 
περιλαμβάνουν προσωπική βοήθεια για την αρχική ένταξη. Θα πρέπει να αρχίζουν 
εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης διαμονής. Επιπλέον, θα 
πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα και μηχανισμοί κυρώσεων. 
 
Η εκμάθηση της γλώσσας καθώς και η κατανόηση του πολιτισμού, της ιστορίας και 
της δεοντολογίας της χώρας άφιξης αποτελούν βασικό βήμα για την ένταξη. Η μακρά 
αναμονή της αρχικής διαδικασίας ένταξης έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική 
αφομοίωση των μεταναστών. Οι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων μπορούν να 
συμβάλουν στον να διαπιστωθεί η προθυμία των μεταναστών να ενταχθούν. 
 
 
Άξονας 5: Ευθύνη και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ 
 
Υποάξονας 5.1 Κατανομή της μετανάστευσης 
 

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



 

 

185 
 

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

34. Συνιστούμε να παρέχει η ΕΕ στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις ασύλου με ταχύτερο ρυθμό και σύμφωνα με κοινά 
πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ανθρωπιστική στέγαση για τους 
πρόσφυγες. Για να ελαφρυνθεί το βάρος των χωρών άφιξης, συνιστούμε τη 
μετεγκατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ γρήγορα και αποτελεσματικά μετά 
την πρώτη άφιξή τους στην ΕΕ, ώστε η αίτησή τους για άσυλο να μπορεί να 
εξετασθεί αλλού εντός της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται χρηματοδοτική 
στήριξη από την ΕΕ, καθώς και οργανωτική στήριξη μέσω του Οργανισμού της ΕΕ 
για το Άσυλο. Τα άτομα των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου πρέπει να 
επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους με αποτελεσματικό τρόπο, εφόσον η 
χώρα καταγωγής τους θεωρείται ασφαλής. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι οι διαδικασίες ασύλου είναι σήμερα 
υπερβολικά χρονοβόρες και μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο. Με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, οι πρόσφυγες θα περνούν 
λιγότερο χρόνο αναμονής έως την τελική απόφαση ασύλου σε εγκαταστάσεις 
προσωρινής στέγασης. Οι αιτούντες άσυλο που γίνονται δεκτοί μπορούν να 
ενταχθούν ταχύτερα στην τελική χώρα προορισμού τους. 
 

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

36. Συνιστούμε να ενισχυθεί η εντολή του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο, ώστε να 
συντονίζει και να διαχειρίζεται την κατανομή των αιτούντων άσυλο εντός των 
κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται δίκαιη κατανομή. Η δίκαιη 
κατανομή απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των αιτούντων άσυλο, 
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καθώς και οι υλικοτεχνικές και οικονομικές ικανότητες των κρατών μελών της ΕΕ 
και οι ανάγκες τους όσον αφορά την αγορά εργασίας. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι ο κεντρικός συντονισμός και η διαχείριση της 
κατανομής των αιτούντων άσυλο, η οποία θεωρείται δίκαιη, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από τους πολίτες τους, αποτρέπει χαοτικές καταστάσεις και κοινωνικές 
εντάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ. 
Υποάξονας 5.2 Κοινή προσέγγιση για το άσυλο 
 

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

38. Συνιστούμε τη δημιουργία, χωρίς καθυστέρηση, ειδικών κέντρων ασύλου για 
ασυνόδευτους ανηλίκους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνει με 
σκοπό τη στέγαση και την παροχή φροντίδας στους ανηλίκους ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους, το συντομότερο δυνατόν.  
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι: 
1) Πολλοί ανήλικοι είναι πιθανό να έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα (όταν 
προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων). 
2) Διαφορετικά παιδιά θα έχουν διαφορετικές ανάγκες (ανάλογα με την ηλικία, την 
υγεία κ.λπ.). 
3) Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα διασφάλιζε ότι οι ευάλωτοι και ψυχικά 
τραυματισμένοι ανήλικοι θα λαμβάνουν όλη την αναγκαία φροντίδα το ταχύτερο 
δυνατόν. 
4) Οι ανήλικοι είναι μελλοντικοί Ευρωπαίοι πολίτες και, συνεπώς, εάν 
αντιμετωπιστούν κατάλληλα, θα συμβάλουν θετικά στο μέλλον της Ευρώπης. 
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39. Συνιστούμε τη θέσπιση ενός κοινού και διαφανούς συστήματος το οποίο θα 
διαχειρίζεται την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου. Η διαδικασία αυτή 
θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα πρότυπα και να εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα 
κράτη μέλη. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι: 
1) Η εφαρμογή της σύστασης αυτής θα οδηγούσε σε ταχύτερο και διαφανέστερο 
τρόπο διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου. 
2) Η μη επίσπευση της διαδικασίας ασύλου οδηγεί σε παρανομία και 
εγκληματικότητα. 
3) Τα ελάχιστα πρότυπα που αναφέρονται στη σύστασή μας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υγεία και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των αιτούντων άσυλο. 
4) Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα οδηγήσει στην πρόσβαση στην απασχόληση 
και στην αυτάρκεια, συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία της ΕΕ. Η τακτοποίηση του 
εργασιακού καθεστώτος αποτρέπει τις καταχρήσεις έναντι των αιτούντων άσυλο στο 
εργασιακό περιβάλλον. Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να καταστήσει πιο επιτυχή την 
ένταξη όλων των ενδιαφερομένων. 
5) Η παρατεταμένη παραμονή σε κέντρα ασύλου έχει αρνητικές συνέπειες όσον 
αφορά την ψυχική υγεία και την ευεξία των τροφίμων. 
 

40. Συνιστούμε θερμά την πλήρη αναθεώρηση όλων των συμφωνιών και της 
νομοθεσίας που διέπουν το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Συνιστούμε 
επίσης να υιοθετηθεί μια προσέγγιση «για όλη την Ευρώπη». 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι: 
1) Όλες οι ισχύουσες συμφωνίες είναι ανεφάρμοστες, ανέφικτες, και δεν είναι πλέον 
κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό από το 2015 μέχρι σήμερα. 
2) Η ΕΕ θα πρέπει να είναι ο πρώτος «οργανισμός» που διαχειρίζεται όλους τους 
άλλους οργανισμούς και ΜΚΟ που ασχολούνται άμεσα με θέματα ασύλου.  
3) Τα θιγόμενα κράτη μέλη είναι όσα αφήνονται εν πολλοίς μόνα να αντιμετωπίσουν 
το ζήτημα αυτό. Η «à la carte» στάση που τηρούν ορισμένα κράτη μέλη δεν 
αποτυπώνει σωστά την ενότητα της ΕΕ. 
4) Η νέα στοχευμένη νομοθεσία θα επιτρέψει ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους 
αιτούντες άσυλο και θα οδηγήσει σε μια πιο ενοποιημένη Ευρώπη. 
5) Τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία δίνουν λαβή για συγκρούσεις και δυσαρμονία 
σε όλη την Ευρώπη και προκαλούν αυξημένη μισαλλοδοξία μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών έναντι των μεταναστών. 
6) Η ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας θα οδηγήσει σε μείωση της εγκληματικότητας 
και των καταχρήσεων του ισχύοντος συστήματος ασύλου. 
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Παράρτημα: ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 
 
Άξονας 1 Αυτάρκεια και σταθερότητα 
 
Υποάξονας 1.1 Αυτονομία της ΕΕ 
 

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

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

 

Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος  
 
Υποάξονας 2.1 Εμπόριο και σχέσεις σε μια δεοντολογική προοπτική 
 

Συνιστούμε να συμπεριλάβει η ΕΕ κανονισμούς που υποχρεώνουν τις εταιρείες να 
ελέγχουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους, παρέχοντας περιοδικά πλήρη έκθεση 
(ελέγχου) και να θέτουν όρους που ανταμείβουν και περιορίζουν τις εισαγωγές, 
σύμφωνα με δεοντολογικά κριτήρια. Ανάλογα με το μέγεθος, η εταιρεία θα πρέπει 
να υποβάλει έκθεση εσωτερικού και/ή εξωτερικού ελέγχου.  
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να επεκταθεί η δεοντολογική 
προοπτική κατά τις συναλλαγές με την ΕΕ μέσω της παρακολούθησης της 
δραστηριότητας των εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού σε όλες τις χώρες, με 
παροχή κινήτρων στις εταιρείες ώστε να συμπεριφέρονται με βάση δεοντολογικά 
κριτήρια σε ό,τι αφορά τη χρήση επικίνδυνων προϊόντων, τα εργασιακά δικαιώματα 
και συνθήκες, την ενδεχόμενη χρήση της παιδικής εργασίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η σύσταση αυτή δεν θα ισχύει για διαδικτυακά προϊόντα που 
αγοράζονται απευθείας από τον καταναλωτή. 
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Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 
 
Υποάξονας 3.1 Ασφάλεια και Άμυνα 
 
Συνιστούμε να ανασχεδιαστεί η σημερινή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, 
ώστε να καταστεί μια πιο αποδοτική, αποτελεσματική και ικανή υπερεθνική δομή. 
Αυτό θα οδηγήσει τελικώς στη δημιουργία των «Κοινών Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει τη σταδιακή ολοκλήρωση και 
τη συνακόλουθη μετατροπή των εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η ενοποίηση 
των στρατιωτικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναμένεται επίσης να προωθήσει μια διαρκή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η 
δημιουργία των Κοινών Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτήσει 
επίσης νέα συμφωνία συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, καθώς και με τα μη ευρωπαϊκά 
κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. 
 
Σύμφωνα με τη σύσταση αυτή, αναμένουμε ότι οι στρατιωτικές δομές εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι οικονομικά πιο αποδοτικές και ικανές να αντιδρούν και 
να αναλαμβάνουν δράση όπου απαιτείται. Ως συνέπεια αυτής της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να είναι σε καλύτερη θέση να ενεργεί 
αποφασιστικά και συντονισμένα σε κρίσιμες καταστάσεις. 
 
 
Άξονας 4: Η μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά  
 
Υποάξονας 4.1 Διόρθωση των αιτιών της μετανάστευσης 
 

Συνιστούμε να δημιουργήσει η ΕΕ ένα πρωτόκολλο δράσης σχετικά με την 
επικείμενη προσφυγική κρίση που θα προκύψει από την κλιματική κρίση. Στο 
πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλλου, η ΕΕ πρέπει να διευρύνει τον ορισμό των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ώστε να είναι ολοκληρωμένος και να 
περιλαμβάνει τα άτομα που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή. Δεδομένου ότι 
πολλοί μετανάστες δεν θα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις χώρες 
καταγωγής τους επειδή δεν θα είναι κατοικήσιμες, ένα άλλο μέρος του 
πρωτοκόλλου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι θεσμοί θα βρουν νέες χρήσεις για 
τις περιοχές που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, ώστε να στηρίξουν τους 
μετανάστες που έχουν εγκαταλείψει τα εν λόγω εδάφη. Για παράδειγμα, οι 
πλημμυρισμένες ζώνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
αιολικών πάρκων. 
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Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την κλιματική 
κρίση. Ως εκ τούτου, έχουμε ευθύνη έναντι εκείνων που πλήττονται περισσότερο. 
Παρόλο που δεν διαθέτουμε ούτε προβλέψεις ούτε συγκεκριμένα δεδομένα για τους 
μελλοντικούς κλιματικούς πρόσφυγες, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που θα 
επηρεάσει σίγουρα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. 
 

Υποάξονας 4.2 Ανθρώπινοι παράγοντες 
 

Συνιστούμε την άμεση ενίσχυση και χρηματοδότηση των νόμιμων, ανθρωπιστικών 
οδών και μέσων μεταφοράς για τους πρόσφυγες από περιοχές κρίσης με 
οργανωμένο τρόπο. Το ειδικό σύστημα των ευρωπαϊκών οδών ασφάλειας (SER) 
θα πρέπει να θεσπιστεί και να ρυθμιστεί από τον ειδικό φορέα που θα συσταθεί 
ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο οργανισμός αυτός, συγκροτημένος μέσω της 
νομοθετικής διαδικασίας, θα διαθέτει τις δικές του ειδικές αρμοδιότητες που θα 
κατοχυρώνονται στον εσωτερικό κανονισμό του.  
 
Η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο αποτελούν σοβαρά ζητήματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν. Η σύστασή μας θα οδηγήσει σίγουρα στη μείωση αυτών των 
ανησυχιών. 
 

Υποάξονας 4.3 Ένταξη 
 

Συνιστούμε τη θέσπιση ευρωπαϊκής οδηγίας που θα διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή 
διαβίωσης σε κάθε κράτος μέλος δεν θα μπορεί να έχει κατοίκους τρίτων χωρών 
σε ποσοστό άνω του 30 %. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2030, 
και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη πρέπει να λάβουν στήριξη για την υλοποίησή του. 
 
Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι μια πιο ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή θα 
οδηγήσει σε καλύτερη αποδοχή των μεταναστών από τον τοπικό πληθυσμό και, ως 
εκ τούτου, σε βελτιωμένη ένταξη. Το ποσοστό αυτό αποτελεί έμπνευση που 
αντλείται από μια νέα πολιτική συμφωνία στη Δανία. 
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II – Συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών 
 

 
 
Στο παρόν κείμενο παρατίθεται σειρά συστάσεων που διατυπώθηκαν από τους 50 πολίτες-μέλη 
της ομάδας πολιτών η οποία συστάθηκε υπό την αιγίδα της Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και 
Υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Sophie Wilmès ως συνεισφορά της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελγίου στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Το θέμα που 
εξέτασε η ομάδα είναι «Πως μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στην ευρωπαϊκή 
δημοκρατία». Αν και είναι κατανοητό ότι η Διάσκεψη καλύπτει πεδίο ευρύτερο των ευρωπαϊκών 
υποθέσεων, το θέμα της ομάδας αυτής αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους γίνονται τόσες 
πολλές ρητές αναφορές στην ΕΕ και στα θεσμικά της όργανα. Όπου αρμόζει, γίνεται αναφορά στην 
Ευρώπη, γενικά. 
 
Προκειμένου να αποτυπωθεί το σύνολο της συμβολής των πολιτών, η παρούσα έκθεση 
παρουσιάζει όλες τις συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν συγκέντρωσαν απλή 
πλειοψηφία κατά την τελική ψηφοφορία επί όλων των συστάσεων. Αυτές επισημαίνονται με 
σαφήνεια καθώς το ποσοστό που έλαβαν αναγράφεται με κόκκινους και έντονους χαρακτήρες. 
Επιπλέον, ορισμένες συστάσεις είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους και, ακόμη και κατά τη διάρκεια 
των τελικών συζητήσεων, οι πολίτες δεν αποφάσισαν σχετικά με αυτές. Οι συστάσεις αυτές 
επισημαίνονται με πλάγιους χαρακτήρες. Σε μία και μόνο περίπτωση σύστασης, η διαφορά 
απόψεων ήταν τόσο σαφής ώστε η ψηφοφορία να τερματιστεί κατά δίκαιη κρίση, κάτι που 
επισημαίνεται με πορτοκαλί και έντονους χαρακτήρες. Οι πολίτες συμμερίζονται το γεγονός ότι 
οι απόψεις σχετικά με τις συστάσεις αυτές διίστανται. Ως εκ τούτου, προτείνουν τα όργανα της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επαγρυπνούν κατά την 
εφαρμογή των συστάσεων αυτών, δεδομένου ότι εκ της ψηφοφορίας προκύπτει κάποιου είδους 
απόκλιση. 
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1. Επικοινωνία 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%)  

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

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

88,4 %  

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

95%  

2. Το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα 
παραμένει ξένο 
προς τους πολίτες. 

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

97,6 %  

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

80,5 %  
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2.3 Επιπλέον, οι υπήκοοι όλων των κρατών μελών 
θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τον ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα άλλα κράτη μέλη — 
για παράδειγμα μέσω βιντεοκλίπ. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης, 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
Ευρώπης θα τεθούν στις σωστές διαστάσεις. 

85,7 %  

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

92,7 %  

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

81,4 %  

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

97,6 %  

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

93 %  

2.8 Συνιστούμε η ΕΕ να παρουσιάζει με σαφήνεια το 
υπό εξέλιξη νομοθετικό έργο. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους 
ιστοτόπους της ΕΕ. 

90,7 %  

2.9 Θέλουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
είναι πιο προσιτά στους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να 
διευκολύνεται η συμμετοχή τους σε συζητήσεις 
κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

79 %  
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2.10 Συνιστούμε να παρέχεται η δυνατότητα 
συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus σε όλους τους 
σπουδαστές, ανεξάρτητα από τη εκπαιδευτική 
διαδρομή τους (επαγγελματική και τεχνική 
κατάρτιση, εναλλασσόμενη κατάρτιση). Όλοι θα 
πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις 
ευρωπαϊκές ανταλλαγές. 

79,5 %  

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

83,7 %  

2.12 Συνιστούμε τη δημιουργία μαθημάτων 
ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη για όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες. 

83,7 %  

3. Η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία δεν 
εφαρμόζεται με 
τον ίδιο τρόπο σε 
όλα τα κράτη 
μέλη. 

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

81,4 %  

4. Η ευρωπαϊκή 
δημοκρατία 
απειλείται. 

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

78 %  

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

81 %  

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

81 %  
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5. Οι πληροφορίες 
σχετικά με την ΕΕ 
είναι δυσπρόσιτες 
και δυσνόητες. 

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

 

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

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

85,7 %  

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

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

92,7 %  

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

74,4 %  
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8. Η επικοινωνία 
από την πλευρά 
της ΕΕ είναι 
υπερβολικά 
τυποποιημένη· 
δεν λαμβάνει 
υπόψη την 
πολυμορφία του 
πληθυσμού 

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

73,2 %  

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

83,7 %  

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

69,8 %  

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

85,7 %  
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8.5 Συνιστούμε η ΕΕ, μέσω των μαθημάτων ένταξης 
που ήδη υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη, να 
δεσμευτεί να εντάξει «νέους Ευρωπαίους» 
(πρόσωπα που διαμένουν στην ΕΕ χάρη σε κάποια 
διαδικασία νόμιμης μετανάστευσης) και να τους 
ενημερώσει σχετικά με τους άλλους καθιερωμένους 
διαύλους επικοινωνίας της ΕΕ. Τέλος, συνιστούμε 
επίσης να έχουν ρόλο οι τοπικές ενώσεις. 

76,7 %  

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

62,8 %  

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

68,2 %  

 

 

2. Παραπληροφόρηση 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%)  

1. Ο κίνδυνος 
διάδοσης 
παραπληροφόρησης 
εξαπλώνεται στα 
μέσα ενημέρωσης. 

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

73,8 %  

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

90,2 %  
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1.3 Συνιστούμε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή που είναι 
αρμόδια για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης (βλ. σημείο 2) να είναι επίσης 
αρμόδια για την πιστοποίηση των οργανισμών 
επαλήθευσης γεγονότων. 

85,4 %  

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

75,6 %  

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

90,2 %  

2. Πολλοί πολίτες 
αμφισβητούν την 
ουδετερότητα των 
μέσων ενημέρωσης. 

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

87,5 %  

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

82,1 %  

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

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

85,7 %  

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

74,4 %  
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3.3 Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
δρομολογήσει επαναλαμβανόμενες εκστρατείες για την 
παραπληροφόρηση. Οι εκστρατείες αυτές θα 
μπορούσαν να έχουν χαρακτηριστικό λογότυπο ή 
μασκότ. Η ΕΕ θα μπορούσε να υποχρεώσει τα 
κοινωνικά δίκτυα να τις αναμεταδίδουν μέσω της 
μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων. 

87,5 %  

4. Τα μέσα 
καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης 
είναι ανεπαρκή. 

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

83,3 %  

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

80 %  

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

56,4 %  

 

 

3. Ομάδες πολιτών 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%)  

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

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

89,7 %  

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

90,2 %  
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1.3 Συνιστούμε να προστεθεί το κριτήριο της 
ιδιότητας του γονέα (δηλ. αν κάποιος έχει παιδιά ή 
όχι) στα κυβερνητικά κριτήρια δειγματοληψίας, 
επιπλέον των πιο παραδοσιακών κριτηρίων όπως το 
φύλο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής ή το μορφωτικό 
επίπεδο. 

33,3 %  

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

73,2 %  

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

70 %  

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

87,5 %  

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

82,9 %  

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

78,6 %  

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

2. Η διοργάνωση 
ομάδων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι 
δύσκολη.  

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

70 %  
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2.2 Συνιστούμε η ΕΕ, για μεγαλύτερη ευκολία 
πρόσβασης και για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης, 
να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα διοργάνωσης 
ομάδων πολιτών για ευρωπαϊκά θέματα στο εθνικό 
επίπεδο. 

69 %  

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

80,5 %  

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

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

82,1 %  

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

63,4 %  

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

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

54,8 %  

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

58,5 %  

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

63,4 %  



 

 

202 
 

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

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

97,5 %  

 

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

59,5 %  

 

4. Δημοψηφίσματα 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%)  

 
0.1 Συνιστούμε να είναι δυνατή η διοργάνωση 
δημοψηφισμάτων για ευρωπαϊκά θέματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

73,3 %  

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

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

70,7 %  

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

77,5 %  

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

87,2 %  
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2. Η διατύπωση της 
ερώτησης που τίθεται 
στο δημοψήφισμα 
μπορεί να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο, 
όπως και το γεγονός 
ότι η απάντηση είναι 
μόνο «ναι» ή «όχι», 
κάτι που συχνά 
προκαλεί πόλωση στις 
συζητήσεις και στις 
κοινωνίες. Ευαίσθητο 
ζήτημα είναι και η 
επιλογή του θέματος. 

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

65 %  

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

75 %  

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

87,5 %  

2.4.2 Συνιστούμε να αποκλείονται θέματα που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή συγκρούσεων 
μεταξύ των κρατών μελών. 

39 %  

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

77,5 %  

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

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

67,5 %  

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

77,5 %  

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

75 %  

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

92,7 %  
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4. Πρέπει να 
καθορίζεται με 
σαφήνεια εάν ένα 
δημοψήφισμα έχει 
δεσμευτικό 
χαρακτήρα ή όχι. 

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

72,5 %  

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

47,5 %  

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

40 %  

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

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

97,5 %  

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

87,2 %  
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6. Αν και σε ένα 
δημοψήφισμα 
καλείται το σύνολο 
του πληθυσμού να 
συμμετέχει άμεσα (σε 
αντίθεση με μια 
ομάδα πολιτών), 
υπάρχει πάντα ένα 
ποσοστό ανθρώπων 
που δεν ψηφίζουν. 

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

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

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

90 %  

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

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

92,5 %  

 

5. Υφιστάμενα μέσα 
5.1 Εκλογές 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%) 

1. Οι κανόνες 
διαφέρουν μεταξύ των 
κρατών μελών. 

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

50 % 

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

87,2 % 
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2. Δεν υπάρχει 
επαρκής πολυμορφία 
μεταξύ των 
ευρωβουλευτών όσον 
αφορά κριτήρια όπως 
η ηλικία, η καταγωγή, 
το φύλο. 

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

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

82,5 % 

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

82,5 % 

2.1.4 Συνιστούμε οι υποψήφιοι στα ευρωπαϊκά 
ψηφοδέλτια να ασκούν τα καθήκοντά τους εάν 
εκλεγούν. 

89,2 % 

3. Ψηφίζουμε στις 
ευρωεκλογές και δεν 
έχουμε λόγο στη 
σύνθεση της 
Επιτροπής 

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

48,6 % 

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

88,9 % 

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

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

84,2 % 
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5.2 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%) 

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

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

89,2 % 

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

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

71,1 % 

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

3.1 Προτείνουμε να εγκατασταθεί ένα σύστημα 
απευθείας επικύρωσης. 

47,4 % 

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

4.1 Προτείνουμε να μπει σύνδεσμος προς μια απλή 
παρουσίαση ή επεξήγηση των άλλων διαδικασιών. 

89,5 % 

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

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

78,4 % 
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5.3 Δημόσια διαβούλευση 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%) 

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

1.1 Προτείνουμε σε πρώτο στάδιο να διαγραφεί 
ο παλαιός ιστότοπος και να αναφέρεται ο νέος 
ιστότοπος. 

81,6 % 

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

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

81,6 % 

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

65,8 % 

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

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

89,5 % 

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

4.1 Συνιστούμε να παρέχονται σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό στον 
ιστότοπο. 

81,6 % 

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

60,5 % 

4.3 Συνιστούμε να δημιουργηθεί λογισμικό 
τεχνητής νοημοσύνης που ταξινομεί τις 
διάφορες απόψεις και μετρά τις αντίθετες ή τις 
θετικές γνώμες. 

47,4 % 
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που αναλαμβάνει η ΕΕ σε σχέση με 
τη φωνή των πολιτών/ΜΚΟ. 

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

62,2 % 

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

5.1. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποσαφηνίζονται στον ιστότοπο. 

81,6 % 

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

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

78,9 % 

 
5.4 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%) 

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

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

71,1 % 

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

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

64,9 % 

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

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

3.2 Προτείνουμε τη σύσταση φορέα για τη 
διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ των 
χωρών. 

75,7 % 

4. Η διαδικασία είναι πολύπλοκη 
για τους πολίτες. 

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

83,8 % 
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5. Δεν είναι σαφές ποιο είναι το 
αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών. 

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

100 % 

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

55,3 % 

 

5.5 Δικαίωμα αναφοράς 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη 
από (%) 

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

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

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

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

94,4 % 

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

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

78,4 % 
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της σύνοψης της έκθεσης με θέμα «Η 

συμβολή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» που διοργάνωσε η 

Γαλλία. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης στα γαλλικά είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

https://participation-citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-

%20COFE%20-%20Rapport%20final.pdf 
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Εισαγωγή 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ένα πρωτόγνωρης έκτασης εγχείρημα συμμετοχής 

των πολιτών: καθιστά δυνατή τη διαβούλευση με τους πολίτες των 27 κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να τους επαναφέρει στο επίκεντρο των αποφάσεων που θα 

ληφθούν για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες της ΕΕ 

καλούνται να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, προτείνοντας αλλαγές και συγκεκριμένους τρόπους 

δράσης που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να καθορίσει μια νέα φιλοδοξία και να αντιμετωπίσει τις 

παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα. 

Η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της τριάδας των Προεδριών της Διάσκεψης 

για το Μέλλον της Ευρώπης, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τους πολίτες της να συμβάλουν ενεργά 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα και να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε όλη τη γαλλική επικράτεια. 

Παράλληλα με αυτές τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση θέλησε να διενεργήσει μια 

άσκηση συμμετοχής των πολιτών σε εθνικό επίπεδο. 

Με την υποστήριξη του αρμόδιου για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο και τη Συμμετοχή των Πολιτών 

Υπουργείου (MRPC) και την εμπειρογνωμοσύνη του Διυπουργικού Κέντρου Συμμετοχής των 

Πολιτών (CIPC), το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων (MEAE) οργάνωσε μια 

άσκηση συμμετοχής των πολιτών, βασισμένη σε στέρεη μεθοδολογική προσέγγιση (βλ. κατωτέρω, 

«Δεσμεύσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις»). Για την εφαρμογή του προγράμματος, το MEAE 

βασίστηκε σε κοινοπραξία αποτελούμενη από τους εξής παρόχους υπηρεσιών: Roland Berger, 

Wavestone, Public Missions και Harris Interactive. Τέλος, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη διοργάνωση των 18 διασκέψεων σε ολόκληρη τη χώρα. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, τέθηκε στους συμμετέχοντες ένα μόνο ερώτημα: «Ως Γάλλοι 

πολίτες, ποιες αλλαγές θέλετε για την Ευρώπη;» (βλ. παράρτημα IV «Εντολή συμμετοχής»). 
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Η εν λόγω εθνική άσκηση έλαβε τη μορφή 18 περιφερειακών διασκέψεων, στις 13 μητροπολιτικές 

περιφέρειες και στις 5 γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τα τη 

διάρκεια τριών σαββατοκύριακων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021, καθεμία από τις 

οποίες συγκέντρωσε 30 έως 50 τυχαία επιλεγμένους πολίτες (746 συνολικά). Μια συγκεφαλαιωτική 

έκθεση του έργου αυτών των 18 περιφερειακών ομάδων συντάχθηκε στη συνέχεια στο πλαίσιο 

εθνικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Οκτωβρίου 2021 στο Οικονομικό, Κοινωνικό 

και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο (CESE) στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχαν 98 εθελοντές πολίτες 

μεταξύ των συμμετεχόντων στις περιφερειακές διασκέψεις. 

Επιπλέον, και προκειμένου να αναδειχθούν οι απόψεις των νέων Γάλλων ενόψει του Ευρωπαϊκού 

Έτους Νεολαίας το 2022, το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων διοργάνωσε 

διαδικτυακή διαβούλευση με τίτλο «Parole aux Jeunes» («Ο λόγος στους νέους») σε συνεργασία με 

τον Make.org. Περισσότεροι από 50 000 νέοι ηλικίας 15-35 ετών εξέφρασαν τις ιδέες και τις 

προτεραιότητές τους για την Ευρώπη του 2035. 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των δύο διαβουλεύσεων που διοργάνωσε η 

Κυβέρνηση. 

Μεθοδολογία διαβούλευσης 

Η επιλογή των πολιτών για συμμετοχή στα περιφερειακά συνέδρια προέκυψε από συνδυασμό 

τυχαίας επιλογής των τηλεφώνων τους και στοχευμένης επιλογής προφίλ ώστε να επιτευχθεί μια 

ομάδα όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική της ποικιλομορφίας κάθε περιοχής. 

Στις περιφερειακές ομάδες, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις εναλλάξ στο πλαίσιο ομάδων 

εργασίας 6 έως 8 πολιτών, επικουρούμενων από έναν συντονιστή, και στο πλαίσιο παρουσίασης 

στην ολομέλεια. Οι εμπειρογνώμονες ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του χρόνου προβληματισμού 

για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των πολιτών και να παράσχουν πληροφορίες, κρατώντας 

παράλληλα ουδέτερη στάση. 
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Οι πολίτες κλήθηκαν πρώτα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την σημερινή αντίληψή τους για 

την Ευρώπη. Στη συνέχεια, εξέφρασαν τις επιθυμίες τους για την Ευρώπη του 2035, στις ομάδες 

και ακολούθως στην ολομέλεια. Από τις συζητήσεις αυτές κατέστη δυνατόν να προσδιοριστούν 

3 έως 8 επιθυμίες ανά περιφέρεια. Για καθεμία από αυτές τις επιθυμίες οι πολίτες διατύπωσαν στη 

συνέχεια τις αλλαγές που θεωρούσαν αναγκαίες για να επιτευχθεί αυτό το όραμα για την Ευρώπη 

και ακολούθως παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης. Η διαδικασία αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα συνολικά 515 αλλαγές και 1 301 συγκεκριμένες προτάσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Από κάθε περιφερειακή διάσκεψη προέκυψε μια περιφερειακή συγκεφαλαιωτική έκθεση που τέθηκε 

στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων πριν από την εθνική διάσκεψη. 

Στη διάσκεψη της εθνικής συγκεφαλαιωτικής έκθεσης συμμετείχαν 98 πολίτες που επελέγησαν 

τυχαία από τις 18 περιφερειακές διασκέψεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία της 

εθνικής ομάδας, 6 πολίτες επελέγησαν με κλήρωση από τους εθελοντές των περιφερειακών 

συνεδρίων στη μητροπολιτική Γαλλία και τη Ρεϋνιόν και 4 πολίτες από τις υπερπόντιες διασκέψεις, 

με σεβασμό της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και της ηλικιακής πολυμορφίας σε κάθε 

περιφερειακή κλήρωση (βλ. παράρτημα II). 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής διάσκεψης, αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν 

515 αλλαγές που διατυπώθηκαν στις περιφερειακές διασκέψεις, όταν η πρόθεση που εκφράζονταν 

με αυτές ήταν παρόμοια ή συναφής, ώστε να δημιουργηθούν 14 ομάδες αλλαγών που αποτυπώνουν 

μια κοινή επιθυμία για την Ευρώπη (βλ. τμήμα 6). Οι 14 επιθυμίες για την Ευρώπη χρησίμευσαν ως 

βάση για τις εργασίες των 98 συμμετεχόντων στην εθνική διάσκεψη, αποστολή της οποίας ήταν να 

εμπλουτίσει το έργο που επιτελείται στις περιφέρειες και να συγκρίνει τις επιθυμίες για την Ευρώπη, 

τις αλλαγές και τις προτάσεις με τη βοήθεια περίπου είκοσι εμπειρογνωμόνων, με στόχο να 

καταρτιστεί κατάλογος αλλαγών προτεραιότητας. Κάθε ομάδα επέλεξε τελικά 3 βασικές αλλαγές, η 

πρώτη από τις οποίες τέθηκε σε ψηφοφορία από το σύνολο των 98 πολιτών· κατ’ αυτόν τον τρόπο 

προέκυψε μια τελική κατάταξη των 14 αλλαγών προτεραιότητας. Το συνολικό έργο αυτής της 

διάσκεψης συγκεντρώνεται σε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση. 
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Η διαδικτυακή διαβούλευση «Parole aux Jeunes» σε συνεργασία με το Make.org πραγματοποιήθηκε 

από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2021. Περισσότεροι από 50 000 συμμετέχοντες συμμετείχαν και 

υπέβαλαν σχεδόν 3 000 προτάσεις για την Ευρώπη. Με βάση το σύνολο των αντιδράσεων των νέων 

πολιτών, εντοπίστηκαν 35 κεντρικές ιδέες, εκ των οποίων 22 έτυχαν ευρείας υποστήριξης και 

13 ήταν αμφιλεγόμενες μεταξύ των συμμετεχόντων (βλ. τμήμα ). 

Αποπεράτωση και καθήκον παρακολούθησης 

Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Κυβέρνηση από τους πολίτες στις 29 Νοεμβρίου 2021, παρουσία 

των Γάλλων εκλεγμένων μελών της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα 

υποβληθεί στην τριάδα των Προεδριών της Διάσκεψης κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά το πέρας της εθνικής συγκεφαλαιωτικής διάσκεψης στο Οικονομικό, Κοινωνικό και 

Περιβαλλοντικό Συμβούλιο —και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υψηλές προσδοκίες των τυχαία 

επιλεγμένων πολιτών—, συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης με συμμετοχή των πολιτών, 

προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αυτή, 

αποτελούμενη από 15 μέλη - 14 εκπροσώπους περιφερειακών διασκέψεων και έναν εκπρόσωπο της 

διαβούλευσης «Parole aux Jeunes» - θα επιφορτιστεί με την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την 

πορεία των προτάσεών τους. Σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκεψης, ένα ή περισσότερα 

από τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της γαλλικής άσκησης 

για να επισημάνουν τις προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, δημιουργώντας 

παράλληλα μια κοινή θέση με όλους τους ευρωπαίους πολίτες που εκπροσωπούνται. 

Όλα τα έγγραφα της γαλλικής διαβούλευσης θα είναι δημόσια και προσβάσιμα από όλους στην 

πλατφόρμα του γαλλικού κράτους για τη συμμετοχή των πολιτών: εντολή συμμετοχής, 

περιφερειακές συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις, εθνική συγκεφαλαιωτική έκθεση, έκθεση εγγυητών και 

τελική έκθεση. 
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Παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων 
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Παρουσίαση των ομάδων περιφερειακών συνεδρίων 
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Δεσμεύσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

 
a. Κρατικές δεσμεύσεις για τη συμμετοχική δημοκρατία 
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Η γαλλική συνιστώσα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ακολουθεί τις δεσμεύσεις που 

έχει αναλάβει το κράτος όσον αφορά τη συμμετοχική δημοκρατία, οι οποίες βασίζονται σε τρεις 

αρχές: διαφάνεια, ουδετερότητα και υποχρέωση παρακολούθησης. 

Μια συμμετοχική προσέγγιση δεσμεύει τον διοργανωτή να τηρήσει αυστηρή μεθοδολογία. Η 

μέθοδος συμμετοχής των πολιτών θα πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν υπό τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες και να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και τεκμηριωμένα. 

Διαφάνεια 

Η οργανωτική ομάδα του συνεδρίου ανέλαβε να καταστήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη 

διαβούλευση προσβάσιμες στους πολίτες: 

• Το πλαίσιο της διαβούλευσης· 

• Τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των πολιτών· 

• Τους σκοπούς της διαβούλευσης· 

• Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. 

Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης καθορίστηκε με σταθερό 

στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας για τους πολίτες. Η μεθοδολογία για την τυχαία επιλογή 

πολιτών, η μεθοδολογική προσέγγιση και ο τρόπος χειρισμού των απόψεων των πολιτών 

καθορίστηκαν με σαφήνεια. Οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη 

σύνοψη του έργου της περιφερειακής διάσκεψης στην οποία συμμετείχαν μετά το πέρας της. 

Επιπλέον, όλα τα έγγραφα εργασίας και τα τελικά έγγραφα θα δημοσιοποιούνται στο τέλος του 

προγράμματος στην κρατική πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών10. 

  

 
10 www.participation-citoyenne.gouv.fr 
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Ουδετερότητα 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η διοργανώτρια ομάδα πρέπει να διασφαλίζει ότι παραμένει 

ουδέτερη κατά την οργάνωση των ανταλλαγών απόψεων και τη σύνταξη των συνόψεων για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα - συντονιστές, διαμεσολαβητές, 

εμπειρογνώμονες - δεν θα πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους ούτε να προσπαθούν να 

κατευθύνουν τη συζήτηση με υποκειμενικό τρόπο. 

Ο στόχος της ουδετερότητας επιδιώχθηκε σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της παρούσας 

διαβούλευσης, ιδίως με τη διασφάλιση αμερόληπτης επιλογής των συμμετεχόντων, της πλήρους 

ελευθερίας του διαλόγου και της έλλειψης επιρροής εκ μέρους του υπευθύνου ή των ενδιαφερόμενων 

μερών στις απόψεις των πολιτών. Αυτή η απαίτηση ουδετερότητας υλοποιήθηκε μέσω μιας 

αντικειμενικής και διαφανούς διαδικασίας πρόσκλησης συμμετεχόντων, μιας συνεπούς 

μεθοδολογικής προσέγγισης (εμπειρογνωμοσύνη από τα κάτω, έλλειψη θεματικού πλαισίου των 

συζητήσεων) και της ιδιαίτερης προσοχής στη στάση των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών 

(συντονιστές, διαμεσολαβητές, εμπειρογνώμονες). Τέλος, η διοργανώτρια ομάδα διασφάλισε ότι 

ελήφθησαν υπόψη όλες οι απόψεις και ότι δεν έγινε φιλτράρισμα των προτάσεων των πολιτών. 

Ένα σώμα τριών εγγυητών, που διορίστηκαν από τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την Κυβέρνηση, διασφάλισε επίσης τον σεβασμό της 

διατύπωσης και τη λήψη υπόψη όλων των απόψεων. 

Καθήκον παρακολούθησης 

Οι πολίτες, είτε συμμετείχαν στη διαβούλευση είτε όχι, έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για το 

ποιες προτάσεις και απόψεις τους ελήφθησαν υπόψη και για ποιους λόγους. Πρόκειται για το 

λεγόμενο καθήκον παρακολούθησης. 
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Ορίζεται από το Διυπουργικό Κέντρο Συμμετοχής των Πολιτών (CIPC) και τη Διυπουργική 

Διεύθυνση Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα (DITP) ως η δέσμευση του δημόσιου φορέα 

λήψης αποφάσεων να παρέχει στους πολίτες σαφείς και κατανοητές απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα 

παρακολούθησης που προβλέπονται στη διαβούλευση. Στην πράξη, το καθήκον παρακολούθησης 

συνίσταται στην υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη 

οι συνεισφορές τους και το αντίκτυπο που είχαν στην απόφαση και τις πρακτικές της διοίκησης. 

Η Κυβέρνηση ανέλαβε αυτό το καθήκον παρακολούθησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 

Μέλλον της Ευρώπης και ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παρακολούθησης στο τέλος της 

εθνικής διάσκεψης το οποίο περιγράφεται στο επόμενο τμήμα της παρούσας έκθεσης (βλ. 

«Μεθοδολογικές προσεγγίσεις»). 
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β. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Οι τρεις αυτές κρατικές δεσμεύσεις αποτυπώθηκαν στη μεθοδολογία διαβούλευσης με τη μορφή 

επτά στέρεων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. 

1. Εδαφικότητα και εγγύτητα 

Η εθνική συνιστώσα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης έλαβε τη μορφή 18 περιφερειακών 
διασκέψεων, στις 13 μητροπολιτικές περιφέρειες και στις 5 γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες, 
ακολουθούμενη από εθνική διάσκεψη στο Παρίσι. Στόχος της οργάνωσης των ομάδων σε τοπικό επίπεδο ήταν 
η όσο το δυνατόν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγγύτητα προς τους πολίτες. Η προσέγγιση αυτή εμπλούτισε 
επίσης τη διαβούλευση, αποκαλύπτοντας τα σημεία συναίνεσης και διαφωνίας μεταξύ των περιφερειών σε 
διάφορα θέματα. 

2. Ποικιλομορφία των προφίλ των πολιτών και τυχαία επιλογή 

Πριν από τη διαδικασία καθορίστηκε στόχος για την επιλογή 50 πολιτών ανά περιφερειακή διάσκεψη, με 
εξαίρεση τις υπερπόντιες διασκέψεις στη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Γουαδελούπη και τη Γαλλική Γουιάνα, 
με 30 έως 40 πολίτες έκαστη, και τη διάσκεψη στην περιφέρεια Grand Est, στην οποία συμμετείχαν επίσης 5 
Γερμανοί πολίτες από τα τρία γειτονικά ομόσπονδα κρατίδια. Η πρόσκληση των πολιτών για συμμετοχή στα 
περιφερειακά συνέδρια έγινε με κλήρωση, μέσω τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθμών. 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι πολίτες που κληρώθηκαν έπρεπε να είναι άνω των 18 ετών και να είναι Γάλλοι ή 
να έχουν μόνιμη νόμιμη διαμονή στη Γαλλία. Κάθε περιφερειακή ομάδα πολιτών θα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτική της ποικιλομορφίας του πληθυσμού της αντίστοιχης περιφέρειας και να 
συγκεντρώνει ευρύ φάσμα απόψεων για την Ευρώπη. Η ακριβής μεθοδολογία της τυχαίας επιλογής 
περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

3. Διαφάνεια της διαδικασίας 

Ένα σώμα τριών εγγυητών που διορίστηκε από τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Πρόεδρο της 
Εθνοσυνέλευσης και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολούθησε ολόκληρη τη διαδικασία 
προκειμένου να διασφαλίσει την ουδετερότητα και τη νομιμότητά της. Οι εγγυητές μεταξύ άλλων: 
επόπτευσαν τη διαδικασία τυχαίας επιλογής των πολιτών, διατύπωσαν συστάσεις για την επιλογή 
εμπειρογνωμόνων και διασφάλισαν με επιτόπου επισκέψεις την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εγγυητές θα δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη 
διαβούλευση. Το έγγραφο αυτό θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην κρατική πλατφόρμα συμμετοχής των 
πολιτών. 

Τα ακόλουθα θα δημοσιευτούν επίσης στην κρατική πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών: οι συνόψεις των 
δεκαοκτώ περιφερειακών διασκέψεων, το ανακεφαλαιωτικό έγγραφο όλων των αλλαγών που διατυπώθηκαν 
στις περιφερειακές διασκέψεις, τη σύνοψη της εθνικής διάσκεψης και την τελική έκθεση που υποβλήθηκε 
στην Κυβέρνηση. 
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4. Ανοικτή συζήτηση χωρίς καθορισμένη ατζέντα 

Στο πλαίσιο αυτής της εθνικής διαβούλευσης, τέθηκε στους συμμετέχοντες ένα μόνο ερώτημα: «Ως Γάλλοι 
πολίτες, ποιες αλλαγές θέλετε για την Ευρώπη;». 

Ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, οι πολίτες 
ήταν σε θέση να καθορίσουν μόνοι τους τον τρόπο με τον οποίο οι επιθυμητές αλλαγές θα συμπεριληφθούν 
στην ημερήσια διάταξη, χωρίς να δεσμεύονται από συγκεκριμένο θέμα ή από προκαθορισμένο κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Σκοπός ήταν να δοθεί με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες που συμμετείχαν στις περιφερειακές διασκέψεις η 
δυνατότητα πλήρους ελευθερίας στην επιλογή των θεμάτων με τα οποία επιθυμούσαν να ασχοληθούν. Ως εκ 
τούτου, το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδιο για την εθνική συνιστώσα 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης επέλεξε να αναπτύξει μια προσέγγιση συμπληρωματική προς την 
ευρωπαϊκή άσκηση, η οποία διαρθρώνεται γύρω από εννέα θέματα: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· 
ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· μετανάστευση· παιδεία, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός· άλλες ιδέες11. 

Ως εκ τούτου, τα θέματα των περιφερειακών διασκέψεων καθορίζονταν από τους ίδιους τους πολίτες και όχι 
από τον υπεύθυνο της άσκησης. 

5. Εμπειρογνωμοσύνη από τα κάτω 

Προκειμένου να ασκηθεί η ελάχιστη δυνατή επιρροή στους συμμετέχοντες κατά τη διατύπωση των επιθυμιών 
τους για την Ευρώπη, αποφασίστηκε να μην παρασχεθούν εκ των προτέρων πληροφορίες ή 
εμπειρογνωμοσύνη (π.χ. σχετικά με το παρόν στάδιο εξέλιξης της ΕΕ, τις αρμοδιότητές της ή τη λειτουργία 
των θεσμικών οργάνων), αλλά να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία οι ερωτήσεις των ίδιων των πολιτών. Αυτή 
η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στην αρχή της «εμπειρογνωμοσύνης από τα κάτω», σύμφωνα με την 
οποία έναυσμα για τον συλλογικό προβληματισμό αποτελούν οι εμπειρίες και οι απόψεις των πολιτών, οι 
οποίοι στη συνέχεια υποβάλλουν ερωτήματα στους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να τεκμηριώσουν τις 
συζητήσεις τους και να εδραιώσουν τις υποθέσεις εργασίας τους. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κινητοποιήθηκαν εμπειρογνώμονες στις διάφορες περιφέρειες (τρεις 
κατά μέσο όρο), ιδίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct των εν 
λόγω περιφερειών. Ήταν παρόντες το Σάββατο και την Κυριακή για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των 
πολιτών, παρεμβαίνοντας μόνο κατόπιν αιτήματός τους. Στη διάθεση των πολιτών ήταν επίσης και ελεγκτές 
γεγονότων (fact checkers) για να ελέγχουν γρήγορα τις ερωτήσεις των πολιτών σχετικά με τα πραγματικά 
περιστατικά. 

Κατά την εθνική συγκεφαλαιωτική διάσκεψη του CESE, στις ομάδες εργασίας συμμετείχαν 19 
εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από ομάδες προβληματισμού και από το 
διπλωματικό σώμα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί παρείχαν υποστήριξη σε μια ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σαββατοκύριακου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις αλλαγές που εκφράστηκαν στις 
περιφέρειες. 

6. Συλλογικότητα και ευέλικτη διακυβέρνηση 

 
11 https://futureu.europa.eu/processes?locale=gr 



 

 227 

Η όλη διαδικασία καταρτίστηκε από κοινού από το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων 
(MEAE), με την υποστήριξη της συμμετοχικής στρατηγικής του Διυπουργικού Κέντρου Συμμετοχής των 
Πολιτών (CIPC) της Διυπουργικής Διεύθυνσης Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα (DITP) και του 
αρμόδιου για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο και τη Συμμετοχή των Πολιτών Υπουργείου (MRPC). Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε από κοινοπραξία αποτελούμενη από τους παρόχους υπηρεσιών Roland Berger, 
Wavestone, Missions Publiques και Harris Interactive για την καθοδήγηση της διαδικασίας, τη διοργάνωση 
συνεδρίων, την τυχαία επιλογή των πολιτών και τη σύνταξη εκθέσεων και συνόψεων, σε συνεργασία με τις 
νομαρχίες αυτοδιοικήσεις για την τοπική οργάνωση των περιφερειακών διασκέψεων. 

Έχει συσταθεί μηχανισμός ειδικής διακυβέρνησης με τη μορφή ομάδας έργου υπό την αιγίδα του MEAE, 
στην οποία συμμετέχουν το CIPC, το MRPC και η κοινοπραξία αναδόχων. 

7. Καθήκον παρακολούθησης και σύνδεση με την ευρωπαϊκή άσκηση 

Κατά την εθνική διάσκεψη, ανακοινώθηκαν διάφορες συνιστώσες που αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματα του καθήκοντος παρακολούθησης που υπέχουν τα γαλλικά θεσμικά όργανα μετά το πέρας 

της άσκησης για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: 

- δημοσίευση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία, δημοσίευση του παρόντος 

εγγράφου και των συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων των περιφερειακών και εθνικών 

διασκέψεων, με διαφανή τρόπο, με πρόσβαση όλων στη νέα πλατφόρμα για τη συμμετοχή 

των πολιτών που δρομολογήθηκε με την ευκαιρία της υποβολής της τελικής έκθεσης στην 

Κυβέρνηση· 

- διοργάνωση εκδήλωσης για την υποβολή στην Κυβέρνηση της τελικής έκθεσης σχετικά 

με την εθνική συνιστώσα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης τον Νοέμβριο του 

2021· 

- σύσταση επιτροπής παρακολούθησης από πολίτες, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα μέτρα 

που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με τις υποβληθείσες προτάσεις. Η επιτροπή αυτή θα 

αποτελείται από 15 πολίτες, εκ των οποίων 14 συμμετέχοντες σε περιφερειακές διασκέψεις 

και ένας συμμετέχων στη διαβούλευση «Parole aux Jeunes»· 

- υποβολή της συμβολής της Γαλλίας στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τον Ιανουάριο του 2022· 
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Οι προτάσεις των Γάλλων πολιτών θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικού προβληματισμού των 

κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ως χώρα που ασκεί την Προεδρία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εναπόκειται στη Γαλλία να 

κάνει τη φωνή των πολιτών της να ακουστεί, επιδιώκοντας παράλληλα μια κοινή θέση στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Πρώτο τμήμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 
περιφερειακών διασκέψεων για το Μέλλον της Ευρώπης 
Σε καθεμία από τις 18 περιφερειακές διασκέψεις, οι πολίτες εξέφρασαν μεμονωμένα και στη 

συνέχεια ομαδικά τις επιθυμίες τους για την Ευρώπη του 2035. Προέκυψαν έτσι 3 έως 8 ομάδες 

επιθυμιών, εκ των οποίων προέκυψαν στη συνέχεια συνολικά 101 οράματα για την Ευρώπη σε 

ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια. Οι πολίτες διατύπωσαν στη συνέχεια τις αλλαγές που 

θεωρούσαν αναγκαίες για να επιτευχθεί αυτό το όραμα για την Ευρώπη και ακολούθως παρουσίασαν 

συγκεκριμένες δράσεις. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα συνολικά 515 αλλαγές και 1 301 

συγκεκριμένες δράσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. 

Κατά τις εβδομάδες που μεσολάβησαν μεταξύ των περιφερειακών διασκέψεων και της εθνικής 

διάσκεψης, η ομάδα έργου συγκέντρωσε τις 515 αλλαγές σε συνεκτικές ομάδες. Όλες οι προταθείσες 

από τις περιφέρειες αλλαγές αποτέλεσαν αντικείμενο λεξικολογικής ανάλυσης και ομαδοποιήθηκαν 

όταν η βασική τους επιδίωξη ήταν όμοια ή παρεμφερής, προκειμένου να συσταθούν ομάδες εργασίας 

για την εθνική διάσκεψη με κοινή επιθυμία για την Ευρώπη. Τέλος, οι αλλαγές που 

προσδιορίστηκαν στις περιφέρειες ομαδοποιήθηκαν σε 14 διαφορετικές επιθυμίες για την 

Ευρώπη.  
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α. Κατάταξη των 14 επιθυμιών για την Ευρώπη 

Στο τέλος κάθε περιφερειακής διάσκεψης, οι συμμετέχοντες πολίτες ψήφισαν υπέρ των αλλαγών 

που προσδιόρισαν οι διάφορες ομάδες εργασίας. 

Με βάση τις ομάδες που συστάθηκαν πριν από την εθνική συγκεφαλαιωτική διάσκεψη, ήταν δυνατόν 

να προσδιοριστούν —χάρη στις ψηφοφορίες για τις αλλαγές σε κάθε περιοχή— οι επιθυμίες για την 

Ευρώπη που ήταν πιο δημοφιλείς μεταξύ των πολιτών. Για παράδειγμα, οι επιθυμίες για «μια 

Ευρώπη που τοποθετεί την εκπαίδευση στο προσκήνιο» και «μια εγγύτερη και πιο προσιτή Ευρώπη» 

έτυχαν ευρείας υποστήριξης, με αλλαγές που υποστηρίζονται κατά μέσο όρο από το 56 % των 

πολιτών σε περιφερειακές διασκέψεις. 

 
Κατάταξη των επιθυμιών για την Ευρώπη με βάση τη δημοτικότητα 
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β. Παρουσίαση των 14 αλλαγών προτεραιότητας που προέκυψαν από την εθνική 

διάσκεψη 

Στην εθνική συγκεφαλαιωτική διάσκεψη, οι 100 συμμετέχοντες πολίτες εργάστηκαν ο καθένας σε 

μία από τις 14 ομάδες επιθυμιών. Μετά το πέρας των εργασιών, κάθε ομάδα επέλεξε, ως έκφραση 

της επιθυμίας της για την Ευρώπη, μία αλλαγή προτεραιότητας που πρέπει να επιτευχθεί έως το 

2035. Αυτές οι 14 αλλαγές προτεραιότητας τέθηκαν στη συνέχεια προς ψήφιση από τους 100 πολίτες 

την τελευταία ημέρα της εθνικής διάσκεψης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παρατίθεται 

κατωτέρω, κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε αλλαγή. 

Η πιο δημοφιλής αλλαγή μεταξύ των 100 πολιτών που συμμετείχαν στην εθνική διάσκεψη είναι η 

«Προαγωγή της ενεργειακής λιτότητας για τη μείωση της κατανάλωσης μέσω αποφυγής της σπατάλης». 
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Για κάθε αλλαγή προτεραιότητας, οι πολίτες της οικείας ομάδας έδωσαν ορισμό της αλλαγής, 

πρότειναν συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή της και καθόρισαν τα κριτήρια επιτυχίας έως 

το 2035.  
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Αλλαγή 1 – Προαγωγή της ενεργειακής λιτότητας για τη μείωση της 

κατανάλωσης μέσω αποφυγής της σπατάλης 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

και ενεργειακής πρόκλησης 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι να ενθαρρυνθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 

και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ιεράρχησή της από τους πολίτες αποτυπώνει την 

επιθυμία τους για ανάληψη από την Ευρώπη και τους κατοίκους της αποφασιστικής δράσης όσον 

αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική πρόκληση. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η αλλαγή αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη φιλόδοξων ερευνητικών προγραμμάτων για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επενδυτικών ταμείων που θα 

επενδύουν άμεσα σε εταιρείες του τομέα. 

Για τους πολίτες, η αλλαγή αυτή θα ήταν επιτυχής εάν είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση δεσμευτικών 

στόχων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βασικούς δείκτες μετριοπαθούς 

κατανάλωσης, όπως η μείωση του στόλου αυτοκινήτων ή της κατανάλωσης κρέατος στην ΕΕ. 

Φιλοδοξία είναι επίσης να καθοριστούν με επιτυχία ποσοστώσεις κατανάλωσης ανά τομέα, οι 

οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις διακυμάνσεις στην κατανάλωση των επιχειρήσεων και θα σέβονται 

την εμπιστευτικότητα των δεδομένων τους. 
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Αλλαγή 2 – Ενίσχυση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο  

 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκός στρατός, στρατηγική αυτονομία 

Η αλλαγή αυτή συνάδει με την ομόφωνη επιθυμία των πολιτών να επιτύχουν αυτονομία στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, ώστε να μην εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για τους πολίτες, η επιτυχία αυτής της αλλαγής θα αποτυπωνόταν κυρίως στον διορισμό Ευρωπαίου 

Επιτρόπου Άμυνας και Ασφάλειας. 

Στον τομέα της άμυνας, η δημιουργία μόνιμου στρατού, επιχειρησιακού και με δυνατότητα 

ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο θα επιτρέψει στην Ευρώπη να προστατεύει τα σύνορά της και να 

παρεμβαίνει, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος τρίτων χωρών. 

Όσον αφορά την ασφάλεια, οι πολίτες θεωρούν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια 

του εφοδιασμού και να προστατεύει τη στρατηγική έρευνά της, σε τομείς προτεραιότητας όπως ο 

τομέας του διαστήματος, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο ιατρικός τομέας και το περιβάλλον. Η 

καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων αναμένεται επίσης να συμβάλει στον περιορισμό 

της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. 
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Αλλαγή 3 – Προώθηση των συλλογικών οικονομικών επιδόσεων μέσω μιας 

αυτόνομης, ανταγωνιστικής και προωθούμενης από την Ένωση βιομηχανίας 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που υπερασπίζεται τα συμφέροντά της 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή προτίμηση, προστασία της τεχνογνωσίας, ανάπτυξη ευρωπαϊκής αριστείας 

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι η επίτευξη τριών στόχων: ενίσχυση της πολιτικής «ευρωπαϊκής 

προτίμησης» εντός της ΕΕ, διασφάλιση της προστασίας των βασικών αγαθών και της 

τεχνογνωσίας και ανάπτυξη «ευρωπαϊκής αριστείας». 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί, κατ’ αρχάς, την εφαρμογή μιας πολιτικής «ευρωπαϊκής 

προτίμησης» στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και την καθιέρωση φόρου 

άνθρακα επί των εισαγωγών. 

Η προστασία της τεχνογνωσίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελέγχου των εξαγορών και 

των ξένων επενδύσεων, καθώς και την ενίσχυση της μετεγκατάστασης. 

Τέλος, η ανάπτυξη «ευρωπαϊκής αριστείας» σημαίνει ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών 

συμμαχιών σε στρατηγικούς τομείς και τόνωση των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Η επιτυχία αυτής της αλλαγής υλοποιείται για τους πολίτες μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
συμμαχιών σε βασικούς τομείς, της αύξησης του αριθμού των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων και της 
βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου. 
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Αλλαγή 4 – Πρόβλεψη δραστηριοποίησης των πολιτών σε διάφορα επίπεδα: 

συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, έλεγχος 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια πιο δημοκρατική Ευρώπη 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές, ευρωπαϊκό βαρόμετρο ικανοποίησης, γενίκευση 

των διαβουλεύσεων με τους πολίτες 

Μέσω αυτής της αλλαγής, οι πολίτες προτείνουν να αναπτυχθεί μια «πλήρης εμπειρία του πολίτη» 

για τους Ευρωπαίους, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνει τη βούληση των πολιτών να κάνουν τη φωνή τους να 

ακουστεί και να επηρεάσουν τις δημόσιες πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους 

ζωή. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Το κύριο καθήκον των πολιτών είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση πρωτοβουλιών συμμετοχής των πολιτών. 
Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να αναληφθούν διάφορες δράσεις: Τη δημιουργία μόνιμης 
συμβουλευτικής επιτροπής, την καταχώριση της εξουσίας των πολιτών στις ευρωπαϊκές συνθήκες και τη 
δημιουργία ενός σήματος για τους νόμους που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. 

Η επιτυχία αυτής της αλλαγής θα καταδεικνυόταν από την ανοδική τάση δεικτών όπως η συμμετοχή 

στις εκλογές, το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εμπιστοσύνη προς αυτή, καθώς και 

η επισκεψιμότητα ευρωπαϊκών ιστοτόπων. Η αύξηση του αριθμού των αποφάσεων που 

λαμβάνονται μετά από διαβούλευση με τους πολίτες και η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ) φαίνεται επίσης να αποτελούν χαρακτηριστικά επιτυχίας. 
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Αλλαγή 5 – Μετάβαση προς μια ομοσπονδία των κρατών της Ευρώπης με ευρείες 

αρμοδιότητες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια πιο ενωμένη Ευρώπη 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: θεσμική ενοποίηση, εκλεγμένος/-η πρόεδρος, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ 

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία των πολιτών να ενοποιήσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά 

θεσμικά όργανα. Το επιδιωκόμενο μοντέλο είναι αυτό μιας ομοσπονδίας κρατών με στόχο την 

ενίσχυση των συντρεχουσών ή αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς, 

ωστόσο, να κινείται προς ένα ομοσπονδιακό κράτος. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Σε εσωτερικό της ΕΕ η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών, τη δημιουργία ευρωπαϊκών υπουργείων στα κράτη μέλη και, μακροπρόθεσμα, την 

εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καθολική ψηφοφορία. 

Σε εξωτερικό επίπεδο, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής φωνής στο εξωτερικό θα ενσάρκωνε ένας 

μοναδικός εκπρόσωπος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. 

Η εν λόγω ομοσπονδία κρατών θα επωφελείτο επίσης από την αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με 
τη φιλοδοξία να ανέλθει στο 10 % του ΑΕΠ (επί του παρόντος 2 %). 
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Αλλαγή 6 – Πρόταση εισαγωγής διά βίου προγραμμάτων ανταλλαγών 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που τοποθετεί την εκπαίδευση στο προσκήνιο 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικές ανταλλαγές, Erasmus 

Η αλλαγή αυτή, που έτυχε ευρείας υποστήριξης, αποτυπώνει τη σημασία που έχουν για τους πολίτες 

οι επαφές και οι εμπειρίες στο εξωτερικό για την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνείδησης. Στόχος 

είναι η μετάβαση από τις «ακαδημαϊκές γνώσεις σε μια ζωντανή, απτή και αντιληπτή προσέγγιση της 

Ευρώπης» καθώς και να γίνει αντιληπτή η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια ως διά βίου μάθηση. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η επιτυχία μιας τέτοιας αλλαγής εξαρτάται πρωτίστως από την εισαγωγή ευρύτερων ευκαιριών 
κινητικότητας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχολικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, ταξίδια και 
επαγγελματική κινητικότητα. Οι πολίτες θεωρούν ότι προσφορά αυτή πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, 
ιδίως δε σε άτομα με χαμηλούς πόρους ή με αναπηρία. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus θα μπορούσε 
να απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους χωρίς όριο ηλικίας ή πόρων. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να 
σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να είναι ποικιλόμορφα, συμπεριληπτικά και προσβάσιμα, με απλοποιημένες 
διοικητικές διαδικασίες. 

Πέρα από την κινητικότητα, έγινε επίσης αναφορά στη σημασία της δημιουργίας στενότερων δεσμών 
μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων (ισοτιμία διπλωμάτων κ.λπ.) και της αύξησης της ελκυστικότητας 
της Ευρώπης για την αποτροπή της διαρροής ταλέντων στο εξωτερικό. 
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Αλλαγή 7 – Κοινή εμπειρία των ευρωπαϊκών πολιτισμών μέσω εκδηλώσεων και 

διοργανώσεων που συσπειρώνουν 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που μοιράζεται πολιτισμούς και ταυτότητες 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: ευρωπαϊκό φεστιβάλ, ευρωπαϊκή αργία, Διεθνής Έκθεση Ευρώπης 

Στόχος αυτής της αλλαγής είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος μέσω 

κοινών εμπειριών, εκδηλώσεων και εορτασμών. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Οι προταθείσες από τους πολίτες εκδηλώσεις είναι διασκεδαστικές, ενωτικές και δημοφιλείς για 

να συμμετέχουν για όσο το δυνατόν περισσότεροι. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνονται 

σε όλα τα ακροατήρια (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των μαθητών, των νέων και των 

φοιτητών Erasmus) και να λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη (οίκους ευγηρίας, σχολεία, δημόσιες 

υπηρεσίες, φυλακές κ.λπ.). 

Ειδικότερα, προβλέφθηκαν δύο εκδηλώσεις για την προσέγγιση των Ευρωπαίων: μια διεθνής έκθεση της 
Ευρώπης στην οποία θα εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη και μια αναβίωση της Ημέρας της Ευρώπης 
στις 9 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης μιας παιδαγωγικής εκδήλωσης «ώστε να μη ξεχνάμε την ειρήνη που είναι 
συνυφασμένη με την Ευρώπη και τις αξίες της». Ταυτόχρονα, εκπρόσωποι της ΕΕ θα μπορούσαν να 
επισκέπτονται ευρωπαίους μαθητές στα σχολεία τους, προκειμένου να ενισχύσουν την εγγύτητα προς την 
Ευρώπη και την κατανόησή της από τους πολίτες ήδη από νεαρή ηλικία. 
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Αλλαγή 8 – Εναρμόνιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 

διευκόλυνση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω μιας 

κοινής πολιτικής για την υγεία 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη αλληλέγγυα που προστατεύει 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: καθολική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, εναρμόνιση των υπηρεσιών περίθαλψης, 

υγειονομική περίθαλψη ως θεμελιώδες δικαίωμα 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγεία για όλους τους Ευρωπαίους και να ικανοποιηθεί η 

«ανάγκη προστασίας και αλληλεγγύης», προτάθηκε ομόφωνα ένα υπερεθνικό σύστημα υγείας. Αυτό 

θα βασίζεται σε δίκαιη χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών και θα αντλεί έμπνευση από τα 

καλύτερα συστήματα της ΕΕ. Μια τέτοια αλλαγή αποτυπώνει την επιθυμία των πολιτών να δουν την 

Ευρώπη να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία των κατοίκων της, ιδίως στον τομέα της 

υγείας, όπου τα μέχρι τώρα βήματα είναι υπερβολικά διστακτικά. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής, η αρχή της καθολικής ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης 

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να αποφασιστεί ο τρόπος υλοποίησης 

του εν λόγω συστήματος. Παρότι κάποιοι τάσσονται υπέρ της «συγκέντρωσης των δεδομένων που θα 

επιτρέπει στους [ευρωπαίους] εργαζομένους στον τομέα της υγείας να έχουν πρόσβαση σε όλο το 

ιατρικό ιστορικό του ασθενούς», άλλοι θεωρούν ότι το μέτρο αυτό οδηγεί σε «περαιτέρω στέρηση της 

ελευθερίας και εγκαθιδρύει σύστημα παρακολούθησης». 

Εντούτοις, η διαφάνεια και η εναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς 
και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την υγεία, έχουν προσδιοριστεί ως προαπαιτούμενα για κάθε σημαντικό 
μετασχηματισμό. 
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Αλλαγή 9 – Ανάπτυξη και έλεγχος στρατηγικών τομέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για τη διασφάλιση της αυτονομίας μας 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος Ευρώπη 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά : ανάπτυξη ευρωπαϊκής αριστείας, έλεγχος των ξένων επενδύσεων, ψηφιακή και 

ενεργειακή αυτονομία 

Ο έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο των τομέων που θεωρούνται στρατηγικοί, όπως η υγεία, τα 

τρόφιμα, η ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα, οι μεταφορές και τα νέα υλικά, 

ανταποκρίνονται στην ανάγκη κυριαρχίας που έχουν προσδιορίσει οι πολίτες. Αυτό θα περιορίσει 

τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής 

αριστείας και την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης μέσω μιας ευρωπαϊκής προτίμησης. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για να επιτευχθεί αυτή η κυριαρχία, θα μπορούσε να ανατεθεί σε μια ευρωπαϊκή αρχή ο έλεγχος 

αυτών των τομέων με την έκδοση αδειών για την εξαγορά ευρωπαϊκών εταιρειών από ξένους 

ανταγωνιστές και με τη διασφάλιση ότι τα εισαγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα 

που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Μεσοπρόθεσμα, το 30 % έως 50 % της ευρωπαϊκής 

κατανάλωσης σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς θα πρέπει να παράγεται στην Ευρώπη , 

ποσοστό που θα πρέπει να αυξηθεί μακροπρόθεσμα στο 70 %. Η τήρηση αυτών των κριτηρίων θα 

εξασφάλιζε την αυτάρκεια, την προβολή, ακόμη και την εξαγωγή του ευρωπαϊκού βιομηχανικού 

μοντέλου. 
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Αλλαγή 10 – Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και των 

οικοσυστημάτων και δημιουργία προστατευόμενων ζωνών στην καρδιά αστικών, 

περιαστικών και αγροτικών ζωνών 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντικά βιώσιμη αστικοποίηση, σεβασμός και προστασία του εδάφους 

Στόχος είναι να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της αστικοποίησης στο έδαφος. Φιλόδοξες 

δράσεις θα περιορίσουν τις καταστροφές που συνδέονται με τη διάβρωση του εδάφους, όπως οι 

κατολισθήσεις, και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές, μεταξύ άλλων με τη 

φύτευση δέντρων. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Προτάθηκε η ανάληψη δράσης σε δύο επίπεδα: πρώτον, να αντιστραφεί η τάση της κατασκευής 

νέων κτιρίων για να μειωθεί ο ρυθμός σφράγισης του εδάφους και, δεύτερον, να ενθαρρυνθεί η 

αποκατάσταση του εδάφους για να «επιστραφεί στη φύση αυτό που της ανήκει». 
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Αλλαγή 11 – Δημιουργία ευρωπαϊκών σημείων επαφής για την ακρόαση των 

πολιτών και τη διαβούλευση μαζί τους 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια εγγύτερη και πιο προσιτή Ευρώπη 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Σπίτια της Ευρώπης, τοπικό σημείο επαφής για ευρωπαϊκά ζητήματα, καλύτερη 

πρόσβαση σε πληροφορίες 

Στόχος αυτής της αλλαγής είναι να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στην ασκηθείσα από πολλούς 

συμμετέχοντες κριτική περί απουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή και να 

καταβληθούν προσπάθειες ώστε η Ευρώπη έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για να ξεπεραστεί αυτή η απόσταση μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών, θα μπορούσε να οριστεί ένα 
εξειδικευμένο σημείο επαφής σε κάθε δημαρχείο με καθήκον να ακούει και να συμβουλεύει τους πολίτες. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να είναι κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα, 
ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή βοήθεια, ή ενημερωτικού, για παράδειγμα σχετικά με τον 
ρόλο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα απευθύνονται τόσο στο ευρύ 
κοινό όσο και στους επαγγελματίες, ιδίως για να συμβουλεύουν τις ΜΜΕ και να βοηθούν τους φορείς 
υλοποίησης έργων να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. Μακροπρόθεσμα, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε 
να οδηγήσει στη δημιουργία κόμβων αφιερωμένων στην Ευρώπη, παρόμοιων με τα υφιστάμενα σπίτια της 
Ευρώπης, αλλά σε τοπικό επίπεδο, για καλύτερη τοπική κάλυψη. 

Η αλλαγή αυτή θα θεωρείτο επιτυχημένη εάν κάθε πολίτης γνώριζε «προφανώς» την ύπαρξη του σημείων 
επαφής και των κόμβων για την Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν πόρους, ενημέρωση και συμβουλές για την 
Ευρώπη και οι οποίοι ακούν τους πολίτες. 
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Αλλαγή 12 – Εναρμόνιση του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τα 27 κράτη και μεγαλύτερη προσέγγιση των πολιτών μέσω 

αντικατάστασης του υφιστάμενου τρόπου ψηφοφορίας από ένα σύστημα 

μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη με αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: θεσμικές αλλαγές τις οποίες παρακολουθούν οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θητείας των αντιπροσώπων τους 

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την επιθυμία των πολιτών να έρθουν πιο κοντά στους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους και να παρακολουθούν τις ενέργειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας 

τους. Ανταποκρίνεται στην ευρέως διαδεδομένη διαπίστωση ότι οι ανησυχίες των πολιτών δεν 

μεταφράζονται σε συγκεκριμένες δράσεις των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η αλλαγή της εκλογικής μεθόδου θα συνίστατο στην ενοποίηση του εκλογικού συστήματος σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και στη μετάβαση από τις εθνικές εκλογικές περιφέρειες στις περιφερειακές 

εκλογικές περιφέρειες, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι δυνατή έως το 2035. 
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Αλλαγή 13 – Καθορισμός κοινής πολιτικής που θα επιτρέψει τη βελτίωση της 

υποδοχής των μεταναστών και την κοινωνική και επαγγελματική τους 

ενσωμάτωση (συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων μεταναστών) 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που εγγυάται των σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: ευρωπαϊκό γραφείο μετανάστευσης, διασφάλιση αξιοπρεπούς υποδοχής των 

προσφύγων σε όλη την Ευρώπη 

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι η βελτίωση της υποδοχής των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πρόβλημα που αναγνωρίζεται ως ιδιαιτέρως οξύ από τους πολίτες. Σε αντίθεση με την τρέχουσα 

κατάσταση, η θέσπιση κοινής, συντονισμένης και αλληλέγγυας μεταναστευτικής πολιτικής 

προβάλλει ως σημαντικός παράγοντας ειρήνης. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η επιτυχία μιας τέτοιας αλλαγής θα γινόταν ορατή μέσω της σταδιακής εφαρμογής μιας κοινής 

πολιτικής για την υποδοχή των μεταναστών. 

Μια πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή και, μεσοπρόθεσμα, να 

καταστεί δυνατή η θέσπιση ενός κοινού προτύπου που θα καθορίζει ένα πλαίσιο για την υποδοχή 

και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Μακροπρόθεσμα, το πρότυπο αυτό θα υποστηριχθεί από 

τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ευρωπαϊκής υπηρεσίας μετανάστευσης και την αναγνώριση 

της μεταναστευτικής πολιτικής ως αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Αλλαγή 14 – Διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων (σήματα τροφίμων, χειροποίητα 

προϊόντα, παραδόσεις) των ευρωπαϊκών περιφερειών προκειμένου να αποφευχθεί 

η ομογενοποίηση του τρόπου ζωής και να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και η 

ποιότητα των προϊόντων 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη στην οποία τα συμφέροντα των κρατών αποτελούν 

προτεραιότητα 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: ευρωπαϊκά σήματα, προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτισμών και των 

παραδόσεων 

Φιλοδοξία αυτής της αλλαγής είναι η διατήρηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών 

παραδόσεων και των ευρωπαϊκών προϊόντων και η αποφυγή της ομογενοποίησης του τρόπου 

ζωής —κριτική που ασκείται συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για τους πολίτες, κύριος στόχος είναι να καταστεί πιο προσβάσιμη η υφιστάμενη βάση δεδομένων 

των διαφόρων ευρωπαϊκών και εθνικών σημάτων. Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε η δημιουργία 

μιας σελίδας που ακολουθεί την αρχή των «τριών κλικ»: ένα κλικ για πρόσβαση στον ιστότοπο, ένα 

δεύτερο για να εμφανιστεί ο χάρτης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα τρίτο για την 

εμφάνιση της περιγραφής των σημάτων κάθε περιφέρειας. 

Η επιτυχία αυτής της αλλαγής θα συνίστατο στην καλύτερη προβολή των υφιστάμενων επιτευγμάτων, που 
θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη γνώση των πολιτών για την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 
πολιτισμών. 
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Δεύτερο τμήμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης «Parole aux Jeunes» 
 

Ημερομηνίες της διαβούλευσης 

από 9/5/2021 έως 18/7/2021 
 

Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή 

50 008 συμμετέχοντες 

2 918 προτάσεις 

338 330 ψήφοι 
 

Η διαβούλευση «Parole aux jeunes» («Ο λόγος στους νέους») ξεκίνησε με πρωτοβουλία της 

υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί μέρος της Διάσκεψης για 

το Μέλλον της Ευρώπης, μιας άνευ προηγουμένου άσκησης συμμετοχικής δημοκρατίας που 

διεξάγεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στόχος της οποίας είναι να δώσει τη δυνατότητα σε 

όλους τους ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι αναμένουν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της 

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4 κύρια διδάγματα 

1. Μια μαζική κινητοποίηση των νέων: περισσότεροι από 50 000 Γάλλοι νέοι πολίτες από όλες 

τις περιφέρειες έλαβαν μέρος στη διαβούλευση. 

2. Συναίνεση: H σημαντικότερη συναίνεση αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη μετεγκατάσταση της παραγωγής στην Ευρώπη, 

την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, το ειδικό βάρος της ΕΕ στον κόσμο 

(οικονομία, έρευνα, ανθρώπινα δικαιώματα, διπλωματία). 
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3. Η ιδέα μιας πιο ισχυρής και ενωμένης Ευρώπης διατρέχει όλες τις διαβουλεύσεις, 

υπάρχει δε συναίνεση σε διάφορα σημεία: 

- Μια πιο ισχυρή οικονομικά Ευρώπη (ιδίως χάρη στη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων) για 

την αντιμετώπιση της Κίνας ή των ΗΠΑ 

- Μια διπλωματική Ευρώπη με μεγαλύτερο βάρος στη διεθνή σκηνή 

- Μια Ευρώπη που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής 

- Μια Ευρώπη που στηρίζεται στους νέους της 

- Μια Ευρώπη ενωμένη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 

 

4. Τέσσερις ιδέες συμπληρωματικές προς εκείνες των ομάδων πολιτών που έτυχαν επίσης 

υποστήριξης από τους νέους: 

- Μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη ευρωπαϊκή οικονομία 

- Μια Ευρώπη με μεγαλύτερη σιδηροδρομική σύνδεση 

- Μια δικαιότερη φορολογικά Ευρώπη 

- Μια ισχυρή δράση της ΕΕ για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών 
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22 δημοφιλείς ιδέες και 13 αμφιλεγόμενες ιδέες εκφράστηκαν στο πλαίσιο των 9 θεμάτων της 

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 

 

Οι δημοφιλείς ιδέες βασίζονται σε προτάσεις που υποστηρίζονται από την πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στη διαβούλευση. Οι δημοφιλείς προτάσεις είναι αυτές με τη μεγαλύτερη στήριξη, με 

μέσο όρο 79 % «ψήφων υπέρ». 

 

Οι αμφιλεγόμενες ιδέες βασίζονται σε προτάσεις που προκάλεσαν τις περισσότερες συζητήσεις από τους 

συμμετέχοντες στη διαβούλευση, με ισορροπία μεταξύ ψήφων υπέρ και κατά. Οι αμφιλεγόμενες 

προτάσεις είναι οι πλέον αμφιλεγόμενες προτάσεις της διαβούλευσης, με μέσο ποσοστό 40 % «ψήφους 

υπέρ» και 38 % «ψήφους κατά». 

 

Η ανάλυση των προτάσεων αυτών οδήγησε στον εντοπισμό 22 δημοφιλών ιδεών και 

13 αμφιλεγόμενων ιδεών. Αυτές οι 22 δημοφιλείς ιδέες και οι 13 αμφιλεγόμενες ιδέες χωρίστηκαν 

σε 9 άξονες που αντιστοιχούν στα κύρια θέματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 
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Σύνοψη των δημοφιλών και αμφιλεγόμενων ιδεών 
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Συμπέρασμα 

 

 

 

«Με μια λέξη, για εσάς, η Ευρώπη το 2035 θα πρέπει να είναι...»: 

 
 

 
 

Απάντηση των πολιτών της εθνικής διάσκεψης στο τελικό ερώτημα: 

«Με μια λέξη, για εσάς, η Ευρώπη το 2035 θα πρέπει να είναι...» 
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Εθνική ομάδα πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης στο 
Βερολίνο 

– Συστάσεις των πολιτών – 
 
 

Η Γερμανία διοργάνωσε τη διάσκεψη της εθνικής της ομάδας πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης στις 5, 8, 15 και 16 Ιανουαρίου. Η διαδικασία επιλογής των πολιτών ακολούθησε τη 
στρωματοποιημένη τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών. 
Κλήθηκαν να συμμετάσχουν 12 000 γερμανοί πολίτες· από αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
επιλέχθηκαν περίπου 100, λήφθηκαν δε υπόψη τα τρέχοντα στοιχεία απογραφής της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ώστε να αποτυπωθεί συνολικά η ποικιλομορφία 
της γερμανικής κοινωνίας και του πληθυσμού της. Στο πλαίσιο της εθνικής ομάδας πολιτών, οι 
συμμετέχοντες συζήτησαν πέντε θέματα: ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· μια ισχυρότερη οικονομία· 
κλίμα και περιβάλλον· κοινωνική δικαιοσύνη· ευρωπαϊκές αξίες και κράτος δικαίου. Στη 
συνέχεια, διατύπωσαν συγκεκριμένες συστάσεις για καθέναν από αυτούς τους θεματικούς 
τομείς, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την τελική σύνοδο ολομέλειας της 16ης Ιανουαρίου: 
www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 
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Πίνακας 1: 
 

Σύνδεση των συμφερόντων εξωτερικού εμπορίου με μέτρα πολιτικής για το κλίμα 
 

Συνιστούμε στην ΕΕ (ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να δρομολογήσει δέσμη επενδύσεων 
για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η δέσμη αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω 
εισαγωγικών δασμών που σχετίζονται με το κλίμα, οι οποίοι θα προορίζονται και θα 
μετακυλίονται ως χρηματική αποζημίωση για τις ζημίες που προκαλούνται στο κλίμα. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα καθιερωθεί για ορισμένα προϊόντα ένα σύστημα βαθμολόγησης για την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Μια σαφής θέση της ΕΕ και μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη θα συνέβαλλαν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα. Αυτό θα 
συμβάλει στην παγίωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπεύθυνου, παγκόσμιου 
πρωτοπόρου και μοντέλου που εξασφαλίζει τον πλούτο και μπορεί να επιφέρει βιώσιμες 
παγκόσμιες αλλαγές. Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι η ΕΕ συμβάλλει σταθερά 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να 
συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. 

 
 
 
 

Πίνακας 2: 
 

Δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ, ιδίως της παραγωγής 
βασικών προμηθειών 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή βασικών προμηθειών στην ΕΕ, συνιστούμε την 
επιτάχυνση και την τυποποίηση των διαδικασιών έγκρισης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και 
την παροχή επιδοτήσεων σε εταιρείες που μετεγκαθίστανται στην ΕΕ και/ή αναπτύσσουν 
εγκαταστάσεις παραγωγής στην ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε μαζική κλίμακα προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος. 

Με τα μέτρα αυτά, επιθυμούμε να συντομεύσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού και να τις 
κάνουμε πιο φιλικές προς το κλίμα, να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ΕΕ και να 
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στις οποίες θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι η μετεγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ θα 
καθιστούσε την ΕΕ πιο αυτόνομη σε διεθνές επίπεδο και λιγότερο ευάλωτη πολιτικά. 
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Πίνακας 1: 
 

Digi-Score – πόντοι για μια ισχυρή ψηφιακή οικονομία σε ολόκληρη την ΕΕ 
 

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός δημόσια προσβάσιμου ψηφιακού πίνακα βαθμολογίας (Digi-
Score), υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Connect). Πρόκειται για ένα 
λεπτομερές σύστημα κατάταξης που υποδεικνύει και συγκρίνει το σημερινό επίπεδο 
ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων της ΕΕ. Στόχος μας με την παρούσα πρόταση είναι να 
δημιουργήσουμε ένα κίνητρο για την αύξηση της ψηφιοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι 
επιχειρήσεις με χαμηλή ψηφιακή βαθμολογία θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
στοχευμένη στήριξη που θα τις βοηθήσει να καλύψουν την απόσταση. 

Ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για εμάς, διότι θα συμβάλει στην προετοιμασία του εδάφους 
για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και των πωλήσεων και, ως εκ 
τούτου, στην ενίσχυση της Ευρώπης ως βάσης παραγωγής. 

 

 
Πίνακας 2: 

 
Πλατφόρμα πληροφοριών για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε ολόκληρη την ΕΕ 

 

Συνιστούμε στην ΕΕ να δημιουργήσει μια πλατφόρμα πληροφοριών για την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών 
σχετικά με τα διακρατικά μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, η ανάδειξη 
παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και η παροχή στους πολίτες της ευκαιρίας να 
παρουσιάσουν νέες ιδέες για διασυνοριακές ανταλλαγές. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 
παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα φόρουμ τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων (π.χ. σχετικά με την ενέργεια, το περιβάλλον, την ψηφιοποίηση). 

Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό διότι οι πολίτες χρειάζονται διαφάνεια όσον αφορά τα 
διαθέσιμα διασυνοριακά μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα πρέπει να λαμβάνουν 
καλύτερη καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ για το ποια φόρουμ και ποιες πλατφόρμες υπάρχουν. 
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Πίνακας 1: 
 

Κανονισμός για την εγγυημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων 
 

Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία για να διασφαλίσει μια ειδική ανά προϊόν, 
διευρυμένη, εγγυημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων που κατασκευάζονται και πωλούνται 
στην ΕΕ και να την καταστήσει διαφανή για τους καταναλωτές. 

Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέσω αυτού του μέτρου, 
καθώς και να αποφευχθούν τα απόβλητα, κάτι το οποίο θα είχε θετικές συνέπειες για το 
περιβάλλον, το κλίμα και τους καταναλωτές. 

Με τον τρόπο αυτό, επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές να διαθέτουν στην 
αγορά πιο ανθεκτικά και επισκευάσιμα προϊόντα. 

 
 

Πίνακας 2: 
 

Μακροπρόθεσμη εκστρατεία της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής 
 

Προτείνουμε ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων του στις 
χώρες της ΕΕ, να διαθέτει δικούς του πόρους και να ηγηθεί της εκστρατείας. 

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν μια κοινή ταυτότητα, 
λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη κατανάλωση και βιώσιμο τρόπο ζωής 
και υιοθετούν αυτόν τον τρόπο ζωής. 

Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι θέλουμε να εμφυσήσουμε ένα εσωτερικό 
κίνητρο για βιώσιμο τρόπο διαβίωσης. 
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Πίνακας 1: 
 

Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ανταλλαγών για μαθητές στην Ευρώπη 
 
 

Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το υφιστάμενο πρόγραμμα ERASMUS, να 
θεσπίσει κανονισμό σχετικά με ένα πρόγραμμα ανταλλαγών μαθητών ηλικίας 14 έως 25 ετών 
— ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. Το εν λόγω πρόγραμμα 
ανταλλαγών θα πρέπει να οργανώνεται συστηματικά και να γνωστοποιείται από τα τοπικά 
σχολεία. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί το πρόγραμμα 
ανταλλαγών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής του σταδιοδρομίας. Για τον σκοπό 
αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Στόχος μας είναι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις σχολικές επιδόσεις και την οικονομική στήριξη 
από τους γονείς τους, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κουλτούρα των ευρωπαϊκών ανταλλαγών θα πρέπει να προάγεται 
από τη σχολική ηλικία. Πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό τα προγράμματα ανταλλαγών να είναι 
εύκολα προσβάσιμα και απαλλαγμένα από γραφειοκρατία. Μέσω του προγράμματος 
ανταλλαγών, θέλουμε να εδραιώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να μειώσουμε τα 
γλωσσικά εμπόδια. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την εκπαιδευτική 
δικαιοσύνη και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχυθούν οι διαπολιτισμικές 
και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής συνοχής, στην ενίσχυση του σεβασμού και της συνεργασίας και 
στη μετάδοση των ευρωπαϊκών αξιών από νεαρή ηλικία, έτσι ώστε η πολυμορφία της Ευρώπης 
να γίνει αντιληπτή ως ευκαιρία. 

 
 

Πίνακας 2: 
 

Θέσπιση βασικού μισθού ανά επαγγελματική κατηγορία 
 

Συνιστούμε στον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση για τη θέσπιση βασικού μισθού ανά επαγγελματική 
κατηγορία σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτός ο βασικός μισθός θα πρέπει να αποτελείται από ένα 
ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης και από ένα συμπλήρωμα ανά επαγγελματική κατηγορία. 

Στόχος μας είναι οι εργασιακές επιδόσεις και οι μισθοί να είναι συγκρίσιμοι εντός της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για εμάς 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βασική αρχή της ΕΕ αντικατοπτρίζεται στην αγορά 
εργασίας: συγκρίσιμες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας 
και το επάγγελμα του καθενός. 
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Πίνακας 1: 
 

Ενσάρκωση των ευρωπαϊκών αξιών και προβολή τους με συναισθηματικό τρόπο 
 

Προτείνουμε οι ευρωπαϊκές αξίες να γίνουν πιο απτές και να προβάλλονται με πιο 
συναισθηματικό τρόπο. Θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτό, για παράδειγμα, μέσω μιας 
δέσμης «ενσωμάτωσης», η οποία θα περιλαμβάνει μέσα ενημέρωσης, διαδραστικά στοιχεία 
και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. 

Στόχος μας είναι κάθε άτομο που ζει στην ΕΕ να γνωρίζει τις κοινές αξίες και να ταυτίζεται μαζί 
τους. 

Ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για εμάς, διότι αποτελεί τη βάση της συνύπαρξής μας στην 
κοινότητα αξιών μας. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για αυτές τις αξίες, διότι απουσιάζει η προσωπική 
σύνδεση την οποία και πρέπει να δημιουργήσουμε. 

 
 

Πίνακας 2: 
 

«Η ζωή στην ΕΕ» 
 

Συνιστούμε στην ΕΕ να αναπτύξει το δικό της εκπαιδευτικό και ενημερωτικό τηλεοπτικό 
πρόγραμμα προκειμένου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της ΕΕ σχετικά 
με τις κοινές μας αξίες και να εξασφαλίσει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους. Οι 
στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι θέλουμε να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα της 
κοινής γνώμης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να ενισχύσουμε τα κοινά 
μας σημεία και να συμβάλουμε στην προσέγγιση των πολιτών, προκειμένου να προωθήσουμε 
την αλληλεγγύη και να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στο κράτος δικαίου, με στόχο να 
διαφυλάξουμε τη δημοκρατία. 
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1. Κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας οργάνωσης της 
ομάδας 

 
Η συνολική διαδικασία συγκρότησης της ομάδας σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις εθνικές ομάδες πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 

το μέλλον της Ευρώπης. Ειδικότερα: 

• Σκοπός:  
Όλοι όσοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ομάδα πολιτών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 
συμμετοχής στο οποίο αναφέρονταν οι στόχοι και οι σκοποί του σχεδίου, με ειδικές παραπομπές 
στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, τα καλυπτόμενα θέματα και τους τρόπους 
συμμετοχής. 

• Διαφάνεια: 
Όλο το υλικό για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας τέθηκε στη διάθεση των συμμετεχόντων με 
διάφορα μέσα, παραπέμποντας σε κάθε περίπτωση στον επίσημο ιστότοπο της Διάσκεψης και 
αποστέλλοντας το υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους συμμετέχοντες. 

• Συμπεριληπτικότητα: 
Η πρόσκληση συμμετοχής διαβιβάστηκε με διάφορους τρόπους, όπως: Με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στα μέλη της κοινότητας SWG καθώς και με την αποστολή συνδέσμων για τη 
συμπλήρωση του εντύπου αίτησης μέσω Twitter και Linkedin. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
καταγραφούν συνολικά πάνω από 400 είσοδοι στο έντυπο της αίτησης και να υποβληθούν 
245 αιτήσεις. Η επιλογή των συμμετεχόντων (με βάση τυχαίους αριθμούς) πραγματοποιήθηκε 
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ατόμων διαφορετικού φύλου, ηλικίας, κοινωνικού 
υπόβαθρου, τόπου διαμονής και καθεστώτος απασχόλησης. 

• Εκπροσώπηση: 
Παρόλο που το μέγεθος του δείγματος δεν είναι αντιπροσωπευτικό από στατιστική άποψη, 
ο μηχανισμός για την κατασκευή του δείγματος σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί 
η μέγιστη ανομοιογένεια μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να αναπαραχθεί ένας 
μικρόκοσμος του κοινού-στόχου. 

• Πληροφόρηση: 
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν εκτενείς πληροφορίες τόσο για τη Διάσκεψη όσο και για 
τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών της ομάδας. Στην εισαγωγική ενότητα, 
αναφέρθηκαν εκ νέου οι στόχοι και οι λεπτομέρειες του σχεδίου σύμφωνα με τις αρχές της 
ουδετερότητας και της πληρότητας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την εκδήλωση 
τηλεφωνώντας απευθείας στους διαχειριστές σχεδίου της SWG. 

• Ομάδες προβληματισμού: 
Βασικός στόχος ολόκληρης της διαδικασίας ήταν να διατυπωθούν συγκεκριμένες συστάσεις προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες συμμερίζονται ευρέως οι συμμετέχοντες. Η προσέγγιση 
εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγήθηκαν οι ομάδες κατέληξαν σε μια διαδικασία που 
επικεντρώθηκε στη συλλογή των προτάσεων των συμμετεχόντων, στην επεξεργασία και τη 
συγκεφαλαίωσή τους καθώς και στην επαλήθευση και την επικύρωσή τους από τις ίδιες τις 
ομάδες μέσω επακόλουθης συνεδρίασης εργασίας. 

• Χρονοδιάγραμμα: 
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων εργασίας δημιουργήθηκε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, 
παρέχοντας στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο για να εξετάσουν τα θέματα για τα οποία τους 
ζητήθηκε να συζητήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ακούσουν τις απόψεις των 
άλλων. Για τον ίδιο λόγο, αποφασίστηκε να χωριστούν οι δύο κύριες ομάδες σε δύο υποομάδες. 
Οι εργασίες κατανεμήθηκαν επίσης σε δύο ημέρες, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη ωρίμανση 
των προβληματισμών που προέκυψαν. 
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• Επόμενες ενέργειες:  

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

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

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

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

 

2. Επιλογή συμμετεχόντων και διαδικασίες συμμετοχής 
 
Η επιλογή 

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

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

Μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης Ημερομηνίες Αριθμός 

εμφανίσεων 
Είσοδοι στον σύνδεσμο 

εφαρμογής 

Twitter 6 αναρτήσεις 
από 8 έως 10 Μαρτίου 889 31 

 
Linkedin 

1 ανάρτηση 
στις 8 Μαρτίου 

410 2 5 

 



 

262 
 

 
Ταυτόχρονα, τα μέλη της κοινότητας SWG κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με μια στρατηγική 
για τις προσκλήσεις που είχε ως στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής εκπροσώπησης του ιταλικού 
πληθυσμού, όχι μόνο όσον αφορά τα κοινωνικοπροσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά και από την άποψη 
των ιδεών, των πολιτιστικών προσανατολισμών και των αξιών. 

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μεταξύ της 8ης Μαρτίου και ώρα 08:00 και της 10ης Μαρτίου 2022 και 
ώρα 16:00, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 420 είσοδοι στο έντυπο της αίτησης και υποβλήθηκαν 
225 συμπληρωμένες αιτήσεις. 

Επιλέξιμα ήταν συνολικά 140 άτομα, εκ των οποίων τα 70 επιλέγησαν με κριτήριο που είχε ως στόχο 
να εξασφαλιστεί ισόρροπη παρουσία των πολιτών από την άποψη του φύλου, της γεωγραφικής 
κατανομής, της ηλικίας και των εκπαιδευτικών προσόντων. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της αρχής της 
δίκαιης πιθανότητας επιλογής μεταξύ των συμμετεχόντων, με διαδικασίες που βασίζονταν στο κριτήριο 
των υπό όρους τυχαίων μεταβλητών. 

Ο τυχαίος χαρακτήρας της κλήρωσης αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του σχεδίου για την εξασφάλιση 
δίκαιης διαδικασίας πρόσβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με το πνεύμα της πρωτοβουλίας, κρίθηκε σημαντικό 
να τεθεί σε εφαρμογή μια στρατηγική όχι μόνο για τη συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ατόμων, 
αλλά και για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ετερογένειας των επιλεγέντων ατόμων, προκειμένου 
να προωθηθεί η καλύτερη δυνατή συμπεριληπτικότητα. 

 

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

 
 

Μετά την κλήρωση των 70 υποψηφίων, έγιναν το πρωί της εκδήλωσης τηλεφωνικές κλήσεις σε όσους 
είχαν επιλεγεί προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Η πρόσκληση πραγματοποιήθηκε 
από το ειδικό κέντρο επαφής CATI της SWG. Συνολικά, στο τέλος αυτού του σταδίου, εγγράφηκαν και 
επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους 59 άτομα. Μεταξύ αυτών, 55 συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα. 
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Η κοινωνική και ηλικιακή σύνθεση της ομάδας πολιτών είχε ως εξής: 

 

 

Εν συντομία, τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής είναι τα ακόλουθα: 
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Επικοινωνιακό υλικό 
Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο κινήτρων και συμμετοχής από την πρώτη κιόλας συμμετοχή, 
τέθηκε στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων το ακόλουθο υλικό: 

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

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

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

συμμετοχή. 
 

3. Οργάνωση της ομάδας πολιτών 
 

Για να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή ατόμων με εργασιακό πρόγραμμα, οι εργασίες της ομάδας 
διαρθρώθηκαν σε δύο διαδοχικές μισές ημέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας αργίας, σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

• Παρασκευή 11 Μαρτίου από τις 16:00 έως τις 20:00. 
• Σάββατο 12 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 24:00. 

Η απόφαση αυτή αποσκοπούσε αφενός στη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στην 
πρωτοβουλία και, αφετέρου, στην ενίσχυση της δέσμευσης για συμμετοχή με ενθάρρυνση για 
μεγαλύτερη προσοχή και εμπλοκή καθώς και για περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τα θέματα και 
τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα απέκτησαν πρόσβαση στις δύο συνεδριάσεις εργασίας μέσω της 
πλατφόρμας GoToMeeting και χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες (δύο για κάθε θεματικό τομέα), 
υπό την καθοδήγηση ενός συντονιστή της SWG και με την παρουσία ενός πρακτικογράφου για 
την καταγραφή των πρακτικών των παρεμβάσεων. Οι συντονιστές ηγήθηκαν των ομάδων μέσω δύο 
διαφορετικών σκελών συζήτησης (ένα για κάθε θεματικό τομέα), με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και την εξασφάλιση προσέγγισης που θα βασίζεται στη μέγιστη 
δυνατή συμπερίληψη και ουδετερότητα. 

 
 

4. Το πρόγραμμα εργασίας 
 
Πρώτη συνεδρίαση (Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022) 

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

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

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

• 16:20 - Έναρξη των συζητήσεων στην ομάδα. 
• 20:00 - Λήξη της συνεδρίασης. 

  



 

265 
 

Δεύτερη συνεδρίαση (Σάββατο 12 Μαρτίου 2022) 

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

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

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 
εργασίας 

 

1. Υπέρβαση του μοντέλου παραγωγής του 20ού αιώνα 
 

Κατά την αντίληψη των συμμετεχόντων στην ομάδα, τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα (πανδημία 
Covid-19 και σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας) κατέδειξαν έντονα τα όρια του τρέχοντος 
ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου, ενώ ανέδειξαν την ανάγκη αναθεώρησης μιας προσέγγισης 
την οποία πολλοί χαρακτήριζαν ως προσέγγιση του «εικοστού αιώνα». 
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εξάρτηση της Ευρώπης από την ενέργεια και τα τρόφιμα που 
αγοράζονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η συνειδητοποίηση (κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας) ότι δεν είμαστε σε θέση να παράγουμε μόνοι μας την ποσότητα 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των εμβολίων που απαιτούνται για την καταπολέμηση της 
εξέλιξης του ιού, έχουν οδηγήσει στην κατανόηση μιας θεμελιώδους αδυναμίας του οικονομικού μας 
συστήματος που συνδέεται με την έλλειψη αυτάρκειας. 
Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό με σαφήνεια ότι μια ισχυρότερη οικονομία, ικανή να δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης, πρέπει να διαθέτει ισχυρά τεχνολογικά 
πλεονεκτήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
που θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους τομείς STEM (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική 
και μαθηματικά). 
Η τεχνολογική καινοτομία, η βιώσιμη ενέργεια, αλλά και ο τουριστικός και πολιτιστικός 
τομέας φαίνεται να αποτελούν τρεις θεμελιώδεις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας του μέλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της βασικής παραγωγής, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης από τρίτες χώρες για τον εφοδιασμό με βασικά 
προϊόντα και πρώτες ύλες. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εναλλακτικές 

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

όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι πολυάριθμοι μικροί προορισμοί στην 
Ευρώπη. 

3. Έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία ως μοχλών ανάπτυξης. 
4. Μείωση της εξάρτησης από άλλες χώρες όσον αφορά τις πρώτες ύλες, 

τις πηγές ενέργειας και τη γεωργία. 
5. Ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν θετικές επιστήμες. 
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2. Δημιουργικοί και συμπεριληπτικοί κανονισμοί για την παραγωγή 
 
Η υπέρβαση της οικονομικής οργάνωσης του εικοστού αιώνα απαιτεί επίσης την αναθεώρηση 

των κανόνων και των διαδικασιών για την κανονιστική ρύθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Υπάρχουν τέσσερις συστάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες βασίζονται σε μια κοινή λογική: 
Αφενός, απλούστευση των κανόνων και, αφετέρου, διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγρύπνησης κατά 

των παραβάσεων (ιδίως όσον αφορά την παραποίηση/απομίμηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό). 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάγκη οι οικονομικοί κανόνες να είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο 

δημιουργικοί, μειώνοντας κατά το δυνατό τις επιλογές που επιβάλλουν την τυποποίηση των διαδικασιών 
παραγωγής (που θέτουν σε κίνδυνο συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα με βαθιές πολιτιστικές ρίζες), αλλά 

και την καταστροφή γεωργικών αγαθών λόγω της ανάγκης διατήρησης προκαθορισμένων ποσοτήτων 
παραγωγής. 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 
1. Μείωση της γραφειοκρατίας (άδειες, πιστοποιήσεις). 
2. Μείωση της τυποποίησης των προϊόντων και αναγνώριση των τοπικών και 

περιφερειακών πολιτιστικών και παραγωγικών ιδιαιτεροτήτων (σεβασμός 
των παραδόσεων στην παραγωγή). 

3. Υπέρβαση της λογικής των «καθορισμένων ποσοστώσεων» στη γεωργική 
παραγωγή, με την αντίστοιχη καταστροφή πλεοναζόντων προϊόντων. 

4. Καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 

 

3. Μέτρηση της αύξησης της ευτυχίας του ανθρώπου και όχι της 
ποσότητας των προϊόντων 

 

Η υπέρβαση του μοντέλου παραγωγής του εικοστού αιώνα δεν σημαίνει μόνο αλλαγή των μεθόδων 
παραγωγής, αλλά και την καθιέρωση μιας νέας κουλτούρας στην οποία οι δείκτες ανάπτυξης δεν 
επικεντρώνονται μόνο στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και στην ικανότητα να 
διασφαλιστεί ότι οι πολίτες επιτυγχάνουν τον στόχο της ευτυχίας. Στη νέα οικονομία, ο βασικός 
παράγοντας για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος και οι επενδύσεις δεν μπορεί να είναι τα αγαθά, αλλά πρέπει 
να είναι οι άνθρωποι. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη μετάβασης από ένα σύστημα δεικτών που θα 
βασίζεται στην ποσότητα των παραγόμενων αγαθών (ΑΕγχΠ) σε ένα σύστημα ικανό να μετρά την 
ευημερία των ανθρώπων (ΑΕΕ - Ακαθάριστη Εγχώρια Ευτυχία). 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Ανάπτυξη μιας οικονομίας που επικεντρώνεται περισσότερο στην παραγωγή 
ευτυχίας (Ακαθάριστη Εγχώρια Ευτυχία) παρά στα αγαθά (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν). 
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4. Μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ των κρατών 
 
Αυτό που είναι σαφές για όλους, ακόμη και για εκείνους που είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την 
τρέχουσα δομή και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι ότι η νομισματική ένωση δεν επαρκεί και ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί με 
αυξημένη ισχύ ως συνεκτική πολιτική οντότητα, η οποία θα είναι ικανή να διαπραγματεύεται προς τα έξω 
με μια φωνή και να δρα με μεγαλύτερη αλληλεγγύη στο εσωτερικό της. Μια μεγαλύτερη ένωση αποτελεί 
βασική πτυχή για την ενίσχυση της πολιτικής, της εμπορικής και της παραγωγικής ισχύος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ομοιογένεια των θεμελιωδών νόμων καθώς και ένα ολοκληρωμένο και 
συνεκτικό σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων και των πολιτών, στο οποίο θα εξασφαλίζεται 
η ευθυγράμμιση των μισθών και των υπηρεσιών για τους πολίτες. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα έχουμε 
μια Ευρώπη ικανή να μειώσει τις κοινωνικές διαφορές και να προωθήσει την ποιότητα ζωής. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα επιτεύγματα των τελευταίων 
ετών, ενώ θα πρέπει να διαφυλαχθεί η έννοια της ευημερίας, την οποία οι συμμετέχοντες στην ομάδα 
προσδιόρισαν ως την πλέον ανεπτυγμένη στον κόσμο και με υψηλό βαθμό ευαισθησίας ώστε να 
εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη στους πολίτες της. 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Να μη θιγούν τα δικαιώματα στην κοινωνική πρόνοια (δημόσια υγεία, δημόσια 
εκπαίδευση, εργασιακές πολιτικές). 

2. Κατοχύρωση των επιτευγμάτων όσον αφορά το ενιαίο νόμισμα και τη 
διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και των τηλεπικοινωνιών. 

 

Σήμερα, ωστόσο, όλα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν δεν φαίνονται πλέον επαρκή και η Ευρώπη του 
μέλλοντος πρέπει να κάνει μια τελική υπέρβαση όσον αφορά την ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών, 
σύμφωνα με ένα εσωτερικό όραμα που δεν θα βασίζεται πλέον στον ανταγωνισμό, αλλά στη συνεργασία, 
η οποία θα παρέχει σε κάθε ευρωπαίο πολίτη τη δυνατότητα να διαθέτει τα ίδια συστήματα διασφαλίσεων 
και ευκαιριών σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Υπέρβαση των μεμονωμένων συμφερόντων των επιμέρους κρατών και της 

τάσης αναζήτησης πλεονεκτημάτων προς ίδιον όφελος σε βάρος των άλλων. 
2. Θέσπιση ενός συστήματος που θα προβλέπει τους ίδιους νόμους, τα ίδια 

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

3. Συντονισμός των φορολογικών καθεστώτων μεταξύ των διαφόρων κρατών, 
ιδίως όσον αφορά τις εταιρείες (χωρίς ελεύθερες ζώνες ή χαμηλή φορολογία). 

4. Συνεκτικές τιμές προϊόντων και διασφάλιση ίσης αγοραστικής δύναμης στα 
διάφορα κράτη. 

5. Μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατών και των 
γεωγραφικών περιοχών τους. 

6. Το δημόσιο χρέος των διαφόρων κρατών μελών να αποτελεί κοινή ευθύνη. 
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5. Πολιτικές συμπερίληψης 
 
Μια Ευρώπη δίκαιη και ικανή να προσφέρει ευτυχία στους πολίτες της είναι μια Ευρώπη χωρίς 

αποκλεισμούς, η οποία θα διατηρεί πάντα υψηλό επίπεδο προσήλωσης στην καταπολέμηση των 
ανισοτήτων. Στις συστάσεις καθορίζεται η πορεία για την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων (όπως 
η ισότητα των φύλων) και επισημαίνονται νέες απαιτήσεις που συνδέονται με τους πολιτιστικούς 

μετασχηματισμούς των σύγχρονων κοινωνιών (ψηφιακές ανισότητες και το δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές 
περιβάλλον). 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Επίτευξη πλήρους ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 
πατρικής γονικής άδειας και των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. 

2. Αντιμετώπιση των ψηφιακών ανισοτήτων. 
3. Εξασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να διαβιούν σε ένα υγιές 

και βιώσιμο περιβάλλον. 
4. Εξασφάλιση της δυνατότητας για κοινωνική κινητικότητα και συνακόλουθα, 

κάθε ευκαιρίας για αυτοπραγμάτωση και αυτοδιάθεση. 
5. Προώθηση της αλλαγής των γενεών σε όλα τα επίπεδα. 
6. Διαχείριση της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών με ισορροπημένο 

τρόπο στα διάφορα κράτη. 
 
Για μια ακόμη φορά, ο ρόλος των σχολείων και των εκπαιδευτικών πολιτικών φαίνεται να είναι κεντρικός, 
όχι μόνο για την παροχή στους νέους των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας, αλλά και για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας. Μετά την οικοδόμηση της Ευρώπης 
των θεσμών, είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των λαών. Από την άποψη αυτή, τονίζεται 

ο κεντρικός ρόλος μιας κοινής γλώσσας για να καταστεί δυνατός ο διάλογος μεταξύ πολιτών των 
διαφόρων χωρών και η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αφού το όνειρο της Esperanto ως κοινής 

γλώσσας κατέρρευσε, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγείρει 
αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης ως κοινής γλώσσας της αγγλικής, βασικής γλώσσας 

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

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Προώθηση της υιοθέτησης κοινής γλώσσας. 
2. Επενδύσεις στα σχολεία και στη διδασκαλία της ιστορίας της Ευρώπης και όχι 

των μεμονωμένων εθνών καθώς και στην πολιτική οικονομία και την αγωγή 
του πολίτη. 

3. Πρόσβαση στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις ανταλλαγές μεταξύ 
σπουδαστών και πολιτών των διαφόρων κρατών μελών 
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Οι πολιτικές ένταξης αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών 
σε ευκαιρίες. Από την άποψη αυτή, οι συμμετέχοντες στην ομάδα υπογράμμισαν ότι η Ιταλία συχνά 

δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. 
Η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα σημαίνουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βρίσκονται πιο 

κοντά στους πολίτες τους και εξασφαλίζουν περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Από την άποψη αυτή, αναδείχθηκε η σημασία της απευθείας 

σχέσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των πολιτών, χωρίς να μεσολαβούν κατ’ ανάγκη 
τα κράτη μέλη. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη μείωση των 

ανισοτήτων. 
2. Προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εγγύτητά τους 

με τους πολίτες. 
3. Ενθάρρυνση της απευθείας πρόσβασης των πολιτών καθώς και σαφής 

ενημέρωση για τα σχετικά δικαιώματα και τις δυνατότητές τους. 
 

6. Απασχόληση 
 
Το ζήτημα της απασχόλησης αναδείχθηκε σταθερά ως οριζόντιο θέμα και ως άμεσο αποτέλεσμα 
της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζει τις συστάσεις της. Κατά τη συζήτηση μεταξύ 

των συμμετεχόντων, κατέστη σαφές ότι το ζήτημα της απασχόλησης έχει καίρια σημασία για τη ζωή των 
ανθρώπων, αλλά ότι δεν θα μπορούσε να εξεταστεί χωρίς να δοθεί ώθηση στα ζητήματα της οικονομικής 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αποτελεί ισχυρή προσδοκία η διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην οποία οι ενεργητικές πολιτικές για την εργασία θα παραμείνουν στο επίκεντρο και θα 

συντονίζονται όλο και περισσότερο. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ εργαζομένων στην Ευρώπη μέσω ενός 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Απασχόλησης. 
2. Ύπαρξη ολοκληρωμένων πολιτικών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ. 
3. Παροχή κινήτρων σε εταιρείες που προσφέρουν απασχόληση. 
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  Η Ευρώπη στον κόσμο 
 
Τα πρόσφατα διεθνή γεγονότα, και ιδίως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είχαν 

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

διεθνώς. 

Οι συστάσεις που συγκεντρώθηκαν επικεντρώθηκαν κυρίως στη διαμόρφωση ενός άξονα 

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

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

των σχέσεών της με άλλες χώρες. 

 

 

 

 

 

1. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
 
Για να αναγνωριστεί εκτός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει 
εσωτερική συνοχή, όχι μόνο από οικονομική και δημοσιονομική άποψη, αλλά και από άποψη 
ταυτότητας και αξιών. Μια ταυτότητα που δεν δημιουργείται μέσω της πιστοποίησης, αλλά μέσω της 
ενίσχυσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων σε ένα πλαίσιο κοινών βασικών αξιών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο διεύρυνσης της περιμέτρου της Ένωσης, 
η οποία, σύμφωνα με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην ομάδα, δεν θα πρέπει να γίνεται 
αδιακρίτως, αλλά να επικεντρώνεται στην αμοιβαία πολιτιστική αναγνώριση και αναγνώριση αξιών 
και όχι στα οικονομικά πρότυπα. 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
καθώς και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. 

2. Δημιουργία ενός Ινστιτούτου ευρωπαϊκού πολιτισμού για την προώθηση 
πνεύματος σεβασμού και γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών 
των διαφόρων κρατών. 

3. Επαναπροσδιορισμός των αρχών της ένταξης για τις νέες υποψήφιες 
χώρες, με ενίσχυση παραγόντων όπως η πολιτιστική ταυτότητα και 
οι πολιτιστικές αξίες. 
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2. Ενίσχυση της οικονομίας και των θεσμών 
 

Η Ευρώπη του μέλλοντος καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο και ο ρόλος 
αυτός μπορεί να αναληφθεί μόνο όταν η Ένωση είναι ισχυρή και ανεξάρτητη έναντι άλλων χωρών. 
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι χώρες της Ένωσης δεν έχουν επάρκεια πρώτων υλών, ενώ κρίνεται 
ουσιαστικής σημασίας να είναι σε θέση η Ένωση να εξασφαλίζει υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας 
όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη γεωργία και τα τεχνολογικά προϊόντα. 

Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες επενδύσεις για την κάλυψη της υστέρησης σε τομείς όπως 
ο τεχνολογικός (όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται επί του παρόντος να διαδραματίζει ηγετικό 
ρόλο), αλλά και στους τομείς των τροφίμων και της ενέργειας. 

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επανέφερε επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης τη 
σημασία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με συγκεκριμένη ταυτότητα και 
μεγαλύτερη αυτονομία έναντι του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να αμφισβητείται η συμμετοχή σε αυτό 
τον οργανισμό. 

Τέλος, απαιτούνται συγκεκριμένες επιλογές για το μέλλον, με σημαντικές επενδύσεις στην επιστήμη 
και την έρευνα προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων Ευρωπαίων. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας: Αλυσίδα διατροφής 

(ιδίως σιτάρι) και τεχνολογία (μικροτσίπ). 
2. Ενίσχυση των τυπικών περιφερειακών και ευρωπαϊκών προϊόντων. 
3. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών 

(π.χ. χάλυβας). 
4. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής ενέργειας από μια πράσινη προοπτική 

(φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια). 
5. Ανάπτυξη αεροδιαστημικών τεχνολογιών. 
6. Δημιουργία ευρωπαϊκών επιστημονικών εργαστηρίων (Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ιών). 
7. Δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού στρατού που θα ενεργεί στο πλαίσιο 

του ΝΑΤΟ, αλλά και θα συμβάλει στην υπέρβασή του. 
8. Επένδυση στην κατάρτιση εκπαιδευτών (ευρωπαϊκές ανταλλαγές 

εκπαιδευτικών, Erasmus για εκπαιδευτικούς). 
9. Αύξηση της κινητικότητας των ευρωπαίων ερευνητών με την ανάπτυξη 

νέων κοινοτικών επιστημονικών ιδρυμάτων. 
10. Προώθηση της εμφάνισης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. 
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3. Συνεργασία και εταιρικές σχέσεις 
 

Η Ευρώπη του μέλλοντος δεν γίνεται αντιληπτή ως ένα φρούριο που υπερασπίζεται τον πλούτο της, 
αλλά ως πρωταγωνιστής στη διεθνή σκηνή, ο οποίος είναι ικανός για διάλογο με όλες τις χώρες του 
κόσμου. Ένας διάλογος που ξεκινά από μια εμπορική δύναμη και θα πρέπει να στοχεύει στην 
οικονομική πρωτοπορία, η οποία μπορεί να εδραιωθεί μέσω της οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων 
και έργων μεγάλης διεθνούς εμβέλειας. 

Όλα αυτά έχοντας ως στόχο τη συνεργασία και την επικέντρωση σε λιγότερο ασφαλείς περιοχές του 
κόσμου, με ad hoc σχέδια για την προώθηση των φτωχότερων χωρών καθώς και με πολιτιστικές και 
οικονομικές ανταλλαγές με τις ανατολικές χώρες. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στο ζήτημα της μετανάστευσης, με μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ 
των διαφόρων κρατών και χρησιμοποίηση κοινών διαδικασιών για τη διαχείριση των αιτήσεων και 
των ατόμων. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
1. Τόνωση των εξαγωγών. 
2. Προώθηση των διακρατικών ευρωπαϊκών τουριστικών διαδρομών. 
3. Ανάπτυξη ενός εμπορικού συστήματος διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (όχι από επιμέρους κράτη ή εταιρείες, αλλά ως Ένωση) ώστε να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, αλλά και με 
περιορισμούς που συνδέονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

4. Εκτέλεση σημαντικών διεθνών έργων, όπως ο Διεθνής Διαστημικός 
Σταθμός. 

5. Χρηματοδότηση έργων στην Αφρική για την οικοδόμηση σχολείων και 
νοσοκομείων χωρίς επίδειξη αποικιακής συμπεριφοράς, αλλά έχοντας 
ως στόχο τον σεβασμό των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών. 

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

7. Προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ τεχνικών και εκπαιδευτών. 
8. Δημιουργία ενός συστήματος κοινών κανόνων για την πρόσβαση των 

μεταναστών, με διαφορετικές διαδικασίες μεταξύ ανθρωπιστικής και 
οικονομικής μετανάστευσης και δίκαιη κατανομή μεταξύ των διαφόρων 
κρατών βάσει κοινών κανόνων (απογραφή και έλεγχος της συμπεριφοράς 
και της απασχόλησης). 
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4. Πολιτικό και πολιτιστικό σημείο αναφοράς 
 
Στο σενάριο που περιγράφεται ανωτέρω, η Ευρώπη καλείται να αποτελέσει σαφές πολιτικό και 
πολιτισμικό σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο από την άποψη των δικαιωμάτων και της 
δεοντολογίας, δίνοντας το παράδειγμα με τη λήψη αποφάσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
ενός υγιούς περιβάλλοντος, του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών και του διαλόγου μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης. 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Πρωτοπορία της Ευρώπης ως πράσινης ηπείρου, επίτευξη μηδενικών 
εκπομπών πριν από τους άλλους και αύξηση της παραγωγής καθαρής 
ενέργειας (αιολική και ηλιακή). 

2. Εξαγωγή τεχνολογιών για την παραγωγή αγαθών με μηδενικές 
επιπτώσεις. 

3. Λειτουργία ως σημείου σύγκλισης (ως δημόσιου χώρου, ως αγοράς) μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών και κοινών 
πολιτιστικών πρωτοβουλιών (όπως οι «Παγκόσμιες Ημέρες Τέχνης» που 
θα πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στις διάφορες ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες και με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα 
συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης). 

4. Εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού δεοντολογικού μοντέλου για τη διαχείριση 
των μεταναστευτικών διαδικασιών, το οποίο θα είναι κοινό σε διεθνές 
επίπεδο. 

 
 

6. Τελική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες 
 

Στο τέλος του διήμερου εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σύντομο 
ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την εμπειρία τους. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εστάλη δύο 
ημέρες μετά τη λήξη των εργασιών της ομάδας, ώστε να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες χρόνος 
για να αφομοιώσουν την εμπειρία και να παράσχουν ισορροπημένη ανατροφοδότηση. 

Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, τόσο από 
την άποψη του ενδιαφέροντος όσο και από την άποψη της διευκόλυνσης της συμμετοχής και της 
κατανόησης της ακρόασης και της συμπερίληψης. 
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ 

 

 

Αν και ξεκινώντας από διαφορετικές εμπειρίες, δεξιότητες και κίνητρα, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν 
ότι συμμετείχαν ενεργά: Το 98 % όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης έκριναν ότι 
συμμετείχαν ενεργά και συνέβαλαν θετικά στη συζήτηση. 

Γενικά, διαμορφώθηκε μια πολύ ισχυρή αντίληψη υπέρ της χρησιμότητας αυτής της εμπειρίας, 
η οποία θεωρήθηκε πρωτίστως μια ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή και δημιούργησε ένα αίσθημα 
μεγαλύτερης εγγύτητας με τα κοινοτικά όργανα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των 
ερωτηθέντων να ζητήσουν να επαναλαμβάνονται τακτικά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. 

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

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι, εάν μια τέτοια πρωτοβουλία διοργανωνόταν εκ νέου, όχι μόνο 
θα δήλωναν πρόθυμα συμμετοχή, αλλά θα συνιστούσαν και σε φίλους τους να συμμετάσχουν. 
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Ομάδα Λιθουανών πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση 
 
Η παρούσα έκθεση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται εν συντομία ο τρόπος με τον 
οποίο οργανώθηκε η εκδήλωση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι συστάσεις για την πολιτική της ΕΕ και 
για την εθνική πολιτική της Λιθουανίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα 
πολιτών. Στο τρίτο μέρος περιέχεται μια σύντομη ανάλυση των συζητήσεων των ομάδων και των βασικών 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Στο τέταρτο μέρος συγκρίνονται τα αποτελέσματα της ομάδας πολιτών με 
τα αποτελέσματα των ερευνών των Λιθουανών πολιτών σχετικά με την κατάσταση και το μέλλον της Ευρώπης.  

1. Οργάνωση της εθνικής ομάδας πολιτών 
 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης για τη διοργάνωση 
εθνικών ομάδων πολιτών, τον Δεκέμβριο του 2021, το λιθουανικό παράρτημα του ερευνητικού οργανισμού 
Kantar TNS, εξ ονόματος του Υπουργείου Εξωτερικών, ανέπτυξε μια μεθοδολογία για τη στρωματοποιημένη 
και αντιπροσωπευτική τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων Λιθουανών πολιτών.Πάνω σε αυτή τη βάση, ο 
Kantar TNS επέλεξε 25 Λιθουανούς πολίτες ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι εκπροσωπούν διάφορες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες και όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Λιθουανίαςxii. 
Οι πολίτες που επιλέχθηκαν προσκλήθηκαν σε μια εικονική εναρκτήρια συνεδρίαση στις 4 Ιανουαρίου, κατά 
τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο στόχος της εθνικής ομάδας πολιτών και συζητήθηκαν τα θέματα που 
σχετίζονται περισσότερο με το μέλλον της Ευρώπης. Έπειτα από την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα 
έγγραφο στο οποίο περιγράφονταν λεπτομερέστερα τα θέματα που συζητήθηκαν και στο οποίο 
περιλαμβάνονταν επίσης πηγές πληροφόρησης.  
Στις 15 Ιανουαρίου το Υπουργείο Εξωτερικών φιλοξένησε την εθνική ομάδα πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Κέντρο Μελετών Ανατολικής 
Ευρώπης (Eastern European Studies Center – EESC) και τον ερευνητικό οργανισμό Kantar TNS. Οι 25 
πολίτες που επιλέχθηκαν συμμετείχαν αυτοπροσώπως. 
 
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα συζήτησαν δύο θέματα που άπτονται της πολιτικής της ΕΕ: ποιος πρέπει να 
είναι ο ρόλος και οι εξουσίες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και ποιος πρέπει να είναι ο οικονομικός 
της ρόλος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διεξήχθησαν για καθένα από τα παραπάνω θέματα ξεχωριστές 
συνεδριάσεις, στην αρχή των οποίων οι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα πολιτικής της ΕΕ, o Linas Kojala 
(EESC) και ο καθηγητής Ramūnas Vilpišauskas (Πανεπιστήμιο του Vilnius) παρείχαν στους πολίτες 
συνοπτικές πληροφορίες και ενημέρωση για ζητήματα σχετικά με το θέμα της συνεδρίασης. Οι πολίτες είχαν 
τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Έπειτα από την εισαγωγή των 
εμπειρογνωμόνων, οι πολίτες χωρίστηκαν σε τρεις μικρότερες ομάδες, καθεμία από τις οποίες αποτελούσε 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Κάθε ομάδα έπρεπε να εξετάσει ένα διαφορετικό ζήτημα σχετικό με το θέμα 
της συνεδρίασης. Κατά τη συνεδρίαση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική τέθηκαν τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 

1.1. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αυτόνομης αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ; 
1.2.  Τι είδους σχέσεις πρέπει να διατηρεί η ΕΕ με τους γείτονές της στην Ανατολική Ευρώπη, στη 

Βόρεια Αφρική και στην Τουρκία; 
1.3.  Τι είδους μεταναστευτική πολιτική πρέπει να ακολουθεί η ΕΕ; 

Στη συνεδρίαση που αφορούσε τον οικονομικό ρόλο της ΕΕ τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 
2.1.  Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ανακατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

της ΕΕ και για κοινό δανεισμό της ΕΕ;  
2.2. Θα πρέπει τα κοινωνικά πρότυπα να ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ; 
2.3. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία της ΕΕ; 

Στο τέλος της συνεδρίασης, κάθε ομάδα έπρεπε να διατυπώσει τα βασικότερα συμπεράσματα της συζήτησής 
της, με τη μορφή δηλώσεων αρχής ή πιο συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα 
πολιτικής της ΕΕ. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα 
παρουσίασε τα εν λόγω συμπεράσματα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην ομάδα, ενώ οι συμμετέχοντες 
των άλλων ομάδων είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να διατυπώσουν συστάσεις για τη 
συμπλήρωση των προτάσεων. Μετά τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις, οι πολίτες ψήφισαν μεμονωμένα 
υπέρ δύο συμπερασμάτων: την πρόταση ή τη δήλωση που ήταν η σημαντικότερη για την ενίσχυση του ρόλου 
της Λιθουανίας στην ΕΕ, και για την επιτυχία της ίδιας της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη· και τη δήλωση ή την 
πρόταση που κατά την άποψη των συμμετεχόντων ήταν η πιο σημαντική για την προσωπική τους ευημερία 

 
xii Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Λιθουανίας, επιλέχθηκαν πολίτες που εκπροσωπούν τις πόλεις 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai και Panevėžys και τις περιφέρειες Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, 
Marijampolė, Tauragė, Telšiai και Utena. 
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ως κατοίκων της ΕΕ. Μετά την ψηφοφορία ακολούθησε συζήτηση για την ανακεφαλαίωση των βασικότερων 
ιδεών που διατυπώθηκαν από την εθνική ομάδα πολιτών. 
Μια εβδομάδα μετά την εκδήλωση οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν το περιεχόμενο των συζητήσεων και 
επεξεργάστηκαν περαιτέρω τις ιδέες που πρότειναν οι πολίτες. Στις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εικονική 
ανακεφαλαιωτική συνεδρίαση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν στους πολίτες οι συστάσεις που προέκυψαν 
από το περιεχόμενο των συζητήσεών τους. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν εάν συμφωνούσαν με 
τις συστάσεις, να κάνουν προσθήκες σε αυτές και να τις ιεραρχήσουν. Έπειτα από την ανακεφαλαιωτική 
συνεδρίαση, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την παραπάνω δυνατότητα για μία εβδομάδα. Στο διάστημα αυτό 
μπορούσαν να αποστέλλουν γραπτώς τις απόψεις και τα σχόλιά τους στους διοργανωτές της εκδήλωσης. 
 
2. Αποτελέσματα της εθνικής ομάδας πολιτών 
Στο παρόν μέρος της έκθεσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας πολιτών, δηλαδή οι 
συστάσεις και οι δηλώσεις των ομάδων εργασίας σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και την 
οικονομία. 
 
Πρώτη συνεδρίαση: Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική 
 

1. Καλούμε την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερη πολιτική έναντι της Κίνας. Απαιτείται μεν 
μεγαλύτερη στήριξη προς τη Λιθουανία, αλλά και η Λιθουανία θα πρέπει να εναρμονίσει 
περισσότερο τη θέση της με τους εταίρους της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
αποτελεσματικότερη εναρμόνιση των συμφερόντων εντός της ΕΕ και μια ενιαία πολιτική σε 
σχέση με την Κίνα, καθώς και σε σχέση με άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συνιστούμε 
να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ. 

2. Συνιστούμε να επανέλθουμε, σε επίπεδο ΕΕ, στο ζήτημα της θέσπισης συστήματος 
ποσοστώσεων για τους μετανάστες. 

3. Συνιστούμε τη σύσταση, σε επίπεδο ΕΕ, επιτροπής που θα ασχολείται με την αντιμετώπιση 
των μεταναστευτικών προκλήσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η ταχύτερη 
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κρίσεων, το δικαίωμα των κρατών μελών να 
προβάλλουν και να υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα, καθώς και η εκπόνηση και 
η εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της μετανάστευσης. 

4. Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής κατάστασης των χωρών της Βόρειας Αφρικής, 
συνιστούμε την ενίσχυση των οικονομικών και ανθρωπιστικών δεσμών μας με αυτές, 
αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση της επιρροής της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων χωρών 
στην περιοχή αυτή. 

5. Συνιστούμε την ενίσχυση των δεσμών με την Ανατολική Ευρώπη, μέσω της προώθησης 
οικονομικών μέτρων που απευθύνονται σε ιδιώτες. 

6. Ζητούμε οι κυρώσεις της ΕΕ κατά των ξένων οντοτήτων να είναι αυστηρότερες, πιο 
στοχευμένες και να περιλαμβάνουν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του κράτους στο οποίο 
επιβάλλονται (π.χ. πολιτικούς ηγέτες). 

7. Ζητούμε η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ να βασίζεται στη 
θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, των 
ευρωπαϊκών περιφερειών και των κοινωνιών.  

8. Συνιστούμε στην ΕΕ να επανεξετάσει τη μέχρι τώρα ανοικτή μεταναστευτική πολιτική της, η 
οποία προκαλεί προβλήματα ασφάλειας, προωθεί την εγκληματικότητα και δημιουργεί 
κλειστές κοινότητες εντός της κοινωνίας. 

9. Καλούμε τη Λιθουανία να εκφράζει πιο ενεργά την άποψή της σε θέματα που άπτονται της 
μεταναστευτικής πολιτικής και να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τις μεταναστευτικές 
προκλήσεις. 

10. Συνιστούμε στην ΕΕ να ακολουθήσει μια ενεργό και αυστηρή πολιτική έναντι των κρατών 
που χρησιμοποιούν τα μεταναστευτικά ρεύματα ως εργαλείο για υβριδικές επιθέσεις, 
επιβάλλοντας ομόφωνα αυστηρότερες κυρώσεις και συζητώντας μαζί τους με σκοπό την 
αποκλιμάκωση της κατάστασης. 

Δεύτερη συνεδρίαση: Ο οικονομικός ρόλος της ΕΕ 
1. Συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού 

με σημαντικά αγαθά: προτεραιότητα στο ενδοενωσιακό εμπόριο, προώθηση της παραγωγής 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγών. 
Συνιστούμε, επίσης, να συνεχιστεί η αναζήτηση νέων εξαγωγικών αγορών. 

2. Συνιστούμε την επανεξέταση της προσέγγισης σε σχέση με τις συμβάσεις φυσικού αερίου, 
με σκοπό τη σύναψη τόσο μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων. 
Συνιστούμε την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού. 

3. Συνιστούμε την αξιολόγηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 
εφαρμογής τους, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών 
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συνεπειών. Για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, συνιστούμε, εκτός από 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να χρησιμοποιηθεί πυρηνική ενέργεια και ενέργεια από 
φυσικό αέριο. 

4. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να σέβονται την υπεροχή του δικαίου της 
ΕΕ. Καλούμε τη Λιθουανία να λάβει μια σαφή και αταλάντευτη θέση στο θέμα αυτό. 

5. Συνιστούμε στη Λιθουανία να αξιοποιήσει περισσότερο τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών 
της ΕΕ, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της για τη δημιουργία υψηλότερων κοινωνικών 
προτύπων, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη ισορροπημένης και βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

6. Συνιστούμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υποδομών δεδομένων. 

7. Συνιστούμε στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν προτεραιότητα στην προώθηση της 
εξοικείωσης των πολιτών με τα οικονομικά θέματα, στην εκπαίδευση και στη διάδοση των 
πληροφοριών. 

8. Συνιστούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ να περιλαμβάνουν φιλόδοξα κοινωνικά, 
εργασιακά και υγειονομικά πρότυπα. Συνιστούμε τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι πλατφόρμες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διαχείριση των πληροφοριών των χρηστών και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9. Συνιστούμε να εξεταστεί περαιτέρω ο κοινός δανεισμός σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό τη 
δημιουργία ευνοϊκότερων όρων δανεισμού. Συνιστούμε επίσης την ανάπτυξη οικονομικά 
βιώσιμων και υπεύθυνων πολιτικών που περιορίζουν την ανάγκη δανεισμού των κρατών 
μελών. 

10. Συνιστούμε να ενισχυθεί ο έλεγχος της απορρόφησης και της χρήσης των κονδυλίων της 
ΕΕ, αρχής γενομένης από τους δήμους, και να παγιωθεί η τρέχουσα πρακτική 
προσαρμογής της χρήσης των κονδυλίων. Δεδομένου ότι οι αντικειμενικές συνθήκες των 
δικαιούχων χρηματοδότησης της ΕΕ ενδέχεται να αλλάξουν, είναι πολύ σημαντικό να 
εξισορροπηθεί η ανάγκη για διαφάνεια με την ανάγκη για ευελιξία. 

11. Συνιστούμε στη Λιθουανία να συνεχίσει να προωθεί ενεργά την επιχειρηματική ανάπτυξη 
και τις επενδύσεις στις περιφέρειές της. 

 
3. Ανάλυση των συζητήσεων και των αποτελεσμάτων της εθνικής 
ομάδας πολιτών 

Οι συμμετέχοντες στην εθνική ομάδα πολιτών εξέτασαν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα 
τη Λιθουανία (αυτά, δηλαδή, που συζητούνται ευρέως στην εθνική πολιτική και στα μέσα ενημέρωσης) καθώς 
και τις πιθανές λύσεις τους. Η ψηφοφορία επί των σημαντικότερων συμπερασμάτων της ομάδας έδειξε ότι 
σχεδόν το 45 % του συνόλου των ψήφων και στις δύο συνεδριάσεις αφορούσε προτάσεις για δύο 
συγκεκριμένα θέματα: τις σχέσεις με την Κίνα και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (βλ. πίνακα 
παρακάτω). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στο ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής: παρότι υπήρχε μόνο μία 
πρόταση για το θέμα αυτό, αυτή έλαβε σχεδόν το 10 % του συνόλου των ψήφων των συμμετεχόντων. Τα 
αποτελέσματα των ψηφοφοριών δείχνουν ότι η αντίληψη των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης μπορεί να 
καθορίζεται από τα υφιστάμενα (εθνικά) πολιτικά προβλήματα και από την επικαιρότητα. 
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Σύσταση Ψήφοι 
Πρώτη συνεδρίαση: Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική 

1. Καλούμε την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερη πολιτική έναντι της 
Κίνας. Η στήριξη που λαμβάνει επί του παρόντος η Λιθουανία δεν είναι 
μεν επαρκής, αλλά και η Λιθουανία δεν έχει εναρμονίσει επαρκώς τη 
θέση της με τους εταίρους της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
αποτελεσματικότερη εναρμόνιση των συμφερόντων εντός της ΕΕ και 
μια ενιαία πολιτική σε σχέση με την Κίνα, καθώς και σε σχέση με άλλα 
θέματα εξωτερικής πολιτικής, συνιστούμε να εξεταστεί η δυνατότητα 
δημιουργίας μιας θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ. 

11 (22.9 %) 
 
8 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 3 
σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 

2. Συνιστούμε να επανέλθουμε, σε επίπεδο ΕΕ, στο ζήτημα της θέσπισης 
συστήματος ποσοστώσεων για τους μετανάστες.  

9 (18.8 %) 
 
9 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει 

3. Συνιστούμε τη σύσταση, σε επίπεδο ΕΕ, επιτροπής που θα ασχολείται 
με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, προκειμένου 
να διασφαλιστούν η ταχύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών 
κρίσεων, το δικαίωμα των κρατών μελών να προβάλλουν και να 
υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα, καθώς και η ανάπτυξη και 
η εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης. 

7 (14.6 %) 
 
3 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 4 
σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 

4. Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής κατάστασης των χωρών της 
Βόρειας Αφρικής, συνιστούμε την ενίσχυση των οικονομικών και 
ανθρωπιστικών δεσμών μας με αυτές, αποσκοπώντας κυρίως στη 
μείωση της επιρροής της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων χωρών στην 
περιοχή αυτή. 

6 (12.5 %) 
 
6 σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 

5. Συνιστούμε την ενίσχυση των δεσμών με την Ανατολική Ευρώπη, 
μέσω της λήψης οικονομικών μέτρων που απευθύνονται σε ιδιώτες. 

5 (10.4 %) 
 
5 σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 

Δεύτερη συνεδρίαση: Ο οικονομικός ρόλος της ΕΕ 
1. Συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της 

ασφάλειας του εφοδιασμού με σημαντικά αγαθά: προτεραιότητα στο 
ενδοενωσιακό εμπόριο, προώθηση της παραγωγής προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας εντός της ΕΕ και περαιτέρω διαφοροποίηση των 
πηγών εισαγωγών. Συνιστούμε επίσης να διερευνηθούν νέες 
εξαγωγικές αγορές. 

9 (19.6 %) 
 
3 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 6 
σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 

2. Συνιστούμε την επανεξέταση της προσέγγισης σε σχέση με τις 
συμβάσεις φυσικού αερίου, με σκοπό τη σύναψη τόσο 
μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων. Συνιστούμε 
την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού. 

9 (19.6 %) 
 
9 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει 

3. Συνιστούμε την αξιολόγηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της εφαρμογής τους, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών. Για την 
επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, συνιστούμε, εκτός 
από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να χρησιμοποιηθεί πυρηνική 
ενέργεια και ενέργεια από φυσικό αέριο. 

6 (13 %) 
 
6 σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 

4. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να σέβονται την 
υπεροχή του δικαίου της ΕΕ. Καλούμε τη Λιθουανία να λάβει μια σαφή 
και αταλάντευτη θέση στο θέμα αυτό. 

4 (8,7 %) 
 
2 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 2 
σημαντικό σε 
προσωπικό 
επίπεδο 
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Επιπλέον, τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες —οι σχέσεις με την Κίνα, η 
μετανάστευση και η ενέργεια— δεν έχουν χαρακτήρα ad hoc: ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο μακροπρόθεσμο μέλλον της Ευρώπης. Επομένως, δεν αποτελεί πρόβλημα το 
γεγονός ότι η επικαιρότητα είναι πιθανόν αυτή που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες όταν σκέφτονται το 
μέλλον. Δεδομένου ότι το μέλλον διαμορφώνεται σταδιακά από σήμερα, η κατανόηση των βασικών 
βραχυπρόθεσμων προσδοκιών των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων 
διαδικασιών και την επίλυση των προβλημάτων με βιώσιμο τρόπο. Στο σκεπτικό αυτό στηρίζεται η παρακάτω 
ανάλυση των κύριων αποτελεσμάτων της εθνικής ομάδας πολιτών. 
 
Τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ψήφων (11 ή σχεδόν 12 %) συγκέντρωσε η δήλωση ότι η ΕΕ χρειάζεται μια 
αποτελεσματικότερη πολιτική έναντι της Κίνας. Αυτό το γενικό συμπέρασμα περιελάμβανε μια σειρά 
ειδικότερων δηλώσεων. Πρώτον, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η στήριξη που παρείχε μέχρι σήμερα η ΕΕ στη 
Λιθουανία ήταν ανεπαρκής λόγω της οικονομικής πίεσης που υφίστατο από την Κίνα. Δεύτερον, οι 
εκπρόσωποι της ομάδας που κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό τόνισαν ότι η Λιθουανία πρέπει επίσης να 
εντείνει τον συντονισμό της πολιτικής της έναντι της Κίνας με τους εταίρους της στην ΕΕ, κυρίως διότι το 
εμπόριο με την Κίνα εξακολουθεί να είναι σημαντικό για την ΕΕ στο σύνολό της. Τρίτον, οι πολίτες υποστήριξαν 
ότι η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στον συντονισμό των θέσεων 
και στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών για την Κίνα καθώς και για άλλα ζητήματα με αποτελεσματικότερο 
τρόπο. Οκτώ συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη εν 
γένει, ενώ τρεις από αυτούς το έκριναν ως σημαντικό για τους ίδιους προσωπικά. 
 
Το ζήτημα των σχέσεων με την Κίνα συνδέεται στενά με δύο άλλες προτάσεις που συγκέντρωσαν μεγάλο 
αριθμό ψήφων από τους πολίτες. Εννέα συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ του συμπεράσματος που εξήχθη κατά 
τη δεύτερη συνεδρίαση ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού (τρεις συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη εν γένει και άλλοι έξι ότι είναι σημαντικό για τους ίδιους 
προσωπικά). Το συμπέρασμα αυτό έχει επίσης διάφορες όψεις. Πρώτον, οι πολίτες τόνισαν την ανάγκη να 
δοθεί προτεραιότητα στις αγορές της ΕΕ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αξιόπιστους προμηθευτές και 
υψηλότερα πρότυπα προϊόντων. Δεύτερον, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη προώθησης παραγωγικών 
ικανοτήτων υψηλής τεχνολογίας εντός της ίδιας της Ευρώπης. Τρίτον, οι πολίτες τάχθηκαν υπέρ της περαιτέρω 
διαφοροποίησης των πηγών εισαγωγών. Κατά τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, οι συμμετέχοντες στη 
συζήτηση ανέφεραν συνεχώς τον «παράγοντα Κίνα». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στις απειλές κατά της 
ασφάλειας που συνδέονται με τα κινεζικά προϊόντα, στην εξάρτηση από τον εφοδιασμό κινεζικών πρώτων 
υλών για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και στην πρακτική της Κίνας να αντιγράφει ή να κλέβει 
τεχνολογίες από δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της. Έξι ακόμη ψήφους («σημαντικό 
σε προσωπικό επίπεδο») έλαβε η πρόταση για την ανάπτυξη της οικονομικής και ανθρωπιστικής 
συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, διότι ήταν σημαντικό να μειωθεί η επιρροή της 
Κίνας, καθώς και της Ρωσίας και άλλων εχθρικών κρατών, στις χώρες αυτές. 
 
Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας φάνηκε, επίσης, ότι οι πολίτες ανησυχούν για τα ζητήματα που 
άπτονται της μετανάστευσης. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, δύο από τα τρία συμπεράσματα που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους επικεντρώνονταν στη μετανάστευση. Εννέα συμμετέχοντες ψήφισαν 
υπέρ της πρότασης να επανεξετάσει η ΕΕ τη δυνατότητα θέσπισης ενός συστήματος υποχρεωτικών 
ποσοστώσεων μεταναστών για τα κράτη μέλη (όλοι τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία της πρότασης αυτής 
για ολόκληρη την Ευρώπη). Οι συμμετέχοντες που διατύπωσαν το εν λόγω συμπέρασμα τάχθηκαν υπέρ του 
να βασιστούν οι εθνικές ποσοστώσεις στον πληθυσμό, η δε ΕΕ, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης, να 
χορηγήσει κονδύλια για την υποδοχή των μεταναστών, οι οποίοι θα κατανέμονται με βάση τις ποσοστώσεις. 
Άλλοι επτά συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ της πρότασης για τη σύσταση μόνιμης λειτουργικής επιτροπής 
σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της μετανάστευσης, στην οποία θα 
ορίζονται εκπρόσωποι των κρατών μελών (τρεις θεωρούν την πρόταση ιδιαίτερα σημαντική για την 
Ευρώπη εν γένει και τέσσερις σημαντική για τους ίδιους προσωπικά). Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι ένας 
τέτοιος φορέας θα μπορούσε να επιταχύνει την αντίδραση της ΕΕ στις μεταναστευτικές κρίσεις, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των κοινών αρχών της ΕΕ και του 
δικαιώματος των κρατών μελών να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά τους. 
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Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους για τη μεταναστευτική πολιτική, οι συμμετέχοντες έθιξαν δύο 
διαφορετικές κρίσεις που προέκυψαν κατά τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών: τη μεταναστευτική κρίση στη 
Μεσόγειο το 2016 και την υβριδική επίθεση της Λευκορωσίας το 2021 στη Λιθουανία, τη Λετονία και την 
Πολωνία, όταν το Μινσκ εργαλειοποίησε ροές μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ορισμένοι 
συμμετέχοντες στην ομάδα δήλωσαν ότι η κρίση του 2016 φαινόταν μακρινή και άνευ σημασίας, τόσο για τους 
ίδιους όσο και για τη Λιθουανία στο σύνολό της, και ότι η πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη φορά εκείνη την 
περίοδο για τη θέσπιση συστήματος ποσοστώσεων για τους μετανάστες δεν τους είχε φανεί ενδεδειγμένη. 
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αυτή η υβριδική επίθεση έφερε στο επίκεντρο τη μετανάστευση στην 
Ανατολική Ευρώπη και οδήγησε σε νέα αξιολόγηση των ποσοστώσεων, τις οποίες ανέδειξε ως κατάλληλο, 
αποτελεσματικό και αλληλέγγυο μέσο μεταναστευτικής πολιτικής. Αρκετοί συμμετέχοντες τόνισαν ότι, κατά την 
αντιμετώπιση της κρίσης του 2021, κατέστη δύσκολη η διάκριση μεταξύ προσφύγων, μεταναστών και ατόμων 
που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της χώρας στην οποία εισέρχονται. Όλοι οι συμμετέχοντες στη 
συζήτηση συμφώνησαν ότι η τρέχουσα «ανοικτή» μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ δεν λαμβάνει επαρκώς 
υπόψη τις απειλές που θέτει η μετανάστευση, τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών, την ικανότητα ένταξης 
των μεταναστών κ.λπ. Οι πολίτες άσκησαν επίσης κριτική στην ΕΕ για την αργή ή αρνητική ανταπόκριση της 
στις ανάγκες της Λιθουανίας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησής της να χρηματοδοτήσει την κατασκευή 
φράγματος στα εξωτερικά σύνορα. 
 
Συμπερασματικά, τα δύο σημαντικότερα ζητήματα πολιτικής για τη Λιθουανία το 2021 — οι σχέσεις με την Κίνα 
και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών — ωθούν τους Λιθουανούς πολίτες να ζητήσουν μεγαλύτερη 
εμπλοκή από την πλευρά της ΕΕ και αποτελεσματικότερη κοινή πολιτική. Οι πολίτες ανησυχούν για την 
πολιτική της Κίνας και την αυξανόμενη επιρροή της στην Ευρώπη και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι η οικονομική επιρροή της Κίνας υποχρεώνει την Ευρώπη να αναζητήσει κατάλληλα 
ισορροπημένα μέτρα πολιτικής. Η κύρια λύση, σύμφωνα με τους πολίτες, είναι η ενίσχυση των μέσων κοινής 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, της βιομηχανικής πολιτικής και της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Ομοίως, 
οι πολίτες προσδιόρισαν την ενιαία δράση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού νέου 
συστήματος ποσοστώσεων για τους μετανάστες, ως τον καταλληλότερο πιθανώς τρόπο για την αποφυγή των 
απειλών που θέτει η μετανάστευση στην ασφάλεια, καθώς και για την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα πολιτών εξέφρασαν την άποψη 
ότι μια ισχυρότερη και πιο συντονισμένη κοινή πολιτική της ΕΕ θα ήταν η καλύτερη απάντηση στην αυξανόμενη 
πίεση της Κίνας και στην υβριδική επίθεση της Λευκορωσίας. 
 
Οι απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτές τις κρίσεις μπορούν να συγκριθούν με τις προτάσεις που διατύπωσαν 
για θέματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Στο τέλος του 2021, πολλοί Λιθουανοί πολίτες επλήγησαν 
άμεσα από την αύξηση του κόστους θέρμανσης, η δε κρίση των τιμών της ενέργειας γρήγορα κατέστη ένα από 
τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη Λιθουανία. Οι ανησυχίες σχετικά με τις τιμές της ενέργειας 
αποτυπώθηκαν επίσης στον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν οι συμμετέχοντες στην ομάδα: εννέα πολίτες 
ψήφισαν υπέρ του συμπεράσματος ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο θέμα για την Ευρώπη εν γένει. Η κύρια 
σύσταση των συμμετεχόντων ήταν να επανεξεταστούν οι τρέχουσες πρακτικές των κρατών μελών όσον 
αφορά τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακού εφοδιασμού με διαφορετικούς προμηθευτές με σκοπό τη 
σύναψη τόσο μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων. Με άλλα λόγια, οι πολίτες 
υποστήριξαν την πολιτική ενεργειακής διαφοροποίησης, αλλά δεν διατύπωσαν συστάσεις για κοινή ενωσιακή 
πολιτική και δεν πρότειναν περαιτέρω ολοκλήρωση της ενεργειακής πολιτικής. 
 
Όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα, οι πολίτες συνέστησαν την αξιολόγηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας όσον αφορά τον αναμενόμενο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και τη φιλοδοξία 
τους. Έξι συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ της πρότασης κρίνοντάς τη σημαντική σε προσωπικό επίπεδο. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ανησυχίες τους ότι η «πράσινη μετάβαση» πραγματοποιείται πολύ 
γρήγορα και υποστήριξαν ότι η Λιθουανία πρέπει να αξιολογήσει πιο προσεκτικά κατά πόσο οι πολιτικές αυτές 
ενδέχεται να είναι επιζήμιες για τις ανάγκες της χώρας και των πολιτών της. Αρκετοί συμμετέχοντες έθιξαν 
επίσης την αναγκαιότητα χρήσης πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου παράλληλα με τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να στηρίξουν τη θέση τους, αναφέρθηκαν στην απόφαση της Γερμανίας 
να συνεχίσει να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και να αξιοποιήσει το δυναμικό της νέας γενιάς των λεγόμενων 
αρθρωτών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Στις συζητήσεις τους σχετικά με την πολιτική για το 
κλίμα, οι συμμετέχοντες στην ομάδα έδωσαν προτεραιότητα στις πολιτικές των κρατών μελών που 



 

282 
 

σχεδιάστηκαν για την κάλυψη των εθνικών αναγκών, και όχι σε μια φιλόδοξη κοινή ενωσιακή πολιτική 
κλιματικής διακυβέρνησης. 
 
Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού συμμετεχόντων στην ομάδα και των διαφορετικών απαντήσεων των 
πολιτών (πιο ενιαία δράση ή μεγαλύτερη ευελιξία) σχετικά με τα διάφορα είδη κρίσεων, δεν θα ήταν σκόπιμο 
να εξεταστούν εν προκειμένω γενικευμένα και ευρέως εφαρμοσμένα μέτρα. Ωστόσο, από αυτή την τάση της 
κοινής γνώμης μπορεί να προκύψουν ενδιαφέροντα θέματα για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη στάση των 
Λιθουανών πολιτών έναντι των ζητημάτων ολοκλήρωσης της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
αλλαγές και τις διαφορές στη στάση των πολιτών έναντι των αυτόνομων πολιτικών και θεσμικών μέτρων της 
ΕΕ. 
 

4. Αποτελέσματα της ομάδας πολιτών στο ευρύτερο πλαίσιο της 
λιθουανικής κοινής γνώμης 

Για να τοποθετηθούν τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας πολιτών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το τελευταίο 
αυτό τμήμα της έκθεσης τα συγκρίνει εν συντομία με τα αποτελέσματα δύο σχετικών δημοσκοπήσεων και με 
τα ενδιάμεσα αποτελέσματα άλλων προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Η πρώτη δημοσκόπηση που εξετάζεται στο παρόν μέρος 
της έκθεσης είναι μια έρευνα των πολιτών που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωβαρόμετρο τον Οκτώβριο και 
τον Νοέμβριο του 2020 σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Η δεύτερη είναι η πιο πρόσφατη 
έρευνα του Τακτικού Ευρωβαρόμετρου, η οποία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2021. Δεδομένου ότι οι 
έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε άλλα ζητήματα πολιτικής, καθώς και στις προσδοκίες των 
πολιτών από τη διάσκεψη, πραγματοποιούνται οι εξής συγκρίσεις όσον αφορά τα θέματα της επικαιρότητας 
που κάλυψε η ομάδα. Η ανάλυση των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης βασίζεται σε μια αρχική έκθεση σχετικά με τις εν λόγω 
δραστηριότητες της ΕΟΚΕ, στην οποία παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων πολιτών σε ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων πολιτικής της ΕΕ. 
 
Τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι συζητήσεις και τα μοτίβα ψηφοφορίας 
των συμμετεχόντων στην ομάδα πολιτών αντανακλούν επαρκώς τις κυρίαρχες απόψεις στη λιθουανική 
κοινωνία. Οι συστάσεις των συμμετεχόντων στην ομάδα για την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής και 
μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για ορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ συνάδουν 
με τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων ευρύτερης κλίμακας: 

- Οι Λιθουανοί πολίτες υποστηρίζουν περισσότερο την ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ σε 
σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (90 % και 78 % αντίστοιχα)· 

- Οι Λιθουανοί πολίτες υποστηρίζουν περισσότερο την ανάπτυξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της 
ΕΕ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (76 % και 71 %  στη διαφορά αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
και η ύπαρξη πιθανού περιθωρίου σφάλματος)  

- Οι Λιθουανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση ως τη μία από τις δύο βασικότερες προκλήσεις 
για την ΕΕ· 

- Οι Λιθουανοί πολίτες είναι περισσότερο υπέρ της εύρεσης λύσεων σε επίπεδο ΕΕ (49 % έναντι 42 %). 
Οι Λιθουανοί πολίτες που συμμετείχαν στις προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης τόνισαν, επίσης, τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, 
της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ως τομέων στους οποίους 
η Λιθουανία θα ήθελε να δει μεγαλύτερη εμπλοκή από την πλευρά της ΕΕ. 
 
Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου μπορούν να εξηγήσουν τις απόψεις των 
συμμετεχόντων όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα και τις τιμές της ενέργειας: Οι Λιθουανοί ανησυχούσαν 
περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ για την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών του κόσμου και, 
κατ’επέκταση, για τις γεωπολιτικές εντάσεις (33 % έναντι 18 %). Τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων στην 
ομάδα σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης μιας πιο φιλόδοξης κοινής πολιτικής έναντι της Κίνας συνάδουν τόσο 
με τα εν λόγω πορίσματα όσο και με την πρόταση που αναφέρθηκε παραπάνω για τη λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο ΕΕ και για την ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι ανησυχίες των 
συμμετεχόντων στην ομάδα σχετικά με την εύρεση διαφόρων λύσεων για τη μείωση των τιμών της ενέργειας 
μπορεί να συνδέονται με το γεγονός ότι οι Λιθουανοί ανησυχούν πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ 
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για την αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών (53 % και 23 %). Η ευαισθησία στο ζήτημα της αύξησης του 
πληθωρισμού καθιστά τον περιορισμό της αύξησης των τιμών σημαντικότερο από την ανάπτυξη κοινών 
πολιτικών της ΕΕ ή άλλων στόχων πολιτικής. 
 
Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν επίσης μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στη στάση των Λιθουανών 
πολιτών απέναντι στη μετανάστευση ως πολιτικό πρόβλημα. Στην έρευνα του 2020, λιγότεροι Λιθουανοί 
προσδιόρισαν τη μετανάστευση ως τη σημαντικότερη πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ σε σχέση με τον μέσο 
όρο της ΕΕ (16 % έναντι 27 %)· ωστόσο, στην έρευνα του 2021, το ποσοστό των ερωτηθέντων Λιθουανών 
που προσδιόρισαν τη μετανάστευση ως το κύριο πρόβλημα για την ΕΕ αυξήθηκε σε 32 % (μέσος όρος της 
ΕΕ: 25 %). Αν και αυτή η αλλαγή απόψεων μπορεί να οφείλεται σε διαφορετική διατύπωση του ερωτήματος, 
συνάδει με όσα μοιράστηκαν κατά τις συζητήσεις τους οι συμμετέχοντες στην ομάδα πολιτών, σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο είχαν αναπτυχθεί οι απόψεις τους γύρω από τα μεταναστευτικά ζητήματα. 
 
Επιπλέον, από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας πολιτών και των δεδομένων από την έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου προκύπτει διαφορά μεταξύ της μάλλον επιφυλακτικής στάσης των συμμετεχόντων απέναντι 
στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και των ανησυχιών των Λιθουανών πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 
Ενώ οι συμμετέχοντες στην ομάδα ζήτησαν να αξιολογηθεί κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι 
υπερβολικά φιλόδοξη και θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα της Λιθουανίας, οι Λιθουανοί ανέφεραν 
συστηματικά την κλιματική αλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ΕΕ, σύμφωνα με τις 
έρευνες του Ευρωβαρόμετρου. Στην έρευνα του 2020, το 47 % των Λιθουανών ερωτηθέντων χαρακτήρισε το 
κλίμα ως την κύρια παγκόσμια πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ (μέσος όρος της ΕΕ: 45 %)· στην έρευνα του 
2021 το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των Λιθουανών ερωτηθέντων ήταν 28 % (μέσος όρος της ΕΕ: 25 %). Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι οι πολίτες που συμμετείχαν στις άλλες προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης ανέφεραν επίσης την πολιτική 
για το κλίμα ως έναν από τους τομείς στους οποίους η Λιθουανία θα πρέπει έχει μέγιστο ενδιαφέρον για 
μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ. Η διαφορά αυτή μπορεί κάλλιστα να εξηγηθεί από τα κίνητρα που είχαν οι 
συμμετέχοντες στην ομάδα κατά την ψηφοφορία: όλοι όσοι ψήφισαν υπέρ της σύστασης για επανεξέταση των 
μέτρων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δήλωσαν ότι το θέμα είναι σημαντικό για τους ίδιους 
προσωπικά. Αυτό σημαίνει ότι η αντίθεση σε προσωπικό επίπεδο δεν είναι κατ' ανάγκη ασυμβίβαστη με την 
άποψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις πολιτικής που αντιμετωπίζει η 
ΕΕ. 
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Το όραμά μας για την Ευρώπη  

  

Γνώμες, ιδέες και συστάσεις  
  
Θέματα  

• Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια  
• Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας  
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία  
• Ψηφιακός μετασχηματισμός  
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός  
  
3 Δεκεμβρίου 2021  

 
Το έγγραφο αυτό αποτελεί μετάφραση της έκθεσης με τίτλο «Onze kijk op Europa; meningen, 
ideeën en aanbevelingen», η έκδοση της οποίας στην ολλανδική γλώσσα δημοσιεύτηκε στις 3 
Δεκεμβρίου 2021 στη διεύθυνση www.kijkopeuropa.nl. Πρόκειται για απλοποιημένη έκδοση στην 
οποία η στοιχειοθεσία του πρωτοτύπου απλοποιήθηκε (αφαιρέθηκαν εικόνες και λοιπά γραφικά 
στοιχεία) για τους σκοπούς της μετάφρασης.  
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Το όραμά μας για...  
Σύνοψη της έκθεσης: όλες οι συστάσεις μία προς μία  

Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες με τίτλο «Όραμα για την Ευρώπη», συγκεντρώσαμε 
απόψεις και ιδέες ολλανδών πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή 
οδήγησε στη διατύπωση των ακόλουθων συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πέντε 
πρώτα θέματα.  

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια  

Είναι σημαντικό το κράτος δικαίου να προστατευθεί από την ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι ολλανδοί πολίτες 
πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς στην 
Ευρώπη. Η συνεργασία εντός της ΕΕ μπορεί να έχει πολλά οφέλη και με διαφορετικούς τρόπους, 
πρέπει όμως να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ίδιο ισχύει και 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια. Η ανεξέλεγκτη ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ όλων των μερών θα καταστήσει σύντομα τη συνεργασία 
αναποτελεσματική.  
  
1. Να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς  
2. Να επεκταθεί η ΕΕ μόνο εάν η διεύρυνση παρέχει προστιθέμενη αξία  
3. Να συνεργαστούμε πρωτίστως για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας  

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας  

Οι ολλανδοί πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ των χωρών δεν είναι πάντα εφικτή. Ειδικότερα, το 
φορολογικό σύστημα θα πρέπει να είναι δικαιότερο και σαφέστερο. Επιπλέον, ως Ευρώπη θα 
πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα δυνατά μας σημεία, όπως η ποιότητα και η 
πολυμορφία. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες 
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.  
  
1. Να ληφθούν υπόψη οι ομοιότητες και οι διαφορές  
2. Να αξιοποιηθούν περισσότερο τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης  
3. Να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και σαφές φορολογικό σύστημα  
4. Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων  
 

Ευρωπαϊκή δημοκρατία  
Ναι μεν οι ολλανδοί δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα πάντα για την ΕΕ, πλην όμως επιθυμούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια και κατανόηση. Για παράδειγμα, η προοπτική άλλων χωρών της ΕΕ μπορεί 
να παράσχει μια ευρύτερη εικόνα. Επιπλέον, οι ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμμετέχει συχνότερα, και κατά προτίμηση σε διαρκή βάση, σε διάλογο με τους πολίτες. Είναι 
σημαντικό όχι μόνο να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα, αλλά και να 
λαμβάνονται αποφάσεις ταχύτερα από ό,τι σήμερα.  
  
1. Να δοθεί μια ευρύτερη προοπτική για την Ευρώπη  
2. Να βρεθούν νέοι και διαρκείς τρόποι ακρόασης των πολιτών  
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3. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά τις αποφάσεις  
4. Να εξασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση προβλημάτων  

Ψηφιακός μετασχηματισμός  
Η κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από το διαδίκτυο, οι δε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας 
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ. Τούτο αποτελεί ορισμένες φορές πηγή ανησυχίας για 
τους ολλανδούς πολίτες. Ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμο για την ΕΕ να καταρτίσει ευρωπαϊκούς 
κανόνες και πρότυπα προστασίας (της ιδιωτικής ζωής). Είναι όμως σημαντικό οι εν λόγω κανόνες 
και πρότυπα να είναι κατανοητά και εφαρμόσιμα για όλους. Οι ολλανδοί πολίτες προτιμούν να 
λαμβάνουν υποστήριξη και πληροφορίες από τις εθνικές αρχές στη γλώσσα τους.  
  
1. Να εξασφαλιστεί γρήγορο, ασφαλές και σταθερό διαδίκτυο παντού  
2. Να καθοριστούν σαφείς κανόνες και πρότυπα για τις εταιρείες διαδικτύου  
3. Να συνδυαστούν κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής με πρακτική εφαρμογή και 

επεξήγηση  

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός  

Οι νέοι που σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να μαθαίνουν περισσότερα γι’ 
αυτές απ’ ό,τι σήμερα. Οι δε χώρες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο δεν θα πρέπει να χάνουν 
όλα τα ταλέντα τους στο εξωτερικό. Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι θέματα πολιτισμού και 
σκανδάλων στον χώρο του αθλητισμού αντιμετωπίζονται καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών. 
Επιπλέον, οι εθνικές γλώσσες είναι πολύ σημαντικές. Γενικά, ο κάθε άνθρωπος στην Ευρώπη 
πρέπει προπαντός να αισθάνεται ελεύθερος και να είναι ο εαυτός του.  
  
1. Να ενθαρρυνθούν οι σπουδαστές να φοιτούν στο εξωτερικό σε λογικά πλαίσια  
2. Να καταλείπεται στα κράτη μέλη η διαχείριση ειδικότερων θεμάτων όπως ο πολιτισμός και ο 

αθλητισμός  
3. Να διασφαλιστεί η καλύτερη γνωριμία και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των Ευρωπαίων  
  
  



 

287 
 

Προοίμιο  
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη», δόθηκε η δυνατότητα σε 
όλους τους oλλανδούς πολίτες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, να μοιραστούν 
τις απόψεις και τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης. Οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τις συστάσεις που προέκυψαν από τον διάλογο αυτό, μαζί με τις απόψεις 
και τις ιδέες που διατυπώθηκαν. Η έκθεση επικεντρώνεται στα πέντε πρώτα θέματα. Τα 
υπόλοιπα τέσσερα θέματα θα εξεταστούν αντικείμενο εξέτασης σε έκθεση παρακολούθησης στις 
αρχές του 2022.  

Σχετικά με «Το όραμά μας για την Ευρώπη»  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να μάθει τι σκέφτονται οι πολίτες της για την Ευρώπη. Αυτός είναι 
λόγος για τον οποίο η ΕΕ διοργανώνει τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Οι απόψεις και οι 
ιδέες των πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τροφοδοτήσουν τελικά τα μελλοντικά 
σχέδια για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, οι Κάτω Χώρες διοργανώνουν τον εθνικό 
διάλογο με τους πολίτες «Το όραμά μας για την Ευρώπη».  
  
«Το όραμά μας για την Ευρώπη» ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου με τη διαδικτυακή συλλογή 
απόψεων και ιδεών στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτική ομάδα. Για να 
εμβαθύνουμε τις αρχικές γνώσεις που αντλήθηκαν από αντιπροσωπευτική έρευνα και να 
διατυπώσουμε συγκεκριμένες συστάσεις, διοργανώσαμε διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους. 
Η συμμετοχή στον διάλογο ήταν ανοιχτή σε όλους. Επιπλέον, σε όλη τη χώρα διεξήχθησαν 
συζητήσεις με νέους και άλλες (δυσχερώς προσιτές) ομάδες.  

Από μαθητές, σπουδαστές σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και φοιτητές μέχρι αγρότες, 
μετανάστες και τον ίδιο τον υπουργό.  
Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ διαδικτυακοί θεματικοί 
διάλογοι με 30 συμμετέχοντες κατά μέσο όρο ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, διοργανώσαμε 
διαδικτυακό θεματικό διάλογο και επτά θεματικούς διαλόγους διά ζώσης με διάφορες 
πληθυσμιακές ομάδες. Για παράδειγμα, συνεργαστήκαμε με την τουρκική κοινότητα στο 
Schiedam και επισκεφτήκαμε εθελοντές του ιδρύματος Piëzo στο Zoetermeer. Μετά το τέλος του 
διαλόγου στο Zoetermeer, μας συνάντησε ο υπουργός Εξωτερικών κ. Knapen. Ο υπουργός 
συζήτησε με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σχετικά με τον διάλογο και τις 
παρατηρήσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Τέλος, διοργανώσαμε έξι συναντήσεις με 
διάφορες ομάδες νέων. Για παράδειγμα, επισκεφθήκαμε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης στο Helmond, ένα σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης στο Doetinchem και το 
Πανεπιστήμιο του Leiden.  
  
«Μου αρέσει πάντα να εκφράζω την άποψή μου σε συζητήσεις γύρω από τον ψύκτη νερού. 
Γι’ αυτό ένιωσα την ανάγκη να συμμετάσχω σε αυτό.» Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό 
διάλογο   

Σχετικά με την παρούσα έκθεση  
Με βάση τις απόψεις και τις ιδέες που συγκεντρώσαμε τους τελευταίους μήνες, διατυπώθηκαν 
συστάσεις από oλλανδούς πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από συζητήσεις μεταξύ των 
ολλανδών πολιτών προέκυψαν ενδιαφέροντες διάλογοι και προτάθηκαν καινοτόμες ιδέες. 
Προτάσεις διατυπώθηκαν επίσης στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής έρευνας και της δημόσιας 
διαβούλευσης. Ορισμένες από τις ιδέες αυτές περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Το 
περιεχόμενο αυτής της έκθεσης αντανακλά συνεπώς τη φωνή της Ολλανδίας: το όραμά μας για 
την Ευρώπη.  
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Όπως υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών, έτσι και εντός των Κάτω Χωρών δεν συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας. Αλλά ακριβώς 
αυτές οι διαφορές είναι πολύτιμες: Αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Οι 
συστάσεις προέρχονται από τις επικρατέστερες απόψεις και ιδέες των συμμετεχόντων στο 
«Όραμά μας για την Ευρώπη». Επιπλέον, καταγράφουμε τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα που μπορεί να είναι λιγότερο συνήθη, αλλά μας τράβηξαν την προσοχή κατά τη 
διάρκεια των διαλόγων και της διαδικτυακής έρευνας.  
  
«Ήταν υπέροχο να μπορούμε να συζητούμε θέματα με ανθρώπους με αντίθετες απόψεις 
(υπέρ και κατά) σε μικρές ομάδες. Πολύ διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο 
διεξάγονται συνήθως οι συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.»  
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο  
  
Έχουν προσδιοριστεί εννέα θέματα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τα θέματα αυτά 
βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του διαλόγου με τους πολίτες στις Κάτω Χώρες «Το όραμά μας 
για την Ευρώπη». Τον Οκτώβριο, δημοσιεύσαμε ενδιάμεση έκθεση με τις πρώτες διαπιστώσεις 
και συμπληρωματικές ερωτήσεις με βάση την αντιπροσωπευτική έρευνα. Στη δεύτερη αυτή 
έκθεση εκθέτουμε τις απόψεις, τις ιδέες και τις συστάσεις για τα πέντε πρώτα θέματα της 
συνόδου ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης τον Δεκέμβριο. Στα μέσα 
Ιανουαρίου θα δημοσιευθεί η επόμενη έκθεση με τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα.  

Παρούσα έκθεση – Δεκέμβριος 2021  
• Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια  
• Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας  
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία  
• Ψηφιακός μετασχηματισμός  
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός  
  
Επόμενη έκθεση — Ιανουάριος 2022  
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον  
• Μετανάστευση  
• Υγεία  
• Η ΕΕ στον κόσμο  

Επόμενα βήματα  
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνονται οι ιδέες, οι γνώμες και 
οι συστάσεις όλων των πολιτών της ΕΕ. Στις συνεδριάσεις θα συζητηθούν όχι μόνο τα 
αποτελέσματα όλων των εθνικών διαλόγων με τους πολίτες, αλλά και τα αποτελέσματα άλλων 
πρωτοβουλιών της Διάσκεψης.  
Για παράδειγμα, υπάρχουν ομάδες ευρωπαίων πολιτών και όλοι οι πολίτες της ΕΕ  
(συμπεριλαμβανομένων των ολλανδών πολιτών) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή 
ψηφιακή πλατφόρμα.  
  
«Είναι καλό που η ΕΕ λαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Ευελπιστώ επίσης ότι θα 
αξιοποιηθούν πράγματι τα αποτελέσματα.»  
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο  
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Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2022. Οι Κάτω Χώρες θα συντάξουν στη συνέχεια 
τελική έκθεση για τον διάλογο με τους πολίτες: μια σύνθεση της παρούσας έκθεσης και της 
επόμενης έκθεσης (που θα καλύπτει τα εναπομείναντα θέματα). Η Διάσκεψη θα υποβάλει 
συστάσεις για την Προεδρία της:  
Τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβούλιο των Υπουργών και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν τρόπους για την παρακολούθηση των 
συστάσεων. Για την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, τα αποτελέσματα αποτελούν επίσης πολύτιμη 
συμβολή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας.  
  
Η διαδικασία έως την άνοιξη του 2022 συνοψίζεται ως εξής:  

Χρονοδιάγραμμα  

  Όραμα για την Ευρώπη  
1 Σεπτ.  12 Οκτ.  22/23 Οκτ.  

15  
Νοεμβ.  

17/18 Δεκ.  21/22 Ιαν.  22/24 Απρ.      

Βρείτε ιδέες στο διαδίκτυο            

  Θεματικοί διάλογοι             

    Ενδιάμεσα αποτελέσματα  
(ενδιάμεση έκθεση)    Θέμα: Οικονομία 

και Δημοκρατία - 
Ενδιάμεση έκθεση  Θέμα: Το κλίμα και 

η ΕΕ στον κόσμο -  
Ενδιάμεση έκθεση  

 Τελική έκθεση 
με τίτλο «Το 
όραμά μας για 
την Ευρώπη»  

    

    ↓    ↓  ↓  ↓      

    Συνεδριάσεις -  
Διασκέψεις    Συνεδριάσεις -  

Διασκέψεις  
Συνεδριάσεις -  
Διασκέψεις  

Τελική  
Διάσκεψη  

→  
Συστάσεις 
για τους 
προέδρους  
• Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο  
• Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  
• Συμβούλιο 

υπουργών  

        ↑  ↑  ↑      

  Περισσότερες απόψεις και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης:  

Διάλογοι με τους πολίτες    Ομάδες ευρωπαίων πολιτών  
Ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα (και για 
ολλανδούς πολίτες)  

Οδηγίες για τον αναγνώστη  
Η έκθεση επικεντρώνεται σε πέντε θέματα. Για καθένα από τα θέματα περιγράφουμε τα 
ακόλουθα:  
• Συστάσεις που βασίζονται σε όλα τα σκέλη του διαλόγου με τους πολίτες  
• Αποτύπωση απόψεων, ιδεών και συζητήσεων στους (διαδικτυακούς και δια ζώσης) 

θεματικούς διαλόγους και προτάσεις της διαδικτυακής έρευνας, με λέξεις και εικόνες.  
  
Στο τέλος της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται αιτιολόγηση της μελέτης.  
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Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια  
Η ΕΕ παρακολουθεί το κράτος δικαίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ και επιδιώκει τη μείωση των 
ανισοτήτων εντός της ΕΕ. Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να προστατεύσει όλους τους Ευρωπαίους από 
την τρομοκρατία και το έγκλημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η ΕΕ θεσπίζει μέτρα και 
κανόνες, οι δε χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στενά.  
 Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών;  
  

Συστάσεις – Η άποψή μας για την ασφάλεια και το κράτος δικαίου  
Το 68 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ασφάλεια και το κράτος δικαίου αποτελούν σημαντικά ζητήματα και 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση.  

1. Να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς  
Το 78 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να προστατεύει το κράτος 
δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Θεωρούμε επίσης 
σημαντική την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών: η μεγάλη πλειονότητα είναι 
ευχαριστημένη με το γεγονός ότι ΕΕ υποχρεώνει τους παραγωγούς να αναγράφουν τις ίδιες 
πληροφορίες στις συσκευασίες σε όλες τις χώρες. Πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ωστόσο ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προσοχή στις διαφορές που υπάρχουν εντός της Ευρώπης όσον αφορά 
τις παραδόσεις και τη νοοτροπία (διακυβέρνησης). Μεταξύ άλλων διότι θα είναι δύσκολο να 
υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία. Ειδικότερα, θεωρούμε σημαντικό να αισθάνονται όλοι οι 
Ευρωπαίοι ελεύθεροι και ασφαλείς. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση στέγης, την παροχή 
εκπαίδευσης και περίθαλψης, καθώς και τη γνώση ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια 
των ευρωπαϊκών καταστημάτων είναι σε κάθε περίπτωση ασφαλή.  

2. Να επεκταθεί η ΕΕ μόνο εάν η διεύρυνση προσφέρει προστιθέμενη αξία  
Το 44 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ενταχθούν στην ΕΕ περισσότερες 
χώρες. Το 25 % τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ήδη αρκετές 
διαφορές μεταξύ των σημερινών κρατών μελών. Πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι πρέπει 
πρώτα να επικεντρωθούμε στην επίλυση αυτών των διαφορών. Και σε περίπτωση που 
προσχωρήσουν νέες χώρες, αυτές πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους όρους που 
έχουμε θέσει. Σήμερα αλλά και στο μέλλον. Πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι τα σημερινά 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να αποκομίσουν προστιθέμενη αξία από τη διεύρυνση. Επιπλέον, 
θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ των χωρών για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα. Για παράδειγμα, μερικές φορές ανησυχούμε για την επιρροή της Ρωσίας στις 
χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. Είναι σημαντικό η ΕΕ να δώσει προσοχή στο 
ζήτημα αυτό.  
  
«Η διεύρυνση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στο κόστος και τα οφέλη, αλλά σε ένα 
όραμα σταθερότητας.»  

3. Να συνεργαστούμε πρωτίστως για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας  
Το 68 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας των χωρών της ΕΕ θα πρέπει 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι χώρες να 
συνεχίσουν να είναι σε θέση να αποφασίζουν ποιες πληροφορίες επιθυμούν να παράσχουν και 
ποιες όχι. Η ανεξέλεγκτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των μερών θα καταστήσει 
σύντομα τη συνεργασία αναποτελεσματική. Και το σημερινό μέγεθος της Ευρώπης είναι τέτοιο 
που πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε με κριτικό πνεύμα πότε χρειάζεται να ανταλλάσσουμε 
ευαίσθητες πληροφορίες και πότε όχι. Επιθυμούμε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι 
προστατεύεται η ιδιωτική μας ζωή. Θεωρούμε ότι είναι κυρίως λογικό να συνεργαζόμαστε για την 
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καταπολέμηση του σοβαρού και διεθνούς εγκλήματος, όπως το κυβερνοέγκλημα, η παράνομη 
διακίνηση ναρκωτικών και η τρομοκρατία.  
  
«Εάν περάσετε μια φορά με κόκκινο στις Κάτω Χώρες, δεν χρειάζεται να το γνωρίζουν 
στην Ισπανία.»  
    
Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες  
«Όταν τιμωρείται μια χώρα που δεν ακολουθεί τους κανόνες, τα φτωχότερα στρώματα του 
πληθυσμού είναι αυτά που πλήττονται πρώτα. Για αυτόν τον λόγο είμαι της άποψης ότι η 
συζήτηση είναι προτιμότερη από την επιβολή ποινών.»  
«Ας διασφαλίσουμε πρώτα ότι η παρούσα ομάδα είναι σταθερή. Και μόνο τότε να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε για τη διεύρυνση.»  
«Μπορούμε επίσης να κάνουμε αυτοκριτική για το δικό μας κράτος δικαίου. Ούτε αυτό είναι 
τέλειο.»  
ΙΔΕΑ: «Να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες ακεραιότητας για τους πολιτικούς σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, ώστε να μην επηρεάζονται εύκολα.»  
ΙΔΕΑ: «Να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος στις χώρες 
της ΕΕ.»  

Σπουδαστές στη ΜΒΟ (δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση), Doetinchem: «Όποιος θέλει να 
συμμετέχει στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες»  

Στο κολέγιο Graafschap στο Doetinchem, περίπου 20 φοιτητές νοσηλευτικής συζήτησαν αυτά που 
θεωρούν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΕΕ: την ελεύθερη αγορά, το κοινό νόμισμα –το 
ευρώ– και ότι, ως Ευρωπαίος, μπορεί κανείς να ζει και να εργάζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ. «Και 
το ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να στηρίζουν η μία την άλλη. Μαζί είστε ισχυρότεροι», είπε ένας 
από τους φοιτητές. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της τήρησης των κανόνων. Εάν οι χώρες δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες, είναι συχνά δύσκολο να τιμωρηθεί αυστηρά μια χώρα. Κατά 
την άποψη των σπουδαστών, ο καλύτερος τρόπος είναι να απλουστευτεί η διαδικασία επιβολής 
κυρώσεων. Μία σπουδάστρια αναφέρθηκε επίσης στο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. «Όταν 
επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, οι άλλες χώρες βλέπουν επίσης τι μπορεί να συμβεί όταν δεν 
τηρούνται οι κανόνες.»  

Ινδοσουριναμέζοι στην Ουτρέχτη: «Συχνά απουσιάζει η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου»  

Η Stichting Asha είναι μια εθελοντική οργάνωση της κοινότητας Ινδοσουριναμέζων στον δήμο της 
Ουτρέχτης. Μια από τις συζητήσεις που είχαν οι συμμετέχοντες στον θεματικό διάλογο ήταν η 
σημασία των δικαιωμάτων των πολιτών: το δικαίωμα στη στέγαση αλλά επίσης, για παράδειγμα, 
το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς διακρίσεις. Κατά την άποψη των παρόντων εθελοντών, 
πρέπει να υπάρχουν κανόνες για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων όλων των ευρωπαίων 
πολιτών. Δεν είναι πάντοτε σαφές πλέον τι αποφασίζεται στις Κάτω Χώρες και τι στην Ευρώπη. 
Αυτό κλονίζει ορισμένες φορές την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτό οφείλεται επίσης στο ότι 
υπάρχουν φορές που κάτι μπορεί να πάει στραβά στην κυβέρνηση. «Μπορεί κανείς να πει ότι το 
κράτος οφείλει να στηρίζει τους πολίτες του, αλλά μερικές φορές τα κάνει θάλασσα, όπως 
συνέβη με την υπόθεση των επιδομάτων», είπε ένας από τους συμμετέχοντες. «Η ΕΕ θα πρέπει 
να διασφαλίσει ότι τηρούνται πράγματι οι κανόνες», πρόσθεσε ένας άλλος.  
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Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας  
Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για 
αυτόν τον λόγο, η ΕΕ επιδιώκει τη συνεργασία των χωρών της ΕΕ για τα σχέδια ανασυγκρότησης, 
προκειμένου να βγούμε ισχυρότεροι από την πανδημία. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος της ΕΕ είναι 
να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία υγιέστερη, πιο πράσινη, και πιο ψηφιακή. Ποια είναι η 
άποψη των Κάτω Χωρών;  
  

Συστάσεις – Το όραμά μας για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας  
Το 61 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί σημαντικές την οικονομία και τις θέσεις εργασίας και είναι της άποψης ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να ασχολείται με τέτοια ζητήματα.  

1. Να ληφθούν υπόψη οι ομοιότητες και οι διαφορές  
Το 71 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις 
συνεργάζονται για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία ισχυρότερη. Μόνο λίγοι εξ αυτών όμως 
θεωρούν ότι περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να πηγαίνουν στις επιχειρήσεις. Πάνω 
από όλα, θεωρούμε ότι η συνεργασία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικότερη. Διαφορετικές 
εταιρίες επενδύουν στην ίδια νέα τεχνολογία, κάποιες φορές επίσης με δημόσιο χρήμα. Αν 
είχαμε ευρωπαϊκή αντίληψη για την οικονομία, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε αποδοτικότερα 
αυτά τα χρήματα. Φυσικά, οι διαφορές μεταξύ των χωρών θα πρέπει να εξακολουθούν να 
λαμβάνονται υπόψη.  
  
«Ο γεωργικός τομέας στις Κάτω Χώρες είναι εκσυγχρονισμένος. Δεν μπορεί να συγκριθεί 
με τη γεωργία σε άλλες χώρες.»  

2. Να αξιοποιηθούν περισσότερο τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης  
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, αλλά ότι πρέπει να γίνουν επιλογές. Γι’·αυτό πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρωθεί κυρίως στα ισχυρά της σημεία. Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι η Ευρώπη είναι 
καλή στους τομείς της ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας και των υποδομών. Και, ενδεχομένως, το 
πιο σημαντικό: η ποιότητα και η πολυμορφία είναι συνώνυμα της Ευρώπης. Ακριβώς επειδή 
είμαστε μια ήπειρος πολυμορφίας, με διαφορετικές απόψεις και ιδέες, θα πρέπει να 
αξιοποιούμε πολλά περισσότερα από τα οικονομικά οφέλη. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να 
διαφοροποιηθεί η Ευρώπη από την κινεζική οικονομία.  

3. Να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και σαφές φορολογικό σύστημα  
Το 82 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν από κοινού 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλες οι επιχειρήσεις στην ΕΕ πληρώνουν τους φόρους που 
τους αναλογούν, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μεγάλων εταιριών. Ορισμένες από αυτές 
μεταφέρουν τις έδρες τους σε άλλες χώρες απλώς και μόνο επειδή μπορούν να πληρώνουν 
λιγότερους φόρους εκεί. Η ΕΕ θα πρέπει να κάνει κάτι γι’ αυτό, για παράδειγμα να θεσπίσει 
ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές για όλες τις χώρες. Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι η 
φορολόγηση αποτελεί εθνική υπόθεση, δεδομένων των διαφορετικών στόχων και συνθηκών 
κάθε χώρας. Συνολικά, λοιπόν, εκτιμούμε ότι η φορολογία αποτελεί πολύπλοκο ζήτημα. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θα θέλαμε να δούμε ένα καλύτερο φορολογικό σύστημα που θα είναι 
δίκαιο και σαφές για όλους στην Ευρώπη.  
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«Τα αγγούρια θα πρέπει να έχουν την ίδια μορφή παντού, όμως οι φορολογικοί κανόνες 
μπορούν να διαφέρουν. Δεν είναι τρελό;»  

4. Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων  
Το 71 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι ορισμένες ομάδες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
όπως οι νέοι και όσοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
επιχορηγήσεων για εταιρίες, αλλά επίσης μέσω της παροχής πρόσθετης στήριξης σε εργοδότες 
και εργαζομένους. Για παράδειγμα, παροχή συμβουλών ή απλώς πράγματα πρακτικής φύσης. 
Ορισμένες φορές τέτοια υποστήριξη μπορεί να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά εντός της ΕΕ, ενώ 
άλλες φορές αποτελεί υπόθεση των κρατών μελών. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν 
από κοινού ίσες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.  

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες  
«Να επιταχυνθεί η αυτοματοποίηση στην Ευρώπη ούτως ώστε τα αγαθά που εισάγονται τώρα 
από την Κίνα να παράγονται και πάλι εδώ.»  
«Να πάρουμε στα σοβαρά την επανάσταση του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Όσοι 
ασχολούνται με αυτά απορρίπτονται ως φοροφυγάδες, παρότι οι τεχνολογίες αλυσίδας 
συστοιχιών (blockchain) αποτελούν το μέλλον.»  
«Οι μέτοχοι δεν είναι οι μόνοι συντελεστές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χωρίς εργαζόμενους δεν 
γίνεται τίποτα.»  
«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Προς το παρόν είναι 
εξαιρετικά δύσκολο γι’ αυτούς να βρουν κατάλληλη απασχόληση.»  
«Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι εν πολλοίς πολύπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Αυτό καθιστά 
δύσκολη την καινοτομία των επιχειρήσεων.»  
«Όταν εκτελούσα κατασκευαστικές εργασίες για την εταιρία μου, ο ντόπιος εργολάβος θα 
μπορούσε εύκολα να ξεκινήσει τη δουλειά πολύ νωρίτερα. Έπρεπε όμως πρώτα να δημοσιεύσω 
ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Μεγάλη γραφειοκρατία.»  

Συμμετέχοντες στον επιγραμμικό διάλογο: «Τι πιστεύετε για τις μεγάλες επιχειρήσεις;»  
H αυξανόμενη δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων συζητήθηκε στο πλαίσιο ενός από τους 
θεματικούς διάλογους. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες θα ήθελαν η ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο 
σκληρή γραμμή συναφώς, καθώς ενίοτε οι εταιρίες αποκομίζουν τεράστια κέρδη αλλά 
καταβάλλουν ελάχιστους φόρους χρησιμοποιώντας φορολογικά τεχνάσματα. Άλλοι 
συμμετέχοντες εστίασαν στην «ευρύτερη εικόνα»: οι εν λόγω εταιρίες δημιουργούν πολλές 
θέσεις εργασίας, πράγμα που είναι θετικό για την εθνική οικονομία. «Δεν πρέπει να τις 
διώξουμε», δήλωσε κάποιος. «Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα», 
σημείωσε άλλος. «Οι μεγάλες εταιρίες στρέφουν τη μία χώρα ενάντια στην άλλη. Γι’ αυτόν τον 
λόγο εμείς, ως ΕΕ, πρέπει να συγκροτήσουμε ένα πιο ενωμένο μέτωπο.»  

Αγρότες που μεριμνούν για τη φύση: «Να τεθούν στόχοι αντί για όρια»  
Η BoerenNatuur είναι μια ένωση αγροτικών κολεκτίβων. Ένα από τα πράγματα που συζητήθηκαν 
από μια ομάδα μελών ήταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους γεωργούς. Από τη μία πλευρά 
θεωρούν ότι η ΕΕ είναι κάτι θετικό, καθιστώντας εύκολες τις εξαγωγές σε άλλες χώρες. Απ’ την 
άλλη εκτιμούν ότι η πολιτική της EE θα μπορούσε συχνά να είναι σαφέστερη. «Αλλά όλο και 
περισσότερο είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», δήλωσε κάποιος. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ακόμη 
περιθώρια βελτίωσης σε κάποιες διαδικασίες: συχνά είναι ακόμη πολύ γραφειοκρατικές και 
χρονοβόρες. Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι η νομοθεσία θα πρέπει πρωτίστως να 
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μην είναι υπερβολικά λεπτομερής. «Να τεθούν αντιθέτως ξεκάθαροι στόχοι, όπως το καθαρό 
νερό. Μετά μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας για το εύρος των υδατοφρακτών.»  
 
Ευρωπαϊκή δημοκρατία  
Η ΕΕ ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν και επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις ευρωπαϊκές πολιτικές εκτός της εκλογικής 
περιόδου. Η ΕΕ αναλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημοκρατίας, όπως ένα 
σχέδιο δράσης που επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και στην 
ελευθερία του Τύπου. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών;  
  

Συστάσεις – Η άποψή μας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία  
Το 60 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία αποτελεί σημαντικό ζήτημα και ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναλάβει σχετική δράση.  

1 Να δοθεί μια ευρύτερη προοπτική για την Ευρώπη  
Τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την Ευρώπη κυρίως όταν υπάρχει κάποια κρίση, παρατηρούν 
οι ολλανδοί πολίτες. Δεν λαμβάνουμε τη δέουσα ενημέρωση για τις καθημερινές αποφάσεις. Ως 
πολίτες, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά για να είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε 
μια σωστή γνώμη, θα ήταν σκόπιμο να αποκτήσουμε μια καλύτερη συνολική εικόνα. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσαμε να λαμβάνουμε συχνότερη ενημέρωση σχετικά με τις απόψεις 
άλλων χωρών για την ΕΕ. Τα μέσα ενημέρωσης και η εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τούτου λεχθέντος, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να παίρνουν τις αποφάσεις τους, καθώς οι ολλανδοί πολίτες δίνουν μεγάλη 
βαρύτητα στην ελευθερία του Τύπου στη δημοκρατία μας.  
  
«Συχνά ακούμε για την ΕΕ μόνο σε περιόδους κρίσεων. Αυτό τροφοδοτεί τις αρνητικές 
αντιλήψεις για την Ευρώπη.»  

2 Να βρεθούν νέοι και διαρκείς τρόποι ακρόασης των πολιτών  
Το 51 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ δεν γνωρίζει επαρκώς τι συμβαίνει στην 
κοινωνία. Για να βελτιωθεί αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει συχνότερα, και κατά προτίμηση 
σε διαρκή βάση, σε διάλογο με τους πολίτες. Ως εκ τούτου, πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι 
η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Τα δημοψηφίσματα 
μπορούν επίσης να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο, αλλά υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις 
μεταξύ των ολλανδών πολιτών ως προς αυτά. Για ορισμένα ζητήματα, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαία η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων. Η συζήτηση με τους πολίτες δεν θα πρέπει, σε 
καμία περίπτωση, να επιβάλλεται ως υποχρέωση. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται 
η γνώμη μας σοβαρά υπόψη.  

3 Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά τις αποφάσεις  
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν μερικές φορές ότι η Ευρώπη είναι αρκετά περίπλοκη. Δεν έχουν 
όλοι το ίδιο επίπεδο γνώσεων. Η ΕΕ πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη το γεγονός αυτό. 
Θέλουμε η ΕΕ να γίνει πιο διαφανής και να είναι πιο εύκολο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η 
ολλανδική κυβέρνηση μπορεί επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο θέμα αυτό. Πολλοί 
ολλανδοί πολίτες ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά θεωρούν ότι οι επίσημοι 
δίαυλοι δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι ή να είναι πολύ περίπλοκοι. Επιπλέον, ο καθένας έχει 
διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μπορεί κανείς να επιλέγει 
για ποια θέματα επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση. Οι νέοι συχνά ενδιαφέρονται για την 
Ευρώπη, αλλά, για παράδειγμα, δεν λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσής τους.  
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«Κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ουγγαρία είδα μια μεγάλη πινακίδα δίπλα σε μια 
νεοφυτευθείσα έκταση: «Κατέστη δυνατή χάρη στην ΕΕ.» Βλέπω με σκεπτικισμό την ΕΕ 
αλλά πραγματικά αισθάνθηκα κάποια περηφάνια τότε.»  
    
4 Να εξασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση προβλημάτων  
Οι ολλανδοί πολίτες δυσκολεύονται ιδιαίτερα να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή 
δημοκρατία, ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ συχνά φαίνεται ότι είναι πολύ αργή. 
Στις ευρωπαϊκές εκλογές διαπιστώνουμε ότι επικρατεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών κομμάτων. 
Ενδεχομένως να υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι να λαμβάνονται υπόψη τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα. Περίπου το ένα τρίτο των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς 
να ψηφίσει αλλοδαπούς υποψηφίους στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχεδόν 
ισάριθμοι ολλανδοί πολίτες δεν συμφωνούν με αυτό. Το σημαντικότερο είναι να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα διάφορα συμφέροντα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι δυνατό να επιλύονται 
τα προβλήματα ταχύτερα απ’ ό,τι σήμερα.  
  
«Στις εκλογές θέλω να είμαι σε θέση να ταυτίζομαι με κάποιον και να γνωρίζω τι 
αντιπροσωπεύει. Δεν χρειάζεται να είναι Ολλανδός»  

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες  
«Τέρμα με τα δικαιώματα αρνησικυρίας των χωρών. Η πλειοψηφία θα πρέπει να αποφασίζει.»  
«Για σημαντικές αποφάσεις, να συσταθούν ομάδες προβληματισμού πολιτών, ίσως ακόμη και σε 
(ημι)υποχρεωτική βάση, όπως οι επιτροπές πολιτών στις ΗΠΑ.»  
«Να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικοί και οι υπάλληλοι της ΕΕ επιστρέφουν τακτικά στον τόπο τους 
και ότι δεν ζουν εξ ολοκλήρου στη φούσκα των Βρυξελλών.»  
ΙΔΕΑ: «Πιστεύω ότι κάθε δελτίο ειδήσεων θα πρέπει να αφιερώνει κάποια λεπτά σε ευρωπαϊκά 
θέματα. Ή γιατί όχι και ένα καθημερινό ή εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό πρόγραμμα σχετικά με 
την Ευρώπη;»  
ΙΔΕΑ: «Ίσως θα πρέπει οι ευρωπαίοι πολιτικοί να εμφανίζονται πιο συχνά στους τηλεοπτικούς μας 
δέκτες.»  
«Ως νέος σπάνια διαβάζω κάτι σχετικό με την Ευρώπη. Είμαι περίεργος να μάθω για την Ευρώπη 
αλλά δεν θέλω να αφιερώσω χρόνο γι’ αυτό.»  

Νεολαία του Coalitie-Y (Συνασπισμός-Y) στην Ουτρέχτη: Συζήτηση σχετικά με τη διενέργεια 
δημοψηφισμάτων  
Τα μέλη του Coalitie-Y —μια συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανώσεων νεολαίας— είχαν ζωηρή 
συζήτηση σχετικά με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων. Οι πολέμιοί τους ανέφεραν τον κίνδυνο να 
περιοριστεί το διακύβευμα σε ένα «ναι» ή ένα «όχι», ενώ συχνά τα ζητήματα που τίθενται είναι 
πολύ πιο σύνθετα. Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι: «Μπορούμε να ψηφίσουμε για την 
ΕΕ και να θέσουμε υποψηφιότητα. Τα δημοψηφίσματα αποδυναμώνουν αυτές τις επιλογές.» Οι 
υποστηρικτές των δημοψηφισμάτων ανέφεραν ότι είναι καλό να γνωρίζουμε τι πιστεύουν οι 
πολίτες: η άποψή τους μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση. Τα δημοψηφίσματα μπορούν επίσης 
να συμβάλουν στη γενικότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΕ: ποιες προτάσεις 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και ποιες επιλογές θα πρέπει να γίνονται.  

Εθελοντές της κοινωνίας των πολιτών: «Οι χώρες πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη.»  
Το ίδρυμα Piëzo στο Zoetermeer αποτελείται από εθελοντές που συμβάλλουν με διάφορους 
τρόπους στην κοινωνία. Οι συμμετέχοντες στον θεματικό διάλογο εξέφρασαν την ανησυχία τους 
για το αυξανόμενο χάσμα που διαπιστώνουν στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για τις απόψεις των 
χωρών σχετικά με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ για παράδειγμα. Εάν οι χώρες δεν κατανοούν αμοιβαία 
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τις απόψεις τους, είναι δύσκολο να συνεργαστούν. «Ένας λόγος παραπάνω να γνωριστούν 
καλύτερα μεταξύ τους», είπε ένας συμμετέχων. «Δεν γνωρίζουμε σήμερα πώς σκέφτονται οι 
άνθρωποι σε άλλες χώρες. Δεν κατανοούμε επαρκώς ο ένας την κουλτούρα και το υπόβαθρο του 
άλλου. Τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να λάβουμε σωστές αποφάσεις από κοινού.»  
 
Ψηφιακός μετασχηματισμός  
Στον διαδικτυακό μας κόσμο οι απαιτήσεις για σύνδεση στο διαδίκτυο, ασφάλεια και προστασία 
της ιδιωτικής ζωής αυξάνονται συνεχώς. Η ΕΕ αισθάνεσαι κάποια ευθύνη σε αυτόν τον τομέα και 
δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο στην ψηφιακή κοινωνία. Η ΕΕ 
επενδύει επίσης στις ψηφιακές λύσεις σε κοινωνικά ζητήματα. Ποια είναι η άποψη των Κάτω 
Χωρών;  
  

Συστάσεις – Το όραμά μας για τον διαδικτυακό κόσμο  
Το 45 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι ο διαδικτυακός κόσμος αποτελεί σημαντικό ζήτημα με το οποίο θα 
πρέπει να ασχοληθεί η ΕΕ.  

1 Να εξασφαλιστεί γρήγορο, ασφαλές και σταθερό διαδίκτυο παντού   
Το 61 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι στην Ευρώπη 
έχουν πρόσβαση σε γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το 
διαδίκτυο διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με 
ψηφιακή εκπαίδευση. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής κοινότητα είναι ολοένα και πιο έντονα 
επιγραμμικές. Η σημαντική αυτονομία του διαδικτύου μάς προκαλεί ορισμένες φορές ανησυχία. 
Ως εκ τούτου, πολλοί ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στον τομέα 
αυτό, εφόσον η επένδυση είναι αποδοτική. Η προστασία κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
είναι, κατά την άποψή μας, το πλέον σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, καλό είναι επίσης να επικεντρωθούμε στην καταπολέμηση του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο.  
  
«Νιώθω πολύ ευάλωτος όταν σκέφτομαι ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση στον αμυντικό μας 
μηχανισμό εναντίον των πλημμυρών.»  
2 Να καθοριστούν σαφείς κανόνες και πρότυπα για τις εταιρείες διαδικτύου  
Το 75 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αγορές μέσω 
διαδικτύου είναι εξίσου ασφαλείς σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σχεδόν όλοι μας αγοράζουμε 
περισσότερα προϊόντα από το εξωτερικό και λόγω αυτού μοιραζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα, 
κάτι που ορισμένες φορές φαίνεται επικίνδυνο. Δύσκολο να γνωρίζεις ποιες ιστοσελίδες μπορείς 
να εμπιστευτείς. Θα ήταν καλό για την Ευρώπη να θεσπίσει κανόνες και πρότυπα όσον αφορά 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής που θα μπορούσαν να καταλάβουν όλοι. Η δύναμη των 
μεγάλων διαδικτυακών εταιριών μάς προκαλεί επίσης συχνά ανησυχία. Νιώθουμε ότι έχουμε και 
οι ίδιοι κάποια ευθύνη για τον συνετό χειρισμό των δεδομένων μας, αλλά εκτιμούμε επίσης ότι η 
ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν 
για να διασφαλίσουν ότι εταιρίες όπως η Google και η Facebook δεν συγκεντρώνουν υπερβολική 
εξουσία.  
  
«Ως μικρή χώρα δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ενάντια σε 
«παγκόσμιους παίκτες» όπως η Facebook.»  

3 Να συνδυαστούν κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής με πρακτική εφαρμογή και επεξήγηση Μετά 
τη θέσπιση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), οι ολλανδοί 
πολίτες γνωρίζουν ότι όλες οι χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Χαιρόμαστε που μπορούμε να 
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βασιστούμε σε αυτήν τη νομοθεσία καθώς η ιδιωτική ζωή είναι σημαντική για μας. Ορισμένοι 
ολλανδοί πολίτες είναι της άποψης ότι οι κανόνες είναι ενίοτε υπερβολικά λεπτομερείς ή 
παράλογοι. Επιπλέον, η νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο φόρτο εργασίας για τους 
εργοδότες. Εκτιμούμε, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πρακτική 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί ιδιωτικής ζωής, με περισσότερη υποστήριξη και καθοδήγηση 
τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή η αποστολή βαρύνει 
κυρίως τα κράτη μέλη. Τα προβλήματα ή τα ερωτήματα που άπτονται της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής αντιμετωπίζονται καλύτερα από τις εθνικές αρχές και στη δική μας γλώσσα.  

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες  
ΙΔΕΑ: «Να τεθούν αυστηρότερες προϋποθέσεις για τους προγραμματιστές και τις εταιρίες και να 
απαγορευτούν οι επισφαλείς γλώσσες προγραμματισμού.»  
    
«Να διατεθεί ευρωπαϊκό αντιϊκό λογισμικό για τη δημιουργία ευρωπαϊκού τείχους προστασίας 
(firewall).»  
«Όταν διέρχομαι τα σύνορα της Γερμανίας το τηλέφωνό μου χάνει το σήμα του. Αυτό δεν θα 
έπρεπε να συμβαίνει πλέον.»  
«Με τα iPhones μας μπορούν να μας εντοπίσουν οπουδήποτε. Φταίμε και εμείς για αυτό.»  
«Δεν είναι βολικό να πρέπει να συμπληρώνουμε διαφορετικά έντυπα περί προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής σε κάθε χώρα.»  
ΙΔΕΑ: «Να ιδρυθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία αστυνόμευσης του διαδικτύου. Αυτό αποτελεί σαφές 
πεδίο δράσεως για την ΕΕ.»  

Συμμετέχοντες στον επιγραμμικό διάλογο: «Η καλή σύνδεση στο διαδίκτυο παντού είναι προς το 
συμφέρον μας»  

Στο πλαίσιο ενός από τους θεματικούς διαλόγους διεξήχθη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά 
με τον ρόλο της ΕΕ στον διαδικτυακό κόσμο. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι 
σημαντικό να έχουμε καλές συνδέσεις στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει όμως αυτό να 
αποτελεί υπόθεση της ΕΕ; Πολλοί συμμετέχοντες θεώρησαν ότι τούτο αποτελεί καθήκον του 
κάθε κράτους μέλους. Ένας άλλος συμμετέχων σημείωσε ότι οι καλές και σταθερές συνδέσεις 
διαδικτύου στο εξωτερικό θα ωφελούσαν επίσης τις Κάτω Χώρες: «Κερδίζουμε δισεκατομμύρια 
από τις εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες της ΕΕ. Συνεπώς, είναι προς όφελός μας οι χώρες 
αυτές να λειτουργούν καλά.»  

Μαθητές σχολείου στο Helmond: «Ίδιοι κανόνες και κυρώσεις για τους δράστες ηλεκτρονικού 
εγκλήματος»  

Στο Dr. Knippenbergcollege στο Helmond, δεκαπεντάχρονοι και δεκαεξάχρονοι μαθητές 
συζήτησαν το πρόβλημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ακούν συχνά γι’ αυτό στις ειδήσεις: για 
παράδειγμα, ότι υπήρξε περιστατικό παραβίασης δεδομένων σε εταιρία, ή ότι μια χώρα όπως η 
Ρωσία ή η Κίνα προσπαθεί να κλέψει δεδομένα. Δεδομένου ότι οι δράστες ηλεκτρονικού 
εγκλήματος δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, θεωρούν λογικό οι ευρωπαϊκές χώρες να 
συνεργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Για τους μαθητές αυτό σημαίνει θέσπιση κανόνων αλλά και 
πρόβλεψη κυρώσεων. «Αν χάκερς από τη Ρωσία προσπαθήσουν να εισβάλουν στον χώρο μας, η 
ΕΕ πρέπει να επιβάλει αντίποινα.»  
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Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός  
Οι χώρες της ΕΕ είναι οι ίδιες υπεύθυνες για τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της 
νεολαίας και του αθλητισμού. Η ΕΕ μπορεί να παρέχει υποστήριξη —και το κάνει— προωθώντας, 
για παράδειγμα, την εκπαίδευση και την πολυγλωσσία, προστατεύοντας την πολιτισμική 
κληρονομιά και υποστηρίζοντας τους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ποια είναι η 
άποψη των Κάτω Χωρών;  
  

Συστάσεις – Το όραμά μας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό  
Το 45 % των πολιτών των Κάτω Χωρών θεωρούν ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό ζήτημα και είναι της 
άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Τα ποσοστά για τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό είναι 39 %, 23 % και 19 % αντιστοίχως.  

1. Να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές να φοιτούν στο εξωτερικό σε λογικά πλαίσια  
Πολλοί Ολλανδοί θεωρούν ότι η φοίτηση στο εξωτερικό έχει θετική επίδραση στους νέους. 
Συμβάλλει στην προσωπική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, η φοίτηση στο εξωτερικό μπορεί να 
συμβάλει στην καλύτερη αλληλοκατανόηση των Ευρωπαίων. Μπορεί εξάλλου να συμβάλει στην 
καλύτερη ενσωμάτωση. Για τους λόγους αυτούς πολλοί Ολλανδοί κρίνουν θετικά το πρόγραμμα 
Erasmus που προωθεί τις σπουδές στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ευχαριστημένοι για 
το γεγονός ότι η ΕΕ παρακολουθεί με κριτικό πνεύμα το πρόγραμμα. Στην πράξη, για παράδειγμα, 
οι διεθνείς φοιτητές έχουν την τάση να μένουν προσκολλημένοι μεταξύ τους και δεν μαθαίνουν 
πάντα αρκετά για τη χώρα όπου σπουδάζουν. Η ΕΕ πρέπει επίσης να αποφύγει το ενδεχόμενο 
χώρες με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της «διαρροής 
εγκεφάλων» λόγω σπουδών στο εξωτερικό του καλύτερου επιστημονικού δυναμικού τους.  
  
«Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν προγράμματα ανταλλαγών επαγγελματικής 
κατάρτισης.»  

2. Να καταλείπεται στα κράτη μέλη η διαχείριση θεμάτων όπως ο πολιτισμός και ο αθλητισμός   
Το 58 % των Ολλανδών θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ναών στην 
Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, θεωρούμε ότι η προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
αποτελεί κατά κύριο λόγο καθήκον των ίδιων των χωρών. Το ίδιο ισχύει, για παράδειγμα, για τα 
προβλήματα στον χώρο του αθλητισμού. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα αλλά δεν μπορεί να 
συγκαταλέγεται στα βασικά καθήκοντα της ΕΕ. Βασικά, η Ευρώπη πρέπει να θέτει 
προτεραιότητες –απαιτούνται πολλά χρήματα και για άλλους τομείς. Ορισμένες φορές αυτό που 
χρειάζεται είναι χρήματα αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω 
της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών.  
  
«Η προστασία του πολιτισμού εναπόκειται στα ίδια τα κράτη. Αλλά αν η προστασία της 
παγκόσμιας κληρονομιάς παραμελείται, τότε πιστεύω ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
παρεμβαίνει.»  

3 Να διασφαλίζεται ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλύτερα και σέβονται περισσότερο ο ένας τον άλλο  
Στους Ολλανδούς αρέσει όταν άλλοι Ευρωπαίοι μιλούν καλά αγγλικά. Κάνει τη ζωή μας πιο 
εύκολη όταν είμαστε στο εξωτερικό. Το ίδιο και όταν, για παράδειγμα, θέλουμε να 
επικοινωνήσουμε με διακινούμενους εργαζόμενους στις Κάτω Χώρες. Συγχρόνως, πολλοί 
Ολλανδοί θεωρούν πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να μιλάμε και να εκτιμούμε τη γλώσσα μας. 
Θέλουνε επίσης να γίνονται σεβαστές άλλες διαφορές στην Ευρώπη. Είτε πρόκειται για τον 
πολιτισμό, την εκπαίδευση ή τον αθλητισμό, καθένας θα πρέπει να νιώθει ελεύθερος να είναι ο 
εαυτός του. Οι διαφορές μπορεί ενίοτε να αποτελούν πηγή συγκρούσεων, σε αυτές ακριβώς 
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όμως οφείλεται ο πλούτος της Ευρώπης. Συνεπώς, πολλοί Ολλανδοί πιστεύουν ότι οι χώρες θα 
πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να εξοικειωθούν με τα έθιμα και τις ιδέες των άλλων χωρών.  
  
«Βλέπω την ΕΕ ως μια παρέα από φίλους. Σεβόμαστε τις διαφορές μας και μπορώ να 
ζητήσω τη βοήθειά τους αν χρειαστεί.»  
Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες  
ΙΔΕΑ: «Παράλληλα με το εγχώριο πρόγραμμα σπουδών, να εισαχθεί ένα κοινό πρόγραμμα 
σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.»  
ΙΔΕΑ: «Πέραν της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρωτεύουσα (ή χώρα) 
εκπαίδευσης, νεολαίας και αθλητισμού κάθε χρόνο.»  
«Αυτό που μας συνδέει στην ΕΕ είναι ακριβώς το γεγονός ότι όλοι μας είμαστε φορείς του 
πολιτισμού των χωρών μας. Έτσι, δεν μας ορίζει ένας και μόνο πολιτισμός.»  
«Αντί να επισημαίνουμε τα αρνητικά, θα πρέπει να προσπαθούμε να προωθήσουμε περισσότερο 
τον αθλητισμό.»  
«Είμαι ενσωματωμένος εδώ, πληρώνω φόρους, αλλά ήμουν και παραμένω Λατινοαμερικανός. 
Αγαπώ τη γλώσσα, τη μουσική και το φαγητό της πατρίδας μου. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα 
στην Ευρώπη.» «Συζητούμε πολύ για την οικονομία στην Ευρώπη. Και σχεδόν καθόλου για την 
ευημερία.»  

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Leiden: «Οι γλώσσες είναι σημαντικές, η εκμάθησή τους όμως θα 
πρέπει να παραμείνει ελεύθερη επιλογή»  

Στο Πανεπιστήμιο του Leiden, οι μαθητές ιστορίας συζήτησαν αυτό το θέμα. Θεωρούν πως είναι 
σημαντικό οι άνθρωποι να μιλούν πάνω από μία γλώσσα. Πιστεύουν πως η γνώση περισσοτέρων 
γλωσσών είναι σπουδαία για την προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου, καλή για το εμπόριο και για 
τις πολιτικές σχέσεις εντός της ΕΕ. Είναι της άποψης ότι η εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να 
προσφέρεται από το σχολείο αλλά δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Παρομοίως, οι φοιτητές 
θεωρούν ότι η δεύτερη γλώσσα δεν είναι απαραίτητο να είναι μια ευρωπαϊκή γλώσσα. «Εάν ζεις 
στην Ανατολική Ευρώπη και επιλέγεις να μάθεις ρωσικά, έχεις το δικαίωμα», είπε ένας από τους 
συμμετέχοντες.  

Η τουρκική κοινότητα στο Schiedam: «Εξασφάλιση δίκαιων ευκαιριών εργασίας για όλους τους νέους»  

Στο Ίδρυμα Hakder στο Schiedam, ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε η τοπική τουρκική 
κοινότητα ήταν η σημασία των δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους. Όλοι οι παρόντες 
συμφώνησαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να απαιτεί από τις εταιρίες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας ή 
εργασίας σε νέους με λίγες ευκαιρίες. Ανέφεραν ότι ιδίως οι νέοι μετανάστες αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην εξεύρεση θέσεων μαθητείας και εργασίας. «Ορισμένοι εξ αυτών δεν πηγαίνουν 
καν στον γιατρό γιατί φοβούνται ότι θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι την επίσκεψη. Έτσι, είναι 
πολύ απίθανο να υποβάλλουν αίτηση για θέση μαθητείας ή εργασίας», ανέφερε ένας από τους 
συμμετέχοντες. «Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν περισσότερα γι’ αυτό το θέμα και η ΕΕ θα 
πρέπει να τις ενθαρρύνει».  
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Δήλωση περί λογοδοσίας  
Το «Όραμα για την Ευρώπη» αποτελείται από διαφορετικές, διασυνδεδεμένες μορφές διαλόγου 
που συγκεντρώνουν τις απόψεις πολιτών των Κάτω Χωρών και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης 
και της ΕΕ. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το πως οι διασυνδεδεμένες μορφές 
διαλόγου ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τις Ομάδες Πολιτών 
στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.  
  
Σχεδίαση των διασυνδεδεμένων μορφών διαλόγου   

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μορφές διαλόγου:  
1. Αντιπροσωπευτική έρευνα  
Έρευνα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού των Κάτω Χωρών.  
2. Εις βάθος διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι  
Διάλογοι στους οποίους μια ομάδα πολιτών των Κάτω Χωρών εμβαθύνει περαιτέρω στα 
αποτελέσματα της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης με τίτλο «Το όραμά μας για την Ευρώπη: αρχικές 
σκέψεις και επακόλουθα ερωτήματα (8 Οκτωβρίου 2021)».  
3. Διάλογοι με συγκεκριμένες ομάδες  
Συναντήσεις με πολίτες των Κάτω Χωρών που δεν είναι συνηθισμένοι στο να συμμετέχουν σε 
(διαδικτυακές) έρευνες και ομάδες συζητήσεων.  
4. Διάλογοι με τη νεολαία  
Συναντήσεις που εστιάζουν στα ευρωπαϊκά θέματα που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 
νέους.  
5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και «Swipe to the future»  
Το ερωτηματολόγιο της αντιπροσωπευτικής έρευνας ήταν δυνατόν να συμπληρωθεί από όλους 
τους πολίτες των Κάτω Χωρών, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στο εξωτερικό. Το 
ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. 
Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, κάθε πολίτης των Κάτω Χωρών είχε τη δυνατότητα να 
συμμετάσχει μέσω του εργαλείου «Swipe to the future» (Επιλογή για το μέλλον), ενός 
διαδικτυακού εργαλείου 20 προτάσεων.  
  
1 Αντιπροσωπευτική έρευνα  

Ο διάλογος των πολιτών των Κάτω Χωρών με τίτλο «Όραμα για την Ευρώπη» (Kijk op Europa) 
εγκαινιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 με μια αντιπροσωπευτική έρευνα. Σε αυτή τη δήλωση 
περί λογοδοσίας περιγράφουμε σύντομα τη σχεδίαση και την υλοποίηση αυτής της 
αντιπροσωπευτικής έρευνας.  

Στόχος και πληθυσμός-στόχος  
Το «Όραμα για την Ευρώπη» εγκαινιάστηκε με ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που εξερευνά 
το πως αισθάνονται οι Ολλανδοί σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Το ερωτηματολόγιο 
παρουσιάστηκε σε μια αντιπροσωπευτική ομάδα και τέθηκε στη διάθεση όλων των πολιτών των 
Κάτω Χωρών (συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στο εξωτερικό). Επιπλέον, τέθηκε στη 
διάθεση όλων το διαδικτυακό εργαλείο «Swipe to the future», το οποίο παρουσίαζε 20 προτάσεις 
επί των οποίων οι πολίτες θα μπορούσαν να δώσουν τις απόψεις τους. Τα αποτελέσματα της 
αντιπροσωπευτικής έρευνας χρησίμευσαν ως εισροή στους διάφορους θεματικούς διαλόγους 
που ακολούθησαν τον διάλογο με τους πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη».  
  
Ο πληθυσμός-στόχος για την αντιπροσωπευτική έρευνα ήταν όλοι οι πολίτες των Κάτω Χωρών 
ηλικίας 18 ετών και άνω που ήταν εγγεγραμμένοι (τη στιγμή που ξεκίνησε η εργασία επί του 
πεδίου) ως κάτοικοι των Κάτω Χωρών στη βάση δεδομένων του δημοτολογίου. Σύμφωνα με τη 
Στατιστική Αρχή των Κάτω Χωρών (CBS), την 1η Ιανουαρίου 2021 αυτή η ομάδα στόχος 
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αριθμούσε 14 190 874 άτομα. Το κατώτερο όριο ήταν 18 έτη, ώστε να ταυτίζεται με την ηλικία 
ψήφου. Αυτός είναι ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνθηκε η αντιπροσωπευτική έρευνα.  
 
Εργασία επί του πεδίου  
Προκειμένου να αποκτήσουμε μια στατιστική εικόνα «των Ολλανδών», διεξήχθη έρευνα σε μια 
πανεθνική ομάδα άνω των 100 000 ατόμων (πιστοποιημένη βάσει ISO, ομάδα σήμανσης 
ποιότητας ερευνών, ολλανδική ένωση έρευνας αγοράς). Όλα αυτά τα άτομα έχουν εγγραφεί στην 
ομάδα ερευνών και δίνουν τακτικά τη γνώμη τους για μια σειρά θεμάτων. Πέραν των 
προσωπικών κινήτρων που έχουν για να παρέχουν τη γνώμη τους, λαμβάνουν επίσης πληρωμή 
για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι 
ερωτώμενοι που λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων δεν 
δίνουν σημαντικά διαφορετικές απαντήσεις από αυτούς που δεν λαμβάνουν αποζημίωση 
(πηγή: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 
2015).  
  
Η εργασία επί του πεδίου άρχισε στις 11 Αυγούστου 2021 και τελείωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 
2021. Χρησιμοποιήθηκε μία μόνο μέθοδος συλλογής δεδομένων: η διαδικτυακή έρευνα. Κάθε 
μέλος της ομάδας ερευνών έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχε έναν 
εξατομικευμένο σύνδεσμο προς το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Μετά από δύο εβδομάδες οι 
συμμετέχοντες στην ομάδα έλαβαν υπενθυμιστικό μήνυμα. Οι προσκλήσεις στους συμμετέχοντες 
στάλθηκαν κατά ομάδες και σε στρωματοποιημένη μορφή (με τη δέουσα προσοχή για ίση 
κατανομή μεταξύ των υποπληθυσμών) μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού 
συμμετεχόντων.  

Δειγματοληψία και κατανομή  
Η κατευθυντήρια αρχή στη σχεδίαση της μελέτης ήταν να συμμετάσχουν κατ’ ελάχιστον 3 600 
ερωτηθέντες προκειμένου να επιτευχθεί καλή στατιστική αξιοπιστία. Αυτός ο αριθμός παρείχε 
επίσης μια καλή κατανομή ως προς τα διάφορα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Δεν όλοι 
οι Ολλανδοί από το ίδιο καλούπι. Για τον λόγο αυτό η μελέτη διασφάλισε εκ των προτέρων ότι το 
δείγμα ήταν ορθά κατανεμημένο ώστε να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από χαρακτηριστικά. Οι 
Κάτω Χώρες είναι μια σχετικά μικρή χώρα αλλά οι απόψεις ανά περιφέρεια μπορεί να 
διαφέρουν. Η στάση ενός προσώπου ως προς τη σχετική σημασία που αποδίδει σε ένα θέμα 
μπορεί (επίσης) να καθορίζεται από το που διαμένει. Για παράδειγμα, τα άτομα που ζουν σε 
αγροτικές περιοχές μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά για το θέμα της ασφάλειας απ’ ότι οι 
κάτοικοι των αστικών περιοχών. Επιπρόσθετα, μελέτες του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών των 
Κάτω Χωρών (SCP) έχουν δείξει ότι σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι με υψηλότερο επίπεδο 
σπουδών υποστηρίζουν την ΕΕ περισσότερο από τους ανθρώπους με χαμηλότερο επίπεδο 
σπουδών, και ότι οι νέοι τάσσονται συνήθως περισσότερο υπέρ της ΕΕ απ’ ότι οι μεγαλύτεροι 
άνθρωποι (πηγή: ‘Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?’ (Τι θέλουν οι Ολλανδοί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών των Κάτω Χωρών, Χάγη, 2019).  
  
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα αποδώσαμε εκ των προτέρων ποσοστώσεις για 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτική κατανομή του 
δείγματος: (1) περιφέρεια (χρησιμοποιώντας περιφέρειες COROP), (2) ηλικία και (3) επίπεδο 
σπουδών. [Σημείωση: οι περιφέρειες COROP αποτελούν διαιρέσεις των Κάτω Χωρών που 
χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.] Επιπλέον, το δείγμα αντανακλά τα ακόλουθα 
γενικά χαρακτηριστικά: φύλο, καταγωγή, κύρια καθημερινή δραστηριότητα και πολιτικές τάσεις.  
  
Οι περιφέρειες COROP καταρτίστηκαν με βάση την αρχή των κόμβων (πληθυσμιακά κέντρα που 
παρέχουν υπηρεσίες ή επέχουν περιφερειακή λειτουργία) με βάση τις ροές καθημερινής 
μετακίνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρχή των κόμβων παραμερίστηκε και έναντι αυτής 
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λήφθηκαν υπόψη τα όρια των επαρχιών. Όταν μετά από μια επαναχάραξή τους τα όρια των 
δήμων υπερέβησαν τα όρια των περιφερειών COROP, οι περιφέρειες αυτές αναπροσαρμόστηκαν 
(πηγή: CBS). Εντός των περιφερειών COROP, διασφαλίζουμε καλή κατανομή ανά τις ακόλουθες 
πληθυσμιακές ομάδες: 18-34· 35-54· 55-75 και άνω των 75.  
  
Τέλος, διασφαλίσαμε επίσης αντιπροσωπευτική κατανομή ανά επίπεδο σπουδών. Η κατανομή 
των συμμετεχόντων στο δείγμα συνάδει με την εθνική κατανομή του υψηλότερου 
ολοκληρωμένου επιπέδου σπουδών, η οποία έχει ως εξής:  
  
Υψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο σπουδών    
Χαμηλό: πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προ-επαγγελματική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (VMBO), ανώτερη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (HAVO) ή 
προπανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) (έτη 1-3), ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση (MBO) (έτος 1)  

32,1 %  

Μέσο: ανώτερη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (HAVO) ή προ-
πανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) (έτη 4-6), ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση (MBO) (έτη 2-4)  

44,6 %  

Υψηλό: ανώτερη επαγγελματική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση  22,9 %  

Άγνωστο   0,4 %  

Απόκριση  
Συνολικά, 4 086 ερωτηθέντες συμμετείχαν στην αντιπροσωπευτική έρευνα. Ο στόχος των 3 600 
πλήρως συμπληρωμένων ερωτηματολογίων επιτεύχθηκε.  
  
Απόκριση ανά περιφέρεια COROP και 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 ετών 35-54 ετών 55-75 ετών 75+ ετών 

Βόρειο Drenthe  11  14  17  5  

Νοτιοανατολικό Drenthe  10  12  14  4  

Νοτιοδυτικό Drenthe  7  10  11  3  

Flevoland  29  33  28  6  

Βόρειο Friesland  20  22  25  8  

Νοτιοανατολικό Friesland  12  13  14  3  

Νοτιοδυτικό Friesland  8  11  11  4  

Achterhoek  22  27  34  11  

Arnhem/Nijmegen  52  53  55  15  

Veluwe  44  48  51  17  

Νοτιοδυτικό Gelderland  16  18  20  5  

Ευρύτερο Delfzijl  2  4  5  1  

Ανατολικό Groningen  7  10  12  3  

Υπόλοιπο Groningen  36  26  28  8  
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Απόκριση ανά περιφέρεια COROP και 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 ετών 35-54 ετών 55-75 ετών 75+ ετών 

Μέσο Limburg  13  17  21  7  

Βόρειο Limburg  17  20  23  7  

Νότιο Limburg  38  40  52  17  

Μέσο Noord-Brabant  34  35  35  11  

Βoρειοανατολικό Noord-Brabant  41  43  51  14  

Δυτικό Noord-Brabant  40  47  49  15  

Νοτιοανατολικό Noord-Brabant  55  56  58  18  

Ευρύτερο Haarlem  13  18  18  7  

Ευρύτερο Alkmaar  14  19  19  6  

Ευρύτερο Άμστερνταμ  116  104  88  23  

Het Gooi & Vechtstreek  13  21  19  7  

IJmond  12  14  15  4  

Kop van Noord-Holland  22  27  30  9  

Zaanstreek  11  13  12  3  

Βόρειο Overijssel  25  28  25  8  

Twente  41  44  46  14  

Νοτιοδυτικό Overijssel  10  11  12  3  

Utrecht  96  100  89  27  

Υπόλοιπο Zeeland  16  21  23  8  

Zeeuws-Vlaanderen  6  8  9  3  

Ευρύτερο Leiden & Bollenstreek  30  31  31  10  

Ευρύτερη Χάγη  63  70  57  18  

Delft & Westland  19  15  15  4  

Ευρύτερο Rijnmond  103  107  99  31  

Ανατολικό Zuid-Holland  22  24  25  8  

Νοτιοανατολικό Zuid-Holland  24  26  26  9  
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Απάντηση ανά επίπεδο σπουδών      
Χαμηλό  1 382  34 %  

Μέσο  1 747  43 %  

Υψηλό  915  22 %  

Άγνωστο   42  1 %  

Εμπιστοσύνη και αντιπροσωπευτικότητα  
Με 4 086 συμμετέχοντες, είναι δυνατόν να κάνουμε παρατηρήσεις σχετικά με τον πληθυσμό με 
95 % εμπιστοσύνη και περιθώριο σφάλματος 1,53 %. Η εμπιστοσύνη και το περιθώριο 
σφάλματος των αποτελεσμάτων εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος. Όσο μεγαλύτερο το 
δείγμα, τόσο πιο αξιόπιστα και/ή με ακρίβεια μπορούν να προβληθούν τα αποτελέσματα στον 
συνολικό πληθυσμό.  
  
Το επίπεδο εμπιστοσύνης ορίζεται ως 1 (100 %) μείον το επίπεδο σημαντικότητας. Είναι σύνηθες 
να υποθέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 5 %, το οποίο σημαίνει ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης 
είναι 95 %. Αυτό σημαίνει ότι, αν η μελέτη επαναλαμβανόταν με τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες 
συνθήκες, τα αποτελέσματα θα έδιναν την ίδια εικόνα στο 95 % των περιπτώσεων.  
Το επίπεδο ορθότητας (εκφραζόμενο ως περιθώριο σφάλματος) δείχνει το εύρος τιμών εντός του 
οποίου βρίσκεται η πραγματική τιμή στον πληθυσμό ή, με άλλα λόγια, πόσο μπορεί να 
αποκλίνουν τα αποτελέσματα του δείγματος από τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν αν το 
σύνολο του πληθυσμού συμπλήρωνε την έρευνα. Περιθώριο σφάλματος 1,53 % σημαίνει ότι η 
πραγματική τιμή στον συνολικό πληθυσμό μπορεί να είναι έως 1,53 % υψηλότερη ή χαμηλότερη 
από την τιμή στο δείγμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, αν ένα από τα αποτελέσματα της 
έρευνας στο δείγμα δείχνει ότι το 50 % των συμμετεχόντων θεωρεί ένα συγκεκριμένο θέμα 
σημαντικό, το πραγματικό ποσοστό μπορεί να είναι έως 1,53 % χαμηλότερο ή υψηλότερο από το 
50 % (δηλ. μεταξύ 48,47 % και 51,53 %). Περιθώριο σφάλματος έως 5 % είναι συνηθισμένο και 
θεωρείται γενικά αποδεκτό στην (στατιστική) ποσοτική έρευνα.  
  
Πέραν της εμπιστοσύνης, σημαντική είναι και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Καθώς οι 
προσκλήσεις συμμετοχής στην έρευνα απεστάλησαν κατά ομάδες και στρωματοποιημένες, τα 
αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά όσον αφορά τις περιφέρειες COROP και τις ηλικιακές 
ομάδες εντός κάθε περιφέρειας COROP. Η απόκριση συνάδει επίσης με την εθνική κατανομή του 
υψηλότερου ολοκληρωμένου επιπέδου σπουδών.  

Άλλα γενικά χαρακτηριστικά  
Στους συμμετέχοντες στην αντιπροσωπευτική έρευνα υποβλήθηκε μια σειρά επιπλέον 
ερωτημάτων για τα γενικά χαρακτηριστικά τους. Τα ερωτήματα αφορούσαν το φύλο, τις απόψεις 
για την ΕΕ, την καταγωγή, την κύρια καθημερινή δραστηριότητα και το πολιτικό κόμμα το οποίο 
θα ψήφιζαν εάν γίνονταν εκλογές τώρα.  
  
49 % των συμμετεχόντων ήταν άνδρες, 50 % ήταν γυναίκες και το 1 % προτίμησε να μην 
απαντήσει στο ερώτημα.  
  
Το 51 % των συμμετεχόντων είχε την άποψη ότι η συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην ΕΕ ήταν κάτι 
το θετικό, 13 % πίστευε ότι ήταν κάτι το αρνητικό και 36 % είτε είχε ουδέτερη άποψη είτε δεν είχε 
γνώμη επί του θέματος.  
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Το 95 % των συμμετεχόντων ήταν γεννημένοι στις Κάτω Χώρες. Για το 89 % των συμμετεχόντων, 
και οι δύο γονείς ήταν γεννημένοι στις Κάτω Χώρες. Για το 5 % των συμμετεχόντων, και οι δύο 
γονείς ήταν γεννημένοι στο εξωτερικό.  

Τρέχουσες πολιτικές τάσεις των συμμετεχόντων  
Κόμμα  %  
Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD)  14 %  

Κόμμα για την Ελευθερία (PVV)  13 %  

Σοσιαλιστικό Κόμμα (SP)  8 %  

Δημοκράτες 66 (D66)  6 %  

Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA)  6 %  

Εργατικό Κόμμα (PvdA)  6 %  

Κόμμα για τα Ζώα  4 %  

Πράσινοι Αριστεροί (GroenLinks)  4 %  

Χριστιανική Ένωση  3 %  

JA21  3 %  

Κίνημα Αγροτών-Πολιτών (BoerBurgerBeweging)  2 %  

Φόρουμ για τη Δημοκρατία  2 %  

Πολιτικό Κόμμα Μεταρρύθμισης (SGP)  2 %  

Volt  2 %  

DENK (THINK)  1 %  

Ομάδα Van Haga  1 %  

BIJ1  1 %  

Κόμμα Den Haan  0 %  

Άλλo  2 %  

Λευκό  3 %  

Προτιμώ να μην πω  13 %  

Δεν θα ψήφιζα  5 %  
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Ποια είναι η κύρια καθημερινή σας δραστηριότητα αυτή τη στιγμή;  

Απασχόληση  %  
Μαθητής  6 %  

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης  16 %  

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης  31 %  

Αυτοαπασχολούμενος  3 %  

Οικοκυρικά  5 %  

Αναζήτηση εργασίας  2 %  

Εθελοντής  2 %  

Ανίκανος προς εργασία  6 %  

Συνταξιούχος  27 %  
Άλλo  1 %  

Προτιμώ να μην πω  1 %  
  
Ερωτηματολόγιο  
Το ερωτηματολόγιο και η παρούσα έκθεση εκπονήθηκαν κατ’ ανάθεση από το Υπουργείο 
Εξωτερικών και καταρτίστηκαν από ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό. Το ερωτηματολόγιο έχει 
σπονδυλωτή δομή και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα θέματα 
που προσδιόρισε η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης:  
• Σημαντικά θέματα και ο ρόλος της Ευρώπης  
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον  
• Υγεία  
• Οικονομία και θέσεις εργασίας  
• Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο  
• Ασφάλεια και κράτος δικαίου  
• Ο διαδικτυακός κόσμος  
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία  
• Μετανάστευση και πρόσφυγες  
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός  
  
Κατά την εκπόνηση του ερωτηματολογίου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, την 
αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διατύπωσης των ερωτημάτων. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί 
ουδέτερη, μη μεροληπτική διατύπωση των ερωτημάτων, των δηλώσεων και των επιλογών. 
Επιπλέον, τα ερωτήματα εξετάστηκαν ώστε να διασφαλιστεί ότι ήταν γραμμένα σε απλή γλώσσα 
(επιπέδου B1).  
  
Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε ποιοτικά σε συνθήκες «πρόσωπο με πρόσωπο», με τους 
συμμετέχοντες της δοκιμής να ανήκουν στην ομάδα-στόχο, ώστε να ελεγχθεί το πως 
λειτουργούσαν τα ερωτήματα σε διαφορετικούς τύπους συμμετεχόντων. Η διατύπωση 
προσαρμόστηκε οπουδήποτε κρίθηκε ότι ήταν υπερβολικά περίπλοκη.  

Μέθοδος ανάλυσης  
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι ανάλυσης:  

Μονομεταβλητή ανάλυση  
Στη μονομεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιούνται περιγραφικές στατιστικές για να περιγραφούν οι 
μεταβλητές μιας μελέτης. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες και μέσοι όροι.  



 

307 
 

Διμεταβλητή ανάλυση  
Η διμεταβλητή ανάλυση εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, στην περίπτωση αυτή τη 
σχέση ανάμεσα στη σημασία των διαφόρων θεμάτων και στο αν η ΕΕ θα έπρεπε να ασχοληθεί με 
αυτά αφενός, και στο γενικό χαρακτηριστικό της ηλικίας, αφετέρου. Χρησιμοποιήθηκε έλεγχος 
σημαντικότητας ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσον διαφορετικές ηλικιακές ομάδες θεωρούν σε 
διαφορετικό βαθμό σημαντικό το κάθε θέμα, και κατά πόσον σκέφτονται διαφορετικά ως προς το 
αν θα έπρεπε η ΕΕ να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα.  

Υποβολή έκθεσης και πληρότητα  
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει (οπτικές) παραστάσεις των αποτελεσμάτων όλων των 
ερωτημάτων που τέθηκαν στους συμμετέχοντες στην ομάδα ερευνών. Για ορισμένα ερωτήματα 
οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα ανοικτών απαντήσεων (αντί να επιλέγουν από μια σειρά 
απαντήσεων πολλαπλής επιλογής). Αυτές οι ανοικτές απαντήσεις στη συνέχεια 
κατηγοριοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην έκθεση. Οι ιδέες που μοιράστηκαν οι 
συμμετέχοντες στα πεδία ελεύθερου σχολιασμού χρησιμεύουν ως εισροή στους διάφορους 
θεματικούς διαλόγους που ακολουθούν τον διάλογο με τους πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη».  
 
2. Εις βάθος διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι  

Τα κύρια θέματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συζητήθηκαν σε μεγαλύτερο βάθος 
σε οκτώ διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους. Στόχος των διαλόγων ήταν να διερευνηθεί το γιατί 
οι άνθρωποι σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτονται, και ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι και τα 
συναισθήματά τους. Τι τους ανησυχεί και ποιες ευκαιρίες βλέπουν; Κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών διαλόγου, δόθηκε επίσης στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να συμβάλουν με 
προτάσεις και ιδέες για τα θέματα. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να εγείρουν θέματα που δεν 
περιλαμβάνονται στη Διάσκεψη αλλά τα οποία είναι σημαντικά γι’ αυτούς.  
  
Οι θεματικοί διάλογοι πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 14 Οκτωβρίου και στις 9 και 11 
Νοεμβρίου. Τον Οκτώβριο, έλαβαν χώρα τέσσερις διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι για θέματα 
της ενότητας Οικονομία και Δημοκρατία. Τον Νοέμβριο, έλαβαν χώρα τέσσερις διαδικτυακοί 
θεματικοί διάλογοι για θέματα της ενότητας Κλίμα και η ΕΕ στον Κόσμο. Κατά μέσο όρο 
συμμετείχαν 29 άτομα σε κάθε συνεδρία διαλόγου (231 συνολικά). Οι συμμετέχοντες 
επελέγησαν από τα μέλη της ομάδας (βλ.1) και μέσω των κοινωνικών δικτύων.  
  
3. Διάλογοι με συγκεκριμένες ομάδες  

Γνωρίζουμε ότι ορισμένες ομάδες πολιτών των Κάτω Χωρών είναι λιγότερο συνηθισμένοι να 
συμμετέχουν σε (διαδικτυακές) έρευνες και ομάδες πολιτών. Προκειμένου να αποκτήσουμε μια 
αντιπροσωπευτική εικόνα της «φωνής των Κάτω Χωρών» ήταν σημαντικό να δοθεί και σε αυτές 
τις ομάδες η δυνατότητα έκφρασης των ιδεών και των απόψεών τους. Για αυτόν τον λόγο 
διοργανώσαμε και ορισμένους διαλόγους με φυσική παρουσία για τα «Οράματα για την 
Ευρώπη». Οι απόψεις και οι ιδέες που συλλέξαμε μέσω αυτών χρησιμοποιήθηκαν ως μία από τις 
βάσεις των συστάσεων.  

Ομάδες στόχοι  
Δεν υφίσταται ξεκάθαρος ορισμός των ομάδων στόχων προς τις οποίες υπάρχει δυσκολία 
πρόσβασης. Η έρευνα και η εμπειρία έχουν δείξει ότι οι πολίτες των Κάτω Χωρών με προέλευση 
εκτός της Δύσης είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν εθελοντικά σε έρευνα και 
συζητήσεις. Καθότι αποτελούν μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού (14 % των πολιτών των Κάτω 
Χωρών), επελέγησαν να συμμετάσχουν στον διάλογο «Οράματα για την Ευρώπη». 
Εφαρμόστηκαν οι ίδιες σταθμίσεις που ισχύουν και για τους ανθρώπους με χαμηλά επίπεδα 
γραμματισμού. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη ομάδα (2,5 εκατομμύρια Ολλανδοί), η οποία εν 
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μέρει συμπίπτει με την ομάδα των μεταναστών (39 %). Τέλος, πραγματοποιήθηκε διάλογος με 
μια ομάδα που σπάνια εμφανίζεται σε έρευνες και συζητήσεις, και έχει κριτική στάση έναντι της 
Ευρώπης αλλά και πολλές επαγγελματικές δοσοληψίες μαζί της. Επελέγησαν να συμμετάσχουν 
και επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα.  
  
Οι ανωτέρω ομάδες προσεγγίστηκαν μέσω οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, όπως οι ενώσεις 
μεταναστών, οι ομάδες συμφερόντων και οι επαγγελματικές οργανώσεις. Καθότι περιορίσαμε 
τον αριθμό των διαλόγων στους οκτώ, δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες. Αυτό 
καθιστά την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη. Κατά την επιλογή των 
συμμετεχόντων, αναζητήσαμε επίσης κυρίως ανθρώπους που έδειξαν ενθουσιασμό στο να 
συμμετάσχουν και να βοηθήσουν στην κινητοποίηση της βάσης, ενώ κοιτάξαμε και πρακτικά 
θέματα όπως η διαθεσιμότητα ημερομηνιών και τοποθεσιών.  
  
Οι επιτόπιοι διάλογοι διεξήχθησαν με μέλη των ακόλουθων οργανώσεων:  
• Ίδρυμα Hakder, Αλεβιτική κοινότητα, Schiedam  
• Ίδρυμα Asha, Ινδική κοινότητα, Ουτρέχτη (2 συνεδρίες διαλόγου)  
• Piëzo, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, Zoetermeer  
• Taal doet Meer, οργάνωση για τον γραμματισμό, Ουτρέχτη  
• BoerenNatuur ένωση αγροτικών συνεταιρισμών  
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Μαροκινός Διάλογος στο Overvecht), Μαροκινή κοινότητα, 

Ουτρέχτη  
• Femmes for Freedom, ομάδα συμφερόντων για γυναίκες μεταναστευτικής προέλευσης, Χάγη  
  
Συνολικά 110 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις διαλόγου.  
  
4. Διάλογοι με τη νεολαία  

Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν ομάδα στόχο προτεραιότητας για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης.  
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί με ενεργό τρόπο η συμμετοχή τους στον διάλογο πολιτών «Όραμα 
για την Ευρώπη», και να δοθεί επιπλέον βάρος στις απόψεις και τις ιδέες αυτής της ομάδας, 
διοργανώθηκαν πέντε συναντήσεις διαλόγου με φυσική παρουσία ειδικά για τους νέους. Μια 
προγραμματισμένη έκτη συνάντηση με νέους χρειάστηκε να ακυρωθεί λόγω περιορισμών 
συνδεόμενων με την πανδημία COVID.  
  
Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στα ακόλουθα ιδρύματα:  
• Studievereniging Geschiedenis, ένωση φοιτητών ιστορίας, Πανεπιστήμιο Leiden  
• Dr. Knippenbergcollege, σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Helmond  
• Coalitie-Y, Κοινωνικο-Οικονομικό Συμβούλιο (SER) ένωση νεολαίας  
• Κολλέγιο Graafschap, Ινστιτούτο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Doetinchem  
• CSG Jan Arentsz, Δευτεροβάθμιο σχολείο STEM (technasium), Alkmaar  
  
Συνολικά 95 νέοι άνθρωποι συμμετείχαν στις συναντήσεις διαλόγου.  

Χρησιμοποιούμενες τεχνικές συζήτησης  
Για τους διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους, τους διαλόγους με συγκεκριμένες ομάδες και 
τους διαλόγους με τους νέους χρησιμοποιήθηκε η Σωκρατική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στις Κάτω Χώρες για την «Ημέρα Διαλόγου», όταν οι άνθρωποι 
σε όλη τη χώρα μιλούν ο ένας στον άλλον για θέματα που τους απασχολούν. Στη Σωκρατική 
μέθοδο, ο συντονιστής εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές:  
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• Άσε το κάθε άτομο να πει αυτά που θέλει να πει  
• Μην λες αμέσως μετά κάτι το αντίθετο  
• Φερθείτε στους άλλους με σεβασμό  
• Μίλα για τον εαυτό σου («Εγώ πιστεύω...» αντί για «Λένε ότι...»)  
• Ζήτα επεξηγήσεις αν δεν αναφέρεται τίποτα άλλο πέρα από γενικότητες  
• Μην κρίνεις, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις τις απόψεις  
• Δώσε χώρο στη σιωπή αν οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν  
  
Οι διάλογοι ακολουθούν το εξής μοτίβο: απόκλιση - σύγκλιση - απόκλιση. Η αφετηρία είναι ότι 
πρώτα πρέπει να αποκλίνεις (να δώσεις χώρο στα προσωπικά συναισθήματα και τις προσωπικές 
απόψεις) πριν μπορέσεις να συγκλίνεις (να συζητήσεις πιθανές κατευθύνσεις) και τέλος να 
αποκλίνεις ξανά (π.χ. να συλλέξεις ατομικές συστάσεις). Η θεωρία και η πρακτική δείχνουν ότι 
αυτό το μοτίβο διασφαλίζει ομαλό διάλογο.  
  
Όλους τους διαλόγους τους συντόνισαν επαγγελματίες συντονιστές.   
 
5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και «Swipe to the future»  

Το ερωτηματολόγιο της αντιπροσωπευτικής έρευνας ήταν επίσης ανοιχτό για όλους τους πολίτες 
των  
Κάτω Χωρών, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στο εξωτερικό. Ήταν ανοιχτό από την 1η  
Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, κάθε πολίτης 
των Κάτω Χωρών είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει μέσω του εργαλείου «Swipe to the future» 
(Επιλογή για το μέλλον), ενός διαδικτυακού εργαλείου 20 προτάσεων.  

Απόκριση και εφαρμογή  
Συνολικά 1 967 ερωτηθέντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και 6 968 συμπλήρωσαν πλήρως 
το εργαλείο «Swipe to the future». Το ερωτηματολόγιο και το διαδικτυακό εργαλείο ήταν ανοιχτό 
προς όλους· δεν υπήρχαν προαπαιτούμενα ή κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή. Ο χρήστης του 
ερωτηματολογίου μπορούσε να παραλείψει κάποιες ερωτήσεις (δεν υπήρχαν υποχρεωτικές 
ερωτήσεις) ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός απόκρισης. Οι συμμετέχοντες απάντησαν 
«Θα προτιμούσα να μην πω» πολύ πιο συχνά στο ερωτηματολόγιο απ’ ότι στην 
αντιπροσωπευτική έρευνα. Τα γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στο ανοιχτό 
ερωτηματολόγιο και στο διαδικτυακό εργαλείο διέφεραν από αυτά των συμμετεχόντων στην 
αντιπροσωπευτική έρευνα με διάφορους τρόπους. Τα αποτελέσματα του ανοιχτού 
ερωτηματολογίου και του διαδικτυακού εργαλείου δεν είναι αντιπροσωπευτικά, σε αντίθεση με 
αυτά της αντιπροσωπευτικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ανοικτής έρευνας 
χρησίμευσαν ως συμπλήρωμα της αντιπροσωπευτικής έρευνας. Δίνουν μια εικόνα ως προς τα 
κυρίαρχα συναισθήματα και τις κυρίαρχες απόψεις στις Κάτω Χώρες. Οι συστάσεις για βελτίωση 
που έγιναν μέσω των πεδίων ανοιχτής απάντησης χρησιμοποιήθηκαν στο επιμέρους θέμα 
«Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες». Το διαδικτυακό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε 
για να αποκτηθεί μια εικόνα των επικρατέστερων συναισθημάτων στις Κάτω Χώρες. Τα 
αποτελέσματα λήφθηκαν υπόψη κατά την προετοιμασία των συστάσεων. Καθώς η 
αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί προϋπόθεση, η παρούσα έκθεση λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της διαδικτυακής ανοικτής έρευνας μόνο σε περιορισμένο βαθμό.   
 
Το παρόν αποτελεί έκδοση του Υπουργείου Εξωτερικών.  
www.kijkopeuropa.nl  
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Κεντρική κυβέρνηση 

Το	όραμά	μας	για	την	Ευρώπη	
 
Απόψεις, ιδέες και συστάσεις 
 
 
 
Θέματα 
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Μετανάστευση 
• Υγεία 
• Η ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
14 Ιανουαρίου 2022 
 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της έκθεσης «Το όραμά μας για την Ευρώπη· απόψεις, 
ιδέες και συστάσεις», η έκδοση στα ολλανδικά δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2022 στη 
διεύθυνση www.kijkopeuropa.nl. Στο παρόν μεταφρασμένο κείμενο, η στοιχειοθεσία του 
πρωτοτύπου απλοποιήθηκε (αφαιρέθηκαν εικόνες και λοιπά γραφικά στοιχεία) για τους σκοπούς 
της μετάφρασης. 
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Το	όραμά	μας	για...	

Σύνοψη	της	έκθεσης:	όλες	οι	συστάσεις	με	μια	ματιά	
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες με τίτλο «Όραμα για την Ευρώπη», συγκεντρώσαμε 
απόψεις και ιδέες ολλανδών πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή 
οδήγησε στη διατύπωση των ακόλουθων συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τέσσερα 
τελευταία θέματα (από ένα σύνολο εννέα θεμάτων). 

Κλιματική	αλλαγή	και	περιβάλλον	
Να δοθεί σαφής κατεύθυνση για την ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι της κλιματικής αλλαγής 
Να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ χωρών και επιχειρήσεων για την εφαρμογή στοχευμένων 
λύσεων 
Να θεσπιστεί ένα δίκαιο και πρακτικό σύστημα για τη μείωση των εκπομπών CO2 
Να επιδιωχθεί σαφέστερη και πιο θετική ενημέρωση σχετικά με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής 
 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να ηγείται της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε εξατομικευμένες επιλογές, αλλά 
ταυτόχρονα οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους προς επίτευξη των ιδίων στόχων. Αντί να 
ασκείται κριτική στους άλλους, τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια 
ώστε να ανταλλάσσουν γνώσεις και να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις. Για να είναι 
αποτελεσματικό, το σύστημα φορολόγησης των εκπομπών CO2 που θα θεσπιστεί πρέπει να είναι 
δίκαιο, σαφές και πρακτικό. Εν γένει, οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να προβάλει 
με καλύτερο και πιο θετικό τρόπο τα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

Μετανάστευση	
1. Να εστιαστεί η συζήτηση σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και στις πιο ευαίσθητες πτυχές του 
2. Να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των προσφύγων 
3. Να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις περιοχές υποδοχής 

μεταναστών 
 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των προσφύγων 
που εγκαταλείπουν ανασφαλείς τόπους και των οικονομικών προσφύγων. Η συζήτηση σχετικά με 
το μεταναστευτικό και την ενσωμάτωση συχνά δεν υπεισέρχεται στις πιο ευαίσθητες πτυχές τους. 
Για να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή προσφύγων στην Ευρώπη, η ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσει 
σαφή κριτήρια που θα αποδίδουν δικαιοσύνη τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε εκείνους που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Τέλος, οι ολλανδοί πολίτες προτείνουν πέραν της 
οικονομικής ενίσχυσης στις περιοχές υποδοχής προσφύγων να παρασχεθεί και τεχνογνωσία.  

Υγεία	
1. Να υπάρξει μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας 
2. Να χορηγηθούν οικονομικώς προσιτά και αξιόπιστα φάρμακα σε όλους 
3. Τα κράτη πρέπει να μεριμνούν για καλύτερη και δικαιότερη υγειονομική περίθαλψη 
 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι τα κράτη της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο για την 
καταπολέμηση μιας πανδημίας. Σε σχέση με την προσέγγιση έναντι του κορωνοϊού, η πολιτική που 
εφαρμόστηκε υπήρξε ενίοτε συγκεχυμένη. Τα μέτρα πρέπει να είναι πιο συνεκτικά μεταξύ τους 
χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόζονται παντού τα ίδια. Σε ό,τι αφορά το κόστος των εμβολίων ή των 
φαρμάκων, οι ολλανδοί πολίτες επιθυμούν να διατηρηθεί όσο το δυνατό πιο χαμηλό, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται αξιόπιστη ποιότητα και υπεύθυνη παραγωγή. Επίσης, 
θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι μεγάλες επιχειρήσεις να μην καταχρώνται την ισχύ τους και το 
σύστημα περίθαλψης να αποτελεί πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα. 
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Ο	ρόλος	της	ΕΕ	σε	παγκόσμιο	επίπεδο	
1. Να αξιοποιηθεί η ισχύς της ΕΕ ιδίως έναντι των μεγάλων διεθνών θεμάτων 
2. Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και όχι οι συγκρούσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης 
3. Να παρασχεθεί βοήθεια έναντι των συγκρούσεων με καλά μελετημένο τρόπο 
 

Οι ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται 
πρωτίστως σε μείζονα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες 
πρέπει επίσης να επικεντρωθεί σε αυτό. Πέραν της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας του 
κορωνοϊού, τα ζητήματα αυτά αφορούν επίσης τη διεθνή ασφάλεια και την προστασία της 
ευρωπαϊκής οικονομίας από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, 
οι ολλανδοί πολίτες προτιμούν τη συνεργασία από τη διαμάχη. Επίσης, κατά την αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων είναι πάντα προτιμότερο να επιλέγεται η χωρίς βία επίλυσή τους. 
 

Προοίμιο	
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη», δόθηκε η δυνατότητα σε 
όλους τους oλλανδούς πολίτες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, να μοιραστούν τις 
απόψεις και τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης. Οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τις συστάσεις που προέκυψαν από τον διάλογο αυτό, μαζί με τις απόψεις 
και τις ιδέες που διατυπώθηκαν. Η παρούσα έκθεση εστιάζεται στα τέσσερα τελευταία θέματα (από 
ένα σύνολο εννέα θεμάτων). Τα πρώτα πέντε θέματα έχουν ήδη εξεταστεί στην έκθεση που 
δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2021. 

Σχετικά	με	«Το	όραμά	μας	για	την	Ευρώπη»	
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να γνωρίζει τι σκέφτονται οι πολίτες της για την Ευρώπη. Αυτός 
είναι λόγος για τον οποίο η ΕΕ διοργάνωσε τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Οι απόψεις 
και οι ιδέες των πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τροφοδοτήσουν τελικά τα μελλοντικά 
σχέδια για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, οι Κάτω Χώρες διοργάνωσαν τον εθνικό 
διάλογο με τους πολίτες «Το όραμά μας για την Ευρώπη». 
 
«Το όραμά μας για την Ευρώπη» ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου με τη διαδικτυακή συλλογή 
απόψεων και ιδεών στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτική ομάδα. Για να 
εμβαθύνουμε τις αρχικές γνώσεις που αντλήθηκαν από την έρευνα ομάδας και να διατυπώσουμε 
συγκεκριμένες συστάσεις, διοργανώσαμε διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους. Η συμμετοχή στον 
διάλογο υπήρξε ανοικτή σε όλους. Επιπλέον, σε όλη τη χώρα διεξήχθησαν συζητήσεις με νέους και 
άλλες (δυσκολοπρόσιτες) ομάδες. 

Από	μαθητές,	σπουδαστές	σχολών	επαγγελματικής	εκπαίδευσης	και	φοιτητές	μέχρι	αγρότες,	
μετανάστες	και	τον	ίδιο	τον	υπουργό	
Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ διαδικτυακοί θεματικοί 
διάλογοι με 30 συμμετέχοντες κατά μέσο όρο ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, διοργανώσαμε 
διαδικτυακό θεματικό διάλογο και επτά θεματικούς διαλόγους δια ζώσης με διάφορες 
πληθυσμιακές ομάδες. Για παράδειγμα, συνεργαστήκαμε με την τουρκική κοινότητα στο Schiedam 
και επισκεφτήκαμε εθελοντές του ιδρύματος Piëzo στο Zoetermeer. Μετά την ολοκλήρωση του 
διαλόγου στο Zoetermeer, συναντηθήκαμε με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Knapen. Ο υπουργός 
συζήτησε με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σχετικά με τον διάλογο και τις 
παρατηρήσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Τέλος, διοργανώσαμε έξι συναντήσεις με διάφορες 
ομάδες νέων. Για παράδειγμα, επισκεφθήκαμε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
Helmond, ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Doetinchem καθώς και το Πανεπιστήμιο 
του Leiden. 
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‘Πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι είναι σημαντικό 
να συμμετέχω στους σχετικούς διαλόγους.’ 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 

Σχετικά	με	την	παρούσα	έκθεση	
Με βάση τις απόψεις και τις ιδέες που συγκεντρώσαμε τους τελευταίους μήνες, διατυπώθηκαν 
συστάσεις από oλλανδούς πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις συναντήσεις μεταξύ 
ολλανδών πολιτών προέκυψαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και διατυπώθηκαν καινοτόμες ιδέες και 
προτάσεις. Ορισμένες από τις ιδέες και τις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στην παρούσα 
έκθεση. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης απηχεί τη φωνή των Κάτω Χωρών: 
το όραμά μας για την Ευρώπη. 
 
Ομοίως με την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών, έτσι και εμείς στις Κάτω Χώρες δεν συμφωνούμε πάντοτε μεταξύ μας. Αλλά 
αυτές ακριβώς οι διαφορές είναι πολύτιμες. Αποτελούν σημαντική ένδειξη ενός δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Οι συστάσεις προέρχονται από τις επικρατέστερες απόψεις και ιδέες των 
συμμετεχόντων στο «Όραμά μας για την Ευρώπη». Επιπλέον, καταγράψαμε τις ανησυχίες, τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορεί να είναι λιγότερο συνήθη, αλλά μας τράβηξαν την 
προσοχή κατά τη διάρκεια των διαλόγων και της διαδικτυακής έρευνας. 
 
‘Μου αρέσει να μπορώ να λέω τη γνώμη μου για θέματα που είναι σημαντικά για μένα. 
Και να έχω την αίσθηση ότι με ακούνε.’ 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 
 
Έχουν προσδιοριστεί εννέα θέματα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τα θέματα αυτά 
βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του διαλόγου με τους πολίτες στις Κάτω Χώρες «Το όραμά μας 
για την Ευρώπη». Τον Οκτώβριο, δημοσιεύσαμε ενδιάμεση έκθεση με τις πρώτες διαπιστώσεις και 
συμπληρωματικές ερωτήσεις με βάση την έρευνα ομάδας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε 
έκθεση με τις απόψεις, τις ιδέες και τις συστάσεις σχετικά με τα πρώτα πέντε θέματα. Η παρούσα 
έκθεση καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα. 

Προηγούμενη	έκθεση	–	Δεκέμβριος	2021	
Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 
Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
Ψηφιακός μετασχηματισμός 
Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 

ΠΠααρροούύσσαα  έέκκθθεεσσηη  ——  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22002222  

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
Μετανάστευση 
Υγεία 
Η ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 

Επόμενα	βήματα	
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνονται οι ιδέες, οι απόψεις και 
οι συστάσεις όλων των πολιτών της ΕΕ. Στις συνεδριάσεις θα συζητηθούν όχι μόνο τα 
αποτελέσματα όλων των εθνικών διαλόγων με τους πολίτες, αλλά και τα αποτελέσματα άλλων 
πρωτοβουλιών της Διάσκεψης. Για παράδειγμα, έχουν συσταθεί ομάδες ευρωπαίων πολιτών, ενώ 
όλοι οι πολίτες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των ολλανδών πολιτών) μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα. 
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‘Ευελπιστώ ότι οι ιθύνοντες της ΕΕ θα λάβουν υπόψη τις απόψεις μου. Και ότι αυτό θα 
βοηθήσει να γίνουν οι σωστές επιλογές.’ 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 
 
Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2022. Στη συνέχεια, οι Κάτω Χώρες θα συντάξουν 
τελική έκθεση σχετικά με τον διάλογο με τους πολίτες στην οποία θα ενσωματωθούν η παρούσα 
έκθεση μαζί με την προηγούμενη, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που διατυπώνονται και 
για τα εννέα θέματα. Από τη Διάσκεψη θα προκύψουν συστάσεις για την προεδρία της Διάσκεψης, 
ήτοι για τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου υπουργών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτοί δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν τρόπους για την παρακολούθηση των 
συστάσεων. Για την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, τα αποτελέσματα συνιστούν επίσης πολύτιμη 
συμβολή για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας. 
 
Η διαδικασία έως την άνοιξη του 2022 συνοψίζεται ως εξής: 
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Χρονοδιάγραμμα 
     Όραμα για την Ευρώπη 

1η 

Σεπ. 

12 Οκτ. 22/23 Οκτ. 15 

Νοε. 

3 Δεκ. 14 Ιαν.  21/22 Ιαν. Φεβ. 18/19 Φεβ. 11-12 Μαρ. 22/24 Απρ.   

Βρείτε ιδέες στο διαδίκτυο          

 Θεματικοί διάλογοι           

  Ενδιάμεσα 

αποτελέσματα 

(ενδιάμεση 

έκθεση) 

 Θέμα: 

Οικονομία 

και 

Δημοκρατία 

- Ενδιάμεση 

έκθεση 

Θέμα: Το 

κλίμα και η 

ΕΕ σε 

παγκόσμιο 

επίπεδο - 

Ενδιάμεση 

έκθεση 

 Τελική 

έκθεση 

με τίτλο 

«Το 

όραμά 

μας για 

την 

Ευρώπη» 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Συνεδριάσεις - 

Διασκέψεις 

   Συνεδριάσεις 

- Διασκέψεις  

 Συνεδριάσεις 

- Διασκέψεις  

(ενδεχ.) 

Συνεδριάσεις 

- Διασκέψεις  

Τελική 

εκδήλωση 

της 

Διάσκεψης 

→ Συστάσεις 

για τους 

προέδρους 

• Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

• Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

• Συμβούλιο 
υπουργών 

      ↑  ↑  ↑   

     Περισσότερες απόψεις και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης: 

Διάλογοι με 

τους πολίτες 

   Ομάδες ευρωπαίων 

πολιτών 

  Ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα (και για 

ολλανδούς πολίτες) 

Οδηγίες για τον αναγνώστη 
Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερα θέματα: Για κάθε θέμα παρουσιάζονται τα 

ακόλουθα: 

• Συστάσεις που βασίζονται σε όλα τα μέρη του διαλόγου με τους πολίτες 
• Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες: αποτύπωση απόψεων, ιδεών και συζητήσεων 

στους (διαδικτυακούς και δια ζώσης) θεματικούς διαλόγους 
 

Στο τέλος της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται δήλωση ανάληψης ευθύνης για τη διεξαχθείσα 

έρευνα. 
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Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 

Συστάσεις - Το όραμά μας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον 

Το 71 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή και περιβάλλον αποτελούν 
σημαντικά θέματα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1.	Να	δοθεί	σαφής	κατεύθυνση	για	την	ευρωπαϊκή	προσέγγιση	έναντι	της	κλιματικής	
αλλαγής	
Το 68% των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να ηγείται της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής. Η παγκόσμια υπερθέρμανση αποτελεί ένα πρόβλημα που καμία χώρα δεν 
μπορεί να επιλύσει από μόνη της. Παρότι οι ολλανδοί πολίτες δεν έχουν την ίδια άποψη για την 
κλιματική αλλαγή, θεωρούμε ότι η ΕΕ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαμορφώσει ένα σαφές 
όραμα για το μέλλον. Παρά τη θέσπιση της Πράσινης Συμφωνίας, διαπιστώνουμε ότι συχνά οι 
απόψεις των κρατών μελών διίστανται. Οι χώρες πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε 
εξατομικευμένες επιλογές, αλλά ταυτόχρονα οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους προς 
επίτευξη των ιδίων στόχων. Θεωρούμε επίσης ότι έχουμε και εμείς ευθύνη ως πολίτες, πράγμα που 
συνεπάγεται την ανάλογη προσαρμογή των συμπεριφορών μας ως καταναλωτών. 
 

‘Οι Κάτω Χώρες επιθυμούν να απαλλαγούν από το φυσικό αέριο, ενώ στη 
Γερμανία προωθείται η εγκατάστασή του. Είναι κάτι που αδυνατώ να 

κατανοήσω.’ 
2.	Να	εξασφαλιστεί	μεγαλύτερη	συνεργασία	μεταξύ	χωρών	και	επιχειρήσεων	για	την	
εφαρμογή	στοχευμένων	λύσεων	
Οι ολλανδοί πολίτες έχουν την εντύπωση ότι οι χώρες αλληλοκατηγορούν η μια την άλλη σε ό,τι 
αφορά την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Εστιάζονται ως επί το πλείστον στις μεταξύ τους 
διαφορές, όπως για παράδειγμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών στην ΕΕ. ή μεταξύ 
περισσότερο ή λιγότερο βιομηχανοποιημένων χωρών. Θα προτιμούσαμε να επιδιώκονται 
συνεργασίες. Παρεμφερείς εταιρείες σε διάφορες χώρες μπορούν για παράδειγμα να ανταλλάσσουν 
τεχνογνωσία και να συνεργάζονται για την επίτευξη λύσεων. Επίσης, με αυτό τον τρόπο, οι 
φτωχότερες χώρες μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο σε τέτοιου είδους τη συνεργασία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μπορούν να βοηθούν στη διαμόρφωση καθώς και να 
επωφελούνται από την επίτευξη κοινών λύσεων. 
 

‘Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να οδηγεί σε 
ανταγωνισμό αλλά σε συνεργασία.’ 

3.	Να	θεσπιστεί	ένα	δίκαιο	και	πρακτικό	σύστημα	για	τη	μείωση	των	εκπομπών	CO2	
Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ έδωσε μεγάλη προσοχή στη μείωση 
των εκπομπών CO2. Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι χρειάζεται ένα καλύτερο σύστημα, στο 
πλαίσιο του οποίου θα φορολογούνται με δίκαιο τρόπο τόσο οι παραγωγοί όσο και οι χρήστες. 
Διαφωνούν ως προς την παροχή της δυνατότητας στις χώρες με περισσότερους κατοίκους να 
εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες CO2. Ορισμένες χώρες διαθέτουν για παράδειγμα πολύ 
ρυπογόνες βιομηχανίες, Ενώ άλλες χώρες διαθέτουν απλώς πολλές δυνατότητες να παράγουν 
πράσινη ενέργεια. Αυτές οι διαφορές πρέπει να ληφθούν υπόψη, χωρίς ωστόσο να γίνουν τα 
πράγματα πιο περίπλοκα, καθώς όλοι πρέπει να κατανοούν πώς λειτουργεί το σύστημα. 
 

‘Οι βιομηχανικές χώρες κάνουν πολλές εξαγωγές. Πρέπει μόνον αυτές να 
φορολογούνται για τις εκπομπές CO2; Πιστεύω ότι και οι χρήστες πρέπει 

να καταβάλουν σχετικό τίμημα’ 
 
4.	Να	επιδιωχθεί	σαφέστερη	και	πιο	θετική	ενημέρωση	σχετικά	με	τις	προκλήσεις	της	
κλιματικής	αλλαγής	
Οι ολλανδοί πολίτες ακούν και διαβάζουν πολλά σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, για 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων αυτή η έννοια είναι αφηρημένη και σύνθετη. Συχνά εκλαμβάνεται ως 
κάτι που ισοδυναμεί με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος, ενώ η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
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συνεπάγεται επίσης πολλές ευκαιρίες, όπως, για παράδειγμα, με την προώθηση της τοπικής 
παραγωγής τροφίμων και την ανάπτυξη νέας, βιώσιμης τεχνολογίας. Η ΕΕ μπορεί να προωθήσει 
καλύτερα και περισσότερο αυτή την αφήγηση. Πιστεύουμε επίσης ότι οι ηγέτες των κρατών μελών 
θα μπορούσαν να δώσουν το παράδειγμα, ταξιδεύοντας λιγότερο - π.χ. μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου - και πραγματοποιώντας διαδικτυακές συνόδους, προκειμένου να στηρίξουν τη 
βιωσιμότητα.  
 

‘Η βιωσιμότητα γίνεται συχνά αντιληπτή ως ένα τίμημα που πρέπει να 
καταβληθεί. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία που μας 

δίνεται και όχι ως απειλή.’ 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Οι εκπομπές CO2 δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δικαίωμα, αλλά ως μια ενοχλητική παρενέργεια.’ 
 
‘Έχω την αίσθηση ότι στην Ευρώπη πολλά λέγονται παρά γίνονται για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.’ 
 
‘Η λήψη αυστηρότερων μέτρων για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να είναι προς όφελός μας 
μακροπρόθεσμα. Ως ήπειρος που προωθεί το εμπόριο θα πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες που μας 
προσφέρονται στο πλαίσιο αυτό.’ 
 
‘Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις άλλες ηπείρους. Δεν υπάρχει χρόνος για αυτό.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να ανταμειφθούν οικονομικά οι χώρες όταν αυξάνεται το φυσικό τους περιβάλλον και η 
βιοποικιλότητα.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να προωθηθεί ο φιλικός προς το περιβάλλον τουρισμός στις φτωχές περιφέρειες της ΕΕ.’ 
 
 
Σπουδαστές στη ΜΒΟ (δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση), Doetinchem: ‘Πρέπει να 
μπορεί κανείς να συνεχίσει να πραγματοποιεί ταξίδια μεγάλων αποστάσεων’ 
 
Υποβλήθηκε στους σπουδαστές του Graafschap College στο Doetinchem πρόταση να 
καταστούν τα ταξίδια εντός της ΕΕ ακριβότερα. Ορισμένοι σπουδαστές συμφώνησαν, 
καθώς τα ακριβότερα εισιτήρια ωθούν τους πολίτες να στρέφονται σε πιο βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει 
καλύτερες, φιλικές προς το κλίμα επιλογές, όπως καλύτερες σιδηροδρομικές συνδέσεις. 
Άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν υποστηρίζουν το ενδεχόμενο να ακριβύνουν 
περισσότερο τα αεροπορικά εισιτήρια. ‘Οι ευκατάστατοι ταξιδεύουν τώρα περισσότερο και 
είναι σε θέση να πληρώνουν το αντίτιμο πιο εύκολα’, υποστήριξε ένας σπουδαστής. ‘Αυτοί 
θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και με υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, οι απλοί πολίτες δεν θα 
μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.’ 
 

 
 
Γεωργοί που ασχολούνται με την αγροοικολογία: ‘Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση 
γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων’ 
 
Η BoerenNatuur είναι μια ένωση γεωργικών συνεταιρισμών. Ο θεματικός διάλογος 
περιλάμβανε συζήτηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Κατά την 
άποψη των συμμετεχόντων, η εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών της ΕΕ από 
τις μεμονωμένες χώρες μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Όπως για παράδειγμα η νομοθεσία 
σχετικά με το άζωτο. ‘Στη νομοθεσία της ΕΕ αναφέρεται μόνον ότι οι φυσικές περιοχές 
‘δεν πρέπει να επιβαρυνθούν περαιτέρω’. Ωστόσο, στη νότια Ευρώπη η απαίτηση αυτή δεν 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο απ’ ό,τι στις Κάτω Χώρες.’ Οι περισσότεροι 
παρευρισκόμενοι συμφωνούν η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Και ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε στα λόγια, αλλά να γίνουν πράξεις. 
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Και κατά την άποψη των γεωργών, θα πρέπει κυρίως να υποστηριχτεί η ανταλλαγή 
γνώσεων. ‘Στον γεωργικό τομέα, εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσεων για την επίτευξη 
καθαρότερης γεωργίας. Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει στη διάδοση των σχετικών γνώσεων 
όσο το δυνατό πιο γρήγορα.’ 
 

 

Μετανάστευση 

(Μετανάστευση και πρόσφυγες) 
 
Τα σύνορα μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι ανοικτά. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες εντός της ΕΕ 
συνεργάζονται, π.χ. για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η δίκαιη κατανομή των προσφύγων μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 

Συστάσεις - Το όραμά μας για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
Το 65 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η μετανάστευση και οι πρόσφυγες αποτελούν 
σημαντικά ζητήματα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 
1.	Να	εστιαστεί	η	συζήτηση	σχετικά	με	το	προσφυγικό	ζήτημα	και	στις	πιο	ευαίσθητες	πτυχές	
του	
Το 70 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης χρειάζονται 
μεγαλύτερη προστασία. Και το 72% εξ αυτών εξακολουθεί να πιστεύει το ίδιο ακόμη και αν αυτό 
συνεπάγεται ότι μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων θα επαναπατριστεί σε ανασφαλείς χώρες. Οι 
ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους λόγους για τους 
οποίους οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις ανασφαλείς χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αιτία είναι 
η κλιματική αλλαγή, ενώ σε άλλες ο πόλεμος. Οι υποκείμενες αιτίες δεν συζητούνται επαρκώς όταν 
εξετάζεται το προσφυγικό ζήτημα. Επίσης, ελάχιστα αναφέρεται η προστιθέμενη αξία που μπορούν 
να φέρουν οι πρόσφυγες σε μια χώρα. Τέλος, πιστεύουμε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαχωρίσει με πιο 
σαφή τρόπο τους πρόσφυγες από ανασφαλείς περιοχές που βρίσκονται στα σύνορά της από τους 
οικονομικούς πρόσφυγες. Συνοψίζοντας, πιστεύουμε ότι η συζήτηση για τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες συχνά δεν εξετάζει τις υποκείμενες αιτίες και τις λεπτές αποχρώσεις. Οι ευρωπαίοι 
πολιτικοί οφείλουν να πράξουν κάτι περί αυτού, δίνοντας το σωστό παράδειγμα. 
 

‘Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες ως συνανθρώπους μας. 
Γιατί δύσκολα κανείς θα αφήσει έναν άνθρωπο σε ανάγκη να χαθεί.’ 

2.	Να	εξασφαλιστεί	η	δίκαιη	και	αποτελεσματική	κατανομή	των	προσφύγων	
Μια ευρωπαϊκή υπηρεσία μετανάστευσης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη δίκαιη 
κατανομή των προσφύγων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι θα πρέπει 
να υπάρχουν σαφή κριτήρια για τον ορισμό της δίκαιης κατανομής. Για παράδειγμα, ένα καλό 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να καταστήσει μια χώρα ελκυστική για τους πρόσφυγες, 
αλλά υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για την 
ενδιαφερόμενη χώρα. Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη στέγης. Και ορισμένες 
χώρες ή τομείς χρειάζονται περισσότερους εργαζόμενους μετανάστες. Θεωρούμε ότι είναι 
σημαντικό να ληφθεί αυτό υπόψη από την ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής προσφύγων. 
Οι σαφείς συμφωνίες δεν παρέχουν μόνο σαφήνεια, αλλά συνεπάγονται επίσης και λιγότερες 
συζητήσεις. Αυτό σε τελική ανάλυση είναι καλό για όλους. 
 

‘Οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν τα ταλέντα τους και 
στη χώρα υποδοχής τους.’ 
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3.	Να	αξιοποιηθεί	η	γνώση	και	η	εμπειρία	προκειμένου	να	παρασχεθεί	βοήθεια	στις	περιοχές	
υποδοχής	μεταναστών	
Το 67 % των ολλανδών πολιτών πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο τις 
ανασφαλείς περιοχές ώστε να αποτραπούν οι ροές προσφύγων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι 
πρόσφυγες δεν επιλέγουν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τόσο εύκολα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε τα αίτια, όπως η κλιματική αλλαγή ή οι συγκρούσεις, που καθιστούν τις 
περιοχές αυτές ανασφαλείς ή μη βιώσιμες. Η στήριξη της ΕΕ στις χώρες καταγωγής των 
προσφύγων δεν θα πρέπει να είναι μόνον οικονομική, αλλά και να έχει τη μορφή παροχής γνώσης. 
Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες γνωρίζουμε πολλά γύρω από τη γεωργία. Μπορούμε να 
βοηθήσουμε άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν καλύτερα την ξηρασία και τη διάβρωση μέσω 
σύγχρονων γεωργικών τεχνικών. Και οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ευρώπη μπορούν να 
λάβουν εκπαίδευση σε μια ευρωπαϊκή χώρα και στη συνέχεια να βοηθήσουν οι ίδιοι τις χώρες 
καταγωγής τους.  

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο 
περιθώριο για εκείνους που βρίσκονται πραγματικά σε ανάγκη.’ 
 
‘Γνωρίζω πολλούς νέους στο περιβάλλον μου που επιθυμούν να αγοράσουν σπίτι, αλλά δεν μπορούν 
να βρουν μια οικονομικά προσιτή στέγη. Την ίδια στιγμή, παρέχεται στέγη στους πρόσφυγες. Αυτό 
δύσκολα μπορώ να το καταλάβω.’ 
 
‘Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις χώρες 
τους. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά μπορεί ίσως να τύχει καλύτερης ρύθμισης.’ 
 
‘Κατοικώ στο Betuwe. Εκεί χρειαζόμαστε πολλούς μετανάστες εποχικούς εργαζόμενους για την 
αποκομιδή των μήλων και των αχλαδιών.’ 
 
‘Οι ανασφαλείς περιοχές δεν είναι ανασφαλείς χωρίς λόγο: εκεί υπάρχουν συχνά διεφθαρμένες 
κυβερνήσεις. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται με τη βοήθεια και τα χρήματα που τους 
παρέχουμε;’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να εξετάσουμε επίσης τοπικές στρατηγικές, όπως η συμμετοχή πολιτών για την υποδοχή 
προσφύγων σε τοπικό επίπεδο και η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης σε τοπικό 
επίπεδο.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να ξεκινήσουμε την κατασκευή κατοικιών μικρού εμβαδού σε πόλεις όπου μπορούν να 
ζήσουν πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η πίεση στην αγορά κατοικιών και θα αυξηθεί η 
υποστήριξη ως προς την υποδοχή προσφύγων.’  
 
 
Εθελοντές που υπήρξαν και οι ίδιοι πρόσφυγες: ‘Στην Ευρώπη, οι άνθρωποι κρατούν 
αποστάσεις μεταξύ τους.’ 
 
Η Taal Doet Meer είναι μια εθελοντική οργάνωση που παρέχει αρωγή στους νεοφερμένους 
στην Ουτρέχτη που μιλούν ξένη γλώσσα, ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην 
κοινότητα. Στον θεματικό διάλογο με αυτή την οργάνωση, δεν συζητήθηκε μόνο το 
μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά κυρίως η ενσωμάτωση. Ορισμένοι συμμετέχοντες ήλθαν 
στις Κάτω Χώρες και οι ίδιοι ως πρόσφυγες, όπως μεταξύ άλλων και ένας Σύριος. ‘Μετά 
από επτά χρόνια, εξακολουθώ να μην αισθάνομαι Ολλανδός. Δεν έχω βρει ακόμη δουλειά, 
παρόλο που είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Έχω διαπιστώσει ότι οι ευρωπαϊκές 
χώρες ασχολούνται κυρίως με τα δικά τους ζητήματα και δεν είναι πλήρως ανοικτές σε 
άλλες χώρες και πολιτισμούς.’ Ένας άλλος συμμετέχων παρατήρησε ότι οι Ευρωπαίοι 
συχνά κρατούν αποστάσεις ακόμη και μεταξύ τους. ‘Οι περισσότεροι είναι μόνοι τους και 
ο καθένας κάνει τα δικά του. Ενώ πιστεύω αντιθέτως ότι θα πρέπει να συζητούμε μεταξύ 
μας και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο.’ 
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Νέοι του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Jongeren Nationale Jeugdraad): ‘Μπορούμε να 
υποδεχτούμε πρόσφυγες μόνον εάν είμαστε σε θέση να τους παράσχουμε μέριμνα’ 
 
Στην Ουτρέχτη συνομίλησαν μεταξύ τους μέλη των διαφόρων ομάδων του Εθνικού 
Συμβουλίου Νεολαίας (NJR). Οι συμμετέχοντες (ηλικίας από 16 έως 23 ετών) εκτιμούν ότι 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες πτυχές κατά την κατανομή προσφύγων ανά την 
Ευρώπη, όπως ο πληθυσμός μιας χώρας, η επιφάνεια του εδάφους, το σύστημα πρόνοιας 
και ο αριθμός των κέντρων υποδοχής προσφύγων. ‘Θα πρέπει να μπορούμε να 
υποδεχτούμε πρόσφυγες μόνον εάν είμαστε σε θέση να τους παράσχουμε μέριμνα’, 
δήλωσε ένας συμμετέχων. Οι νέοι πιστεύουν επίσης ότι θα πρέπει να επιβάλλονται 
κυρώσεις όταν μια χώρα δεν τηρεί τις συμφωνίες σχετικά με την υποδοχή προσφύγων. Θα 
πρέπει π.χ. να καταβάλλεται πρόστιμο. ‘Και οι ίδιοι οι πρόσφυγες θα πρέπει να έχουν λόγο 
για τον τόπο που επιθυμούν να εγκατασταθούν’, είπε μια συμμετέχουσα. ‘Για παράδειγμα, 
εάν βρίσκονται μέλη της οικογένειάς τους σε μια χώρα, δεν θα πρέπει να στέλνονται σε 
άλλη χώρα.’ 
 

 

Υγεία 

(Υγειονομική περίθαλψη) 
 
Παρότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών, η ευρωπαϊκή 
πολιτική μπορεί να παράσχει σχετική στήριξη και να την ενισχύσει. Για παράδειγμα, κατά την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού ή άλλων (μελλοντικών) υγειονομικών κρίσεων. Ή για 
κοινή έρευνα με σκοπό την καταπολέμηση σοβαρών νόσων. Ποια είναι η άποψη των Κάτω 
Χωρών; 

Συστάσεις - Η άποψή μας για την υγειονομική περίθαλψη 

Το 64 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό 
ζήτημα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 
1.	Να	υπάρχει	μεγαλύτερη	πρόληψη	για	την	αντιμετώπιση	μιας	πανδημίας	
Το 83 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται 
περισσότερο ώστε να αποτραπεί η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών ανά τον κόσμο. Γιατί ο ιός 
δεν σταματά στα σύνορα. Αυτό το διαπιστώσαμε κατά την πανδημία του κορωνοϊού. Η πολιτική 
στο εσωτερικό της ΕΕ είναι ενίοτε συγκεχυμένη, πράγμα που δεν βοηθά στη συμμόρφωση με τα 
μέτρα. Εκτιμούμε ότι τα μέτρα κατά της διάδοσης ενός ιού στην Ευρώπη θα πρέπει να τυγχάνουν 
καλύτερου συντονισμού, χωρίς να λαμβάνονται απαραίτητα τα ίδια μέτρα παντού. Θα πρέπει να 
υπάρχει περιθώριο επιλογής σε τοπικό επίπεδο. Γιατί όχι μόνο τα ποσοστά επιμολύνσεων μπορεί να 
διαφέρουν, αλλά και γιατί η Ευρώπη αποτελείται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Ορισμένα μέτρα 
τυγχάνουν καλύτερης εφαρμογής σε μια χώρα από ό,τι σε κάποια άλλη. 
 

‘Κατοικώ στις Κάτω Χώρες στα σύνορα με τη Γερμανία. Οι διαφορετικές 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού μεταξύ αυτών των δύο 

χωρών με έχουν αποσυντονίσει.’ 
2.	Να	παρέχονται	οικονομικώς	προσιτά	και	αξιόπιστα	φάρμακα	σε	όλους	
Το 71 % των ολλανδών πολιτών εκτιμούν ότι η ΕΕ πρέπει να εξαρτάται λιγότερο από τρίτες χώρες 
σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη διανομή φαρμάκων. Ωστόσο, εάν τούτο έχει ως 
συνέπεια τη μεγαλύτερη αναμονή για την πρόσβαση σε φάρμακα, τότε οι απόψεις διίστανται. Οι 
ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει την παρασκευή και τη διανομή 
φαρμάκων. Οι Κάτω Χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος περίθαλψης και πιστεύουμε ότι 
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είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κόστος αυτό χαμηλό για όσο γίνεται μεγαλύτερο διάστημα. Από 
την άλλη πλευρά, επιθυμούμε να μπορούμε να εμπιστευτούμε τα φάρμακα, ακόμη και αν 
προέρχονται από μακρινή χώρα. Δεν πρόκειται μόνο για ζητήματα ποιότητας, αλλά και για 
παραγωγή που θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της δεοντολογίας. Πιστεύουμε εν 
γένει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση στα σημαντικά φάρμακα, ακόμη και στις 
φτωχότερες χώρες.  
 

‘Το κόστος της περίθαλψης είναι πλέον εκτός ελέγχου. Τα νέα φάρμακα 
πρέπει να δοκιμάζονται και να αγοράζονται σε όσο το δυνατό πιο χαμηλή τιμή’ 

3.	Τα	κράτη	πρέπει	να	μεριμνούν	για	καλύτερη	και	δικαιότερη	υγειονομική	περίθαλψη	
Οι ολλανδοί πολίτες εκφράζουν ανησυχία για την υγειονομική περίθαλψη και ο προβληματισμός 
τους αυτός υπερβαίνει τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19. Για παράδειγμα, 
αντιμετωπίζουμε διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά τη χωρητικότητα των νοσοκομείων. 
Ορισμένοι ολλανδοί πολίτες δεν έχουν θετική άποψη ως προς τις επιπτώσεις των δυνάμεων της 
αγοράς στην υγειονομική περίθαλψη. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επενδύσεις των φαρμακευτικών 
εταιρειών πρέπει να τους αποφέρουν κέρδη και ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν να έχουν 
φθηνή περίθαλψη, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να καταχρώνται την ισχύ τους. Η ΕΕ 
θα πρέπει να κάνει κάτι για αυτό με τη θέσπιση κανόνων. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η υγειονομική 
περίθαλψη αποτελεί πρωτίστως εθνική υπόθεση. Οι χώρες γνωρίζουν οι ίδιες καλύτερα ποια είναι 
τα προβλήματα και οι προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο. Θεωρούμε ωστόσο ότι είναι σημαντικό οι 
ευρωπαϊκές χώρες να μαθαίνουν η μια από την άλλη με σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής τους 
περίθαλψης.  
Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην 
Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δίνουμε πάρα πολλά.’ 
 
‘Είναι καλό που η Γερμανία δέχτηκε να περιθάλψει ασθενείς με κορωνοϊό από τις Κάτω Χώρες. Θα 
ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη τέτοιου είδους στην Ευρώπη.’ 
 
‘Όπου και αν κατοικεί κανείς στην ΕΕ και ανεξάρτητα από το αν είναι πλούσιος ή φτωχός, όλοι έχουν 
δικαίωμα σε καλή υγειονομική περίθαλψη’ 
 
‘Όταν αγοράζουμε φάρμακα δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο την τιμή, αλλά και το αν τηρούνται οι 
αρχές δεοντολογίας. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα να μην επιτρέπεται η παιδική εργασία.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να βελτιωθεί η υγεία των Ευρωπαίων λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην υποβάλλονται σε 
υπερβολικό άγχος. Για παράδειγμα, μειώνοντας τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να χρησιμοποιηθούν τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού ή η ενισχυμένη πραγματικότητα ώστε να 
βοηθηθούν οι νέοι να κάνουν πιο υγιείς επιλογές.’ 
 
 
Κάτοικοι Ουτρέχτης μαροκινής καταγωγής: ‘Η υγεία μπορεί να έχει ένα κόστος’ 
 
Η ένωση Marokkaans Dialoog του Overvecht (MDO) προωθεί τη συμμετοχή της 
μαροκινής κοινότητας στη γειτονιά του Overvecht της Ουτρέχτης. Ενθαρρύνει τον διάλογο 
στη γειτονιά του Overvecht προκειμένου να αμβλυνθούν ορισμένα μειονεκτήματα. Οι 
συμμετέχοντες στον θεματικό διάλογο για το «Όραμα για την Ευρώπη» πιστεύουν ότι η 
ευρωπαϊκή συνεργασία έχει πολυάριθμα οφέλη. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες 
θεωρούν ότι μερικές φορές οι Κάτω Χώρες εξαρτώνται πολύ από άλλες χώρες. Ως 
παράδειγμα, ανέφεραν την κρίση του κορωνοϊού. Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι 
χρονοβόρες αποφάσεις στην Ευρώπη οδήγησαν στην καθυστερημένη έναρξη των 
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εμβολιασμών στις Κάτω Χώρες. ‘Ίσως να υπήρχε μεγαλύτερο κόστος, εάν οι Κάτω Χώρες 
αποφάσιζαν μόνες τους, είπε ένας συμμετέχων. ‘Αλλά εδώ πρόκειται για την υγεία, και η 
υγεία έχει ένα κόστος.’ 

 
 
Μαθητές στο Helmond: ‘Είναι καλύτερο να φέρεται κανείς έξυπνα και να αντιγράφει ο ένας 
τον άλλο παρά να έχουμε όλοι την ίδια προσέγγιση’ 
 
Στο Dr. Knippenbergcollege που βρίσκεται στο Helmond, μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών 
συζήτησαν την ευρωπαϊκή προσέγγιση της κρίσης του κορωνοϊού. Μερικοί μαθητές 
εκτιμούν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είχαν από κοινού αποφασίσει το 
πρόγραμμα εμβολιασμών. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι κάθε μεμονωμένη 
χώρα έχει καλύτερη εικόνα προκειμένου να προσδιορίσει τι είναι αναγκαίο και τι μπορεί να 
εφαρμοστεί και συνεπώς βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για 
τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, γνωρίζουν ποιοι κλάδοι πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα 
και ποιοι μπορούν να περιμένουν. ‘Φυσικά είναι καλό που γίνονται σχετικές συζητήσεις 
διεθνώς’, είπε μια μαθήτρια. ‘Όταν διαφορετικές χώρες έχουν τις δικές τους διαφορετικές 
προσεγγίσεις, μπορούν να κοιτούν γύρω τους και να μαθαίνουν η μια από την άλλη.’ 
 

 

Ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
Υφίστανται μεγάλες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι ζητήματα όπως 
η κλιματική αλλαγή και η πανδημία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω μιας παγκόσμιας 
συνεργασίας. Η ΕΕ επιδιώκει να ακουστεί ξεκάθαρα η φωνή της στην παγκόσμια σκηνή, δίπλα στις 
ΗΠΑ και την Κίνα, για παράδειγμα. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 

Συστάσεις - Το όραμά μας για τον ρόλο της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
Το 56 % των ολλανδών πολιτών θεωρούν ότι ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί 
σημαντικό ζήτημα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1.	Να	αξιοποιηθεί	η	ισχύς	της	ΕΕ	ιδίως	έναντι	των	μεγάλων	διεθνών	θεμάτων	
Η δημιουργία της ΕΕ αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι ζουν ειρηνικά 
εδώ και περισσότερα από 75 έτη. Για πολλούς ολλανδούς πολίτες αυτό είναι το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της ΕΕ. Πέραν αυτού, οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι η ισχύς της ΕΕ ερείδεται στην 
κοινή αντιμετώπιση μεγάλων, διεθνών προκλήσεων. Όπως για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, η 
πανδημία και το προσφυγικό ζήτημα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο έναντι τρίτων χωρών συνάπτοντας διεθνείς συμφωνίες συλλογικά ως ΕΕ. Πιστεύουμε 
ότι οι Κάτω Χώρες είναι αρκετά μικρή χώρα ώστε να μπορεί να κάνει τη διαφορά από μόνη της. 
Από την άλλη πλευρά, οι ολλανδοί πολίτες επιθυμούν η χώρα τους να είναι σε θέση να έχει τις 
δικές της επιλογές, με βάση τον πολιτισμό και τα συμφέροντά της. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή 
συνεργασία θα πρέπει να εξασφαλίζει πρωτίστως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αντίκτυπο. 
 

‘Είναι πιο εύκολο να συνάπτουμε διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας ως ΕΕ 
παρά ως μεμονωμένες χώρες.’ 

2.	Να	ενθαρρυνθεί	η	συνεργασία	και	όχι	οι	συγκρούσεις	τόσο	εντός	όσο	και	εκτός	Ευρώπης	
Το 66 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί η ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί ισχυρότερο συνασπισμό 
χωρών έναντι άλλων διεθνών ισχυρών μπλοκ. Πιστεύουμε ότι υπάρχει όλο και μικρότερη 
παγκόσμια ισορροπία. Χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ σε 
διαφόρους τομείς. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να δώσει προσοχή, για 
παράδειγμα, στη διεθνή ασφάλεια και την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις αθέμιτες 
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εμπορικές πρακτικές. Πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνούμε σε μια ενιαία 
προσέγγιση πιο συχνά και πιο γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να ακουγόμαστε 
περισσότερο. Το ότι από κοινού ως ευρωπαϊκές χώρες είμαστε ισχυρότεροι, δεν συνεπάγεται ότι 
πρέπει να εμπλεκόμαστε συχνότερα σε διαμάχες. Επιθυμούμε πρωτίστως να έχουμε καλή 
συνεργασία με άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης, όπου αυτό είναι δυνατό. 
 

‘Εάν περιορίσουμε τις εσωτερικές μας διαφορές και διαφωνίες, θα 
ενισχυθούν η προβολή και ο αντίκτυπος της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.’ 

3.	Να	παρασχεθεί	βοήθεια	έναντι	των	συγκρούσεων	με	καλά	μελετημένο	τρόπο	
Καθώς ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται, το 50 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί 
ότι η προσέγγιση έναντι των συγκρούσεων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα. Δυσκολευόμαστε να 
προσδιορίσουμε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των συγκρούσεων. Με βάση τις 
παρελθούσες εμπειρίες έχει διαπιστωθεί ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν έχουν σε κάθε 
περίπτωση καλό τέλος. Μπορούν να προκαλέσουν απροσδόκητα υψηλό κόστος και επιπλέον 
μεταναστευτικές ροές. Οι χώρες θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες εάν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε πόλεμο, λόγω των επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. Εν γένει, είμαστε υπέρ μιας 
μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών στρατών: πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για 
την Ευρώπη να έχει καλή άμυνα. Προτιμούμε ωστόσο σε κάθε περίπτωση να επιλύουμε 
συγκρούσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία. 
 

‘Κατά την εκκένωση του Αφγανιστάν, κάθε χώρα ανέπτυξε το δικό της 
σχέδιο. Μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε πράξει καλύτερα;’ 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
‘Η ΕΕ πρέπει πρώτα να βάλει σε τάξη τα του οίκου της, προτού αρχίσει να απευθύνει οδηγίες σε 
άλλους.’ 
 
‘Αγοράζοντας μαζικά κινεζικά προϊόντα, εμείς οι Ευρωπαίοι δίνουμε στην Κίνα μεγάλη χείρα 
βοήθειας.’ 
 
‘Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές για την άμυνα της Ευρώπης.’ 
 
‘Το να είμαστε μέλη της ΕΕ, σημαίνει επίσης ότι έχουμε θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Μπορούμε συνεπώς να έχουμε λόγο στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.’ 
 
‘Η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να θεωρεί ότι συνιστά μεμονωμένη οντότητα, δηλ. κάτι που δεν είναι. 
Αποτελεί μια συνεργατική ένωση ευρωπαϊκών κρατών μελών και θα πρέπει να συμπεριφέρεται 
ανάλογα.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Ομοίως με τη διοργάνωση τακτικών διεθνών συνόδων για το κλίμα, θα πρέπει επίσης να 
διοργανώνονται διασκέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.’ 
 
ΙΔΕΑ: ‘Να καταστεί ο ευρωπαϊκός στρατός πιο αποτελεσματικός, για παράδειγμα με την κοινή 
προμήθεια εξοπλισμών.’ 
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Μαροκινοολλανδές γυναίκες: ‘Εμπρός για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου’ 
 
H Femmes for Freedom είναι μια ολλανδική ένωση κατά των αναγκαστικών γάμων, της 
σεξουαλικής καταπίεσης και της οικονομικής κατάχρησης γυναικών και κοριτσιών με 
καταγωγή από το Μαρόκο. Η ένωση οργάνωσε μια συνάντηση με ομάδα 
μαροκινοολλανδών γυναικών. Οι συμμετέχουσες θεωρούν ότι, επί του παρόντος, η ΕΕ 
εξαρτάται κατά πολύ από τη Ρωσία και την Κίνα. ‘Μπορεί κανείς να πει ότι η ΕΕ δεν 
τολμά να κάνει τίποτε γιατί φοβάται τις κυρώσεις’, είπε μια συμμετέχουσα. Ως παράδειγμα 
αναφέρουν την παρασκευή φαρμάκων, τα οποία δεν είναι καθόλου φθηνά. ‘Εάν υπάρξει 
διαμάχη, η Κίνα απλά θα κλείσει την κάνουλα και δεν θα μας παρέχει τίποτε’, παρατηρεί 
μια άλλη συμμετέχουσα. Αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
‘Ισχυριζόμαστε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά κλείνουμε τα 
μάτια στο πώς συμπεριφέρεται η Κίνα στους Ουιγούρους’, πρόσθεσε κάποια άλλη. 
 

 
 
Μαθητές από το τεχνικό λύκειο Alkmaar: ‘Όχι σε κοινό στρατό’ 
 
Κατά τη διάρκεια του θεματικού τους διαλόγου, μαθητές από το τεχνικό λύκειο Jan 
Arentsz του Alkmaar εξέτασαν τα υπέρ και τα κατά της σύστασης κοινού ευρωπαϊκού 
στρατού. Οι συμμετέχοντες κατέστησαν σαφές ότι δεν ήταν υπέρ. ‘Εάν μια χώρα της ΕΕ 
αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια τρίτη χώρα, αυτομάτως θα πρέπει να εμπλακούμε σε 
πόλεμο. Πιστεύω ότι οι ίδιες οι χώρες θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο’, είπε ένας συμμετέχων. Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο ενός τρίτου 
παγκόσμιου πολέμου. Κατά την άποψη των μαθητών, το ενδεχόμενο αυτό είναι μάλλον 
απίθανο, αλλά σε περίπτωση που αυτό συμβεί, πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βρεθεί 
σύντομα λύση. ‘Οι επιμέρους στρατοί θα μπορούσαν επίσης να συνεργαστούν. Σε ό,τι με 
αφορά, δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός στρατός.’ 
 

Δήλωση ανάληψης ευθύνης 
Το «Όραμα για την Ευρώπη» αποτελείται από διαφορετικές, αλληλένδετες μορφές διαλόγου που 
συγκεντρώνουν τις απόψεις και τις ιδέες ολλανδών πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης και την 
ΕΕ. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι συνεκτικές μορφές 
διαλόγου συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στις εθνικές ομάδες 
πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 

Σχεδιασμός συνεκτικών μορφών διαλόγου 
Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μορφές διαλόγου: 
1. Έρευνα ομάδας 

Διαδικτυακή έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ολλανδικού πληθυσμού. 
2. Διαδικτυακοί και διεξοδικοί θεματικοί διάλογοι 

Διάλογοι στους οποίους τα αποτελέσματα της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης ‘Το όραμά μας για 
την Ευρώπη: Πρώτες διαπιστώσεις και συμπληρωματικές ερωτήσεις (8 Οκτωβρίου 2021)’ 
αποτελούν αντικείμενο διεξοδικότερης ανάλυσης στο πλαίσιο ομάδας ολλανδών πολιτών. 

3. Διάλογοι με ειδικές ομάδες 
Συναντήσεις με ολλανδούς πολίτες που συνήθως δεν λαμβάνουν μέρος σε (διαδικτυακές) 
έρευνες και ομάδες. 

4. Διάλογοι με νέους 
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Συναντήσεις που επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκά θέματα τα οποία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για τους νέους. 

5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και ‘Στροφή στο μέλλον’ 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ομάδας μπορούσε επίσης να συμπληρωθεί από όλους τους 
ολλανδούς πολίτες, καθώς και από τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Η συμμετοχή υπήρξε 
ανοικτή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, κατά το ίδιο 
διάστημα, κάθε ολλανδός πολίτης ήταν σε θέση να συμμετέχει μέσω του ‘Στροφή στο μέλλον’, 
ήτοι ένα διαδικτυακό εργαλείο με 20 διαπιστώσεις. 

 
1. Έρευνα ομάδας 
Ο διάλογος με τους ολλανδούς πολίτες ‘Όραμα για την Ευρώπη’ εγκαινιάστηκε την 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 με έρευνα ομάδας. Στην παρούσα δήλωση ανάληψης ευθύνης, περιγράφονται εν 
συντομία ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτής της έρευνας ομάδας. 
Στόχοι και πληθυσμός στόχος 
Το ‘Όραμα για την Ευρώπη’ δρομολογήθηκε βάσει ενός διαδικτυακού ερωτηματολόγιου που 
ερεύνησε τα αισθήματα των ολλανδών πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.  Το 
ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε αντιπροσωπευτική ομάδα και ήταν προσβάσιμο σε όλους τους 
ολλανδούς πολίτες (καθώς και στους διαμένοντες στο εξωτερικό). Επιπλέον, κάθε πολίτης ήταν σε 
θέση να συμμετάσχει μέσω του ‘Στροφή στο μέλλον’, ήτοι ένα διαδικτυακό εργαλείο με 20 
διαπιστώσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ομάδας τροφοδότησαν τους διαφόρους θεματικούς 
διαλόγους στο πλαίσιο της παρακολούθησης του διαλόγου πολιτών για το ‘Όραμα για την 
Ευρώπη’.  
 
Ο πληθυσμός στόχος για την έρευνα ομάδας αποτελείτο από όλους τους ολλανδούς πολίτες ηλικίας 
άνω των 18 ετών και εγγεγραμμένους στα δημοτικά μητρώα της βάσης δεδομένων πληθυσμού (έως 
την ημερομηνία της επιτόπιας έρευνας). Σύμφωνα με το Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
την 1η Ιανουαρίου 2021 η ομάδα στόχος αριθμούσε 14.190.874 πολίτες. Το κατώτατο όριο 
συμμετοχής στην έρευνα ομάδας ήταν τα 18 έτη. Αυτή ήταν η πληθυσμιακή ομάδα που είχε 
προσδιοριστεί για την έρευνα ομάδας. 
Επιτόπια έρευνα 
Για να σχηματιστεί στατιστική εικόνα των Ολλανδών, διενεργήθηκε έρευνα σε εθνικό επίπεδο με 
τη συμμετοχή άνω των 100 000 μελών (πιστοποίηση ISO, Research Keurmerk group, Dutch 
Market Research Association). Τα μέλη αυτά εγγράφηκαν για την έρευνα ομάδας και παρέχουν 
τακτικά τις γνώμες τους σχετικά με σειρά θεμάτων. Πέραν της ικανοποίησης προσωπικών 
κινήτρων για την παροχή σχετικής συμβολής, τα μέλη λαμβάνουν και αποζημίωση για τη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Διάφορες επιστημονικές σπουδές διαπίστωσαν ότι οι 
ερωτηθέντες που λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση για τους σκοπούς της συμπλήρωσης 
ερωτηματολογίων έρευνας δεν παρέχουν διαφορετικές απαντήσεις σε σχέση με εκείνους που δεν 
λαμβάνουν σχετική αποζημίωση (πηγή: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. 
S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Η επιτόπια έρευνα άρχισε στις 11 Αυγούστου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021. 
Χρησιμοποιήθηκε μια ενιαία μέθοδος συλλογής δεδομένων: η διαδικτυακή έρευνα. Στα μέλη της 
ομάδας έρευνας απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα με εξατομικευμένο σύνδεσμο για τη διαδικτυακή 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Έπειτα από δύο εβδομάδες, απεστάλη στους συμμετέχοντες στην 
ομάδα ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης. Οι προσκλήσεις συμμετοχής απεστάλησαν κατά παρτίδες 
και βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας (με σκοπό την ισότιμη κατανομή στις 
υποκατηγορίες πληθυσμού) έως ότου ληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός ερωτηθέντων. 
Δειγματοληψία και κατανομή 
Με βάση την κατευθυντήρια αρχή για τον σχεδιασμό της μελέτης, έπρεπε να συμμετάσχουν 
τουλάχιστον 3 600 ερωτηθέντες προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο στατιστικής 
αξιοπιστίας. Στο πλαίσιο αυτού του αριθμού, εξασφαλίστηκε επίσης ικανοποιητική κατανομή 
μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών ως προς το υπόβαθρο του πληθυσμού. Δεν υφίσταται 
μόνον μια κατηγορία Ολλανδών. Για τον λόγο αυτό, εξασφαλίστηκε προκαταβολικά ότι το δείγμα 
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ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Οι Κάτω Χώρες είναι μια 
σχετικά μικρή χώρα, αλλά μπορεί να υφίστανται διαφορετικές απόψεις ανά περιοχή. Η στάση ενός 
ατόμου και η σημασία που αποδίδει σε ένα θέμα μπορεί (μεταξύ άλλων) να καθορίζονται από το 
που ζει. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη 
σχετικά με την ασφάλεια απ’ ό,τι οι κάτοικοι πόλεων. Επιπλέον, οι μελέτες που διενήργησε το 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) κατέδειξαν ότι οι πολίτες που έχουν λάβει ανώτερη μόρφωση 
υποστηρίζουν εν γένει συχνότερα την ΕΕ απ’ ό,τι οι λιγότερο μορφωμένοι και ότι οι νέοι 
υποστηρίζουν συχνότερα την ΕΕ απ’ ό,τι οι πιο ηλικιωμένοι (πηγή: Wat willen Nederlanders van 
de Europese Unie? Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2019). 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν εκ των προτέρων ποσοστώσεις με βάση τα ακόλουθα τρία 
χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλιστεί μια αντιπροσωπευτική δειγματοληπτική κατανομή: (1) 
περιοχές COROP (κατανομή για στατιστικούς σκοπούς), (2) ηλικία και (3) επίπεδο εκπαίδευσης. 
Επίσης, το δείγμα αποτυπώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ως προς το υπόβαθρο: φύλο, 
καταγωγή, κύρια απασχόληση και πολιτική προτίμηση. 
 
Οι περιοχές COROP διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη βασική αρχή (πληθυσμιακά κέντρα που 
παρέχουν υπηρεσίες ή που εκτελούν περιφερειακά καθήκοντα), με βάση τις καθημερινές 
μετακινήσεις των κατοίκων. Κατά τόπους, η βασική αρχή παραμερίστηκε προς όφελος των 
περιφερειακών ορίων. Έπειτα από μια επαναχάραξη των δημοτικών ορίων που διαπερνούσαν τα 
όρια των COROP, οι αντίστοιχες περιοχές επαναπροσδιορίστηκαν (πηγή: CBS). Στο πλαίσιο των 
περιοχών COROP, εξασφαλίστηκε ικανοποιητική κατανομή ως προς τις ακόλουθες ηλικιακές 
κατηγορίες: 18 - 34 ετών, 35 - 54 ετών, 55 - 75 ετών και άνω των 75. 
 
Τέλος, εξασφαλίστηκε αντιπροσωπευτική κατανομή ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Η δειγματοληπτική 
κατανομή των ερωτηθέντων συνάδει με την εθνική κατανομή του αποκτηθέντος επιπέδου 
εκπαίδευσης, το οποίο αναλύεται ως εξής: 
 
 
Αποκτηθέν επίπεδο εκπαίδευσης  

Χαμηλό: πρωτοβάθμια, επαγγελματική δευτεροβάθμια (VMBO), γενική 
δευτεροβάθμια (HAVO) προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) (έτη: 1-
3), (MBO) (πρώτο έτος) 

32,1% 

Μεσαίο: γενική δευτεροβάθμια (HAVO) προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
(VWO) (έτη: 4-6), δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (MBO) 
(έτη: 2-4) 

44,6% 

Υψηλό: ανώτερη ή ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση (HBO/WO) 22,9% 

Άγνωστο  0,4% 

Απαντήσεις 
Συνολικά, στην έρευνα ομάδας συμμετείχαν 4 086 ερωτηθέντες. Επιτεύχθηκε ο στόχος των 3 600 
πλήρως συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων. 
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Απαντήσεις ανά περιοχή COROP και 
ανά ηλικιακή ομάδα 

18-34 έτη 35-54 έτη 55-75 έτη άνω των 
75 ετών 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 
Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 
Zuidoost-Drenthe 7 10 11 3 
Flevoland 29 33 28 6 
Noord-Friesland 20 22 25 8 
Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 
Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 
Achterhoek 22 27 34 11 
Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 
Veluwe 44 48 51 17 
Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 
Delfzijl και περίχωρα 2 4 5 1 
Oost-Groningen 7 10 12 3 
Overig Groningen 36 26 28 8 
Midden-Limburg 13 17 21 7 
Noord-Limburg 17 20 23 7 
Zuid-Limburg 38 40 52 17 
Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 
Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 
West-Noord-Brabant 40 47 49 15 
Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 
Περιφέρεια Haarlem 13 18 18 7 
Alkmaar και περίχωρα 14 19 19 6 
Groot-Amsterdam 116 104 88 23 
Het Gooi και Vechtstreek 13 21 19 7 
IJmond 12 14 15 4 
Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 
Zaanstreek 11 13 12 3 
Noord-Overijssel 25 28 25 8 
Twente 41 44 46 14 
Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 
Utrecht 96 100 89 27 
Overig Zeeland 16 21 23 8 
Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 
Περιφέρεια Leiden και Bollenstreek 30 31 31 10 
Περιφέρεια ‘s-Gravenhage 63 70 57 18 
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Απαντήσεις ανά περιοχή COROP και 
ανά ηλικιακή ομάδα 

18-34 έτη 35-54 έτη 55-75 έτη άνω των 
75 ετών 

Delft και Westland 19 15 15 4 
Groot-Rijnmond 103 107 99 31 
Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 
Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 

 
 
Απαντήσεις σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης   

Χαμηλό 1382 34% 

Μεσαίο 1747 43% 

Υψηλό 915 22% 

Άγνωστο  42 1% 

Αξιοπιστία και αντιπροσωπευτικότητα 
Με συνολικό αριθμό 4 086 ερωτηθέντων, μπορούν να γίνουν διαπιστώσεις για τον πληθυσμό με 
ποσοστό αξιοπιστίας 95 % και περιθώριο σφάλματος της τάξης του 1,53 %. Ο βαθμός αξιοπιστίας 
και το περιθώριο σφάλματος των πορισμάτων εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το δείγμα, τόσο πιο αξιόπιστο ή/και με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούν να 
γενικευτούν τα αποτελέσματα έναντι του συνολικού πληθυσμού. 
 
Το επίπεδο αξιοπιστίας καθορίζεται στο 1 (100 %) μείον το επίπεδο της στατιστικής σημασίας. 
Είναι σύνηθες να δεχόμαστε ένα επίπεδο σημασίας της τάξης του 5 %, πράγμα που συνεπάγεται 
ένα επίπεδο αξιοπιστίας της τάξης του 95 %. Αυτό σημαίνει ότι εάν η έρευνα επαναληφθεί με τον 
ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες, τα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν την ίδια εικόνα στο 95 % 
των περιπτώσεων. 
Ο βαθμός ακρίβειας (εκφραζόμενος ως περιθώριο σφάλματος) προσδιορίζει το εύρος των τιμών 
στις οποίες βρίσκεται η πραγματική τιμή έναντι του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η 
δυνητική απόκλιση των αποτελεσμάτων του δείγματος που θα διαθέταμε εάν συμμετείχε στην 
έρευνα το σύνολο του πληθυσμού. Περιθώριο σφάλματος της τάξης του 1,53 % σημαίνει ότι η 
πραγματική τιμή στον συνολικό πληθυσμό μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό υψηλότερο ή 
χαμηλότερο κατά 1,53 % από την τιμή του δείγματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εάν το 
αποτέλεσμα της έρευνας διαπιστώσει ότι το 50 % των ερωτηθέντων κρίνει ένα θέμα ως σημαντικό, 
το πραγματικό ποσοστό μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 1,53 % (δηλ. μεταξύ 48,47 % και 
51,53 %).  Στη (στατιστική) ποσοτική έρευνα, είναι κοινό και γενικά αποδεκτό ένα περιθώριο 
σφάλματος σε ποσοστό έως 5 %. 
 
Πέραν της αξιοπιστίας, έχει επίσης σημασία και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 
Δεδομένου ότι οι προσκλήσεις συμμετοχής στην έρευνα απεστάλησαν κατά παρτίδες και βάσει 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, τα αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά ως προς τις 
περιοχές COROP και τις ηλικιακές ομάδες ανά περιοχή COROP. Οι απαντήσεις λαμβάνουν επίσης 
υπόψη την εθνική κατανομή του αποκτηθέντος επιπέδου εκπαίδευσης. 
Άλλα χαρακτηριστικά ως προς το υπόβαθρο 
Στο πλαίσιο της έρευνας ομάδας, τέθηκαν στους ερωτηθέντες ορισμένες άλλες ερωτήσεις γενικού 
υποβάθρου. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν το φύλο, τις απόψεις τους για την ΕΕ, την καταγωγή, 
την κύρια απασχόλησή τους και ποιο κόμμα θα ψήφιζαν εάν γίνονταν εκλογές τώρα. 
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Το 49 % των ερωτηθέντων ήταν άρρενες, το 50 % θήλεις, ενώ το 1 % προτίμησε να μην απαντήσει 
στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
 
Το 51 % των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι καλό που οι Κάτω Χώρες είναι μέλος της ΕΕ, το 
13 % πιστεύουν ότι δεν είναι καλό και το 36 % είναι ουδέτεροι ή δεν έχουν άποψη. 
 
Το 95 % των ερωτηθέντων γεννήθηκαν στις Κάτω Χώρες. Για το 89 % των ερωτηθέντων και οι 
δύο γονείς γεννήθηκαν στις Κάτω Χώρες. Για το 5 % των ερωτηθέντων και οι δύο γονείς 
γεννήθηκαν στο εξωτερικό. 
Τρέχουσα πολιτική προτίμηση των ερωτηθέντων 
Κόμμα % 

VVD 14% 

PVV 13% 

SP 8% 

D66 6% 

CDA 6% 

PvdA 6% 

Partij voor de Dieren 4% 

GroenLinks 4% 

ChristenUnie 3% 

JA21 3% 

BoerBurgerBeweging 2% 

Forum voor Democratie 2% 

SGP 2% 

Volt 2% 

DENK 1% 

Groep Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Fractie Den Haan 0% 

Λοιπά 2% 

Λευκό 3% 

Δεν απαντώ 13% 

Δεν θα ψηφίσω 5% 
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Με τι ασχολείστε το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς σας; 
Δραστηριότητα % 

Μαθητής/Σπουδαστής 6% 

Εργαζόμενος με μερική απασχόληση 16% 

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης 31% 

Αυτοαπασχολούμενος 3% 

Οικιακά 5% 

Σε αναζήτηση εργασίας 2% 

Εθελοντής 2% 

Ανίκανος για εργασία 6% 

Συνταξιούχος 27% 

Λοιπά 1% 

Δεν απαντώ 1% 

Ερωτηματολόγιο 
Το υπουργείο Εξωτερικών ανέθεσε σε ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό την εκπόνηση του 
ερωτηματολογίου και της παρούσας έκθεσης. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε επιμέρους ενότητες 
και σχετικές βασικές ερωτήσεις, που αντιστοιχούσαν στους θεματικούς τομείς που καθορίστηκαν 
από τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: 
• Σημαντικά θέματα και ο ρόλος της Ευρώπης 
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Υγεία 
• Οικονομία και θέσεις εργασίας 
• Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο 
• Ασφάλεια και κράτος δικαίου 
• Ο διαδικτυακός κόσμος 
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
• Μετανάστευση και πρόσφυγες 
• Παιδεία/Πολιτισμός/Νεολαία/Αθλητισμός 
 
Κατά την εκπόνηση του ερωτηματολογίου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, την 
αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διατύπωσης των ερωτήσεων. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί η 
ουδέτερη, απροκατάληπτη διατύπωση των ερωτήσεων, των δηλώσεων και των επιλογών. Επίσης, 
οι ερωτήσεις επανεξετάστηκαν ώστε να εξασφαλιστεί ότι συντάχθηκαν σε κατανοητή γλώσσα 
(επίπεδο γλώσσας Β1). 
 
Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε ποιοτικό έλεγχο σε ένα δοκιμαστικό διαπροσωπικό πλαίσιο με 
ερωτηθέντες που ανήκαν στην ομάδα στόχο, ώστε να διαπιστωθεί πώς οι διάφορες κατηγορίες 
ερωτηθέντων αντιλαμβανόντουσαν τις ερωτήσεις. Η διατύπωση αναπροσαρμόστηκε όπου κρίθηκε 
ότι η ερώτηση ήταν πολύπλοκη. 
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Μέθοδοι ανάλυσης 
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι ανάλυσης: 
Μονομεταβλητή	ανάλυση	
Στη μονομεταβλητή ανάλυση, χρησιμοποιούνται περιγραφικές στατιστικές για να περιγραφούν οι 
μεταβλητές μιας έρευνας. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες και μέσοι όροι. 
Διμεταβλητή	ανάλυση	
Η διμεταβλητή ανάλυση αναφέρεται στη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, στην περίπτωση αυτή η 
σχέση μεταξύ της σημασίας των διαφόρων θεμάτων και το αν θα πρέπει η ΕΕ να ασχοληθεί με 
αυτά, αφενός, και, αφετέρου, τα χαρακτηριστικά ως προς το υπόβαθρο. Χρησιμοποιήθηκε τεστ 
στατιστικής σημαντικότητας για να καθοριστεί εάν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αποδίδουν 
διαφορετική αξία σε ένα συγκεκριμένο θέμα και εάν σκέφτονται διαφορετικά σχετικά με το αν θα 
πρέπει η ΕΕ να ασχοληθεί με αυτό. 
Υποβολή εκθέσεων και πληρότητα 
Η παρούσα έκθεση αναλύει τα αποτελέσματα όλων των ερωτήσεων που τέθηκαν στους 
ερωτηθέντες της έρευνας ομάδας. Σε ό,τι αφορά ορισμένες ερωτήσεις, οι ερωτηθέντες ήταν σε 
θέση να δώσουν ‘ανοικτές’ απαντήσεις (σε αντιδιαστολή με τις απαντήσεις πολλαπλών επιλογών). 
Αυτές οι ανοικτές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην έκθεση. Οι ιδέες που 
διατύπωσαν οι ερωτηθέντες σε πεδία για ελεύθερα σχόλια χρησιμοποιήθηκαν ως συνεισφορά στους 
διάφορους θεματικούς διαλόγους στο πλαίσιο της παρακολούθησης του διαλόγου πολιτών ‘Όραμα 
για την Ευρώπη’. 
 
2. Διαδικτυακοί θεματικοί διεξοδικοί διάλογοι 
Τα βασικά θέματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συζητήθηκαν πιο διεξοδικά στο 
πλαίσιο οκτώ διαδικτυακών θεματικών διαλόγων. Στόχος αυτών των διαλόγων ήταν να ερευνηθεί 
τι σκέφτονται οι πολίτες και για ποιο λόγο και ποια είναι τα αισθήματα που νιώθουν. Τι τους 
απασχολεί και ποιες ευκαιρίες πιστεύουν ότι υπάρχουν; Κατά τους διαλόγους, οι συμμετέχοντες 
είχαν επίσης την ευκαιρία να συμβάλουν με προτάσεις και ιδέες σχετικά με τα συγκεκριμένα 
θέματα. Επίσης, ήταν σε θέση να θέσουν ζητήματα που δεν έχει προβλέψει η Διάσκεψη, αλλά τα 
οποία ήταν σημαντικά για αυτούς.  
 
Οι θεματικοί διάλογοι πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 14 Οκτωβρίου καθώς και στις 9 και 
11 Νοεμβρίου. Τον Οκτώβριο, έγιναν τέσσερις διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι για ζητήματα 
σχετικά με την Οικονομία και τη Δημοκρατία. Τον Νοέμβριο, έγιναν τέσσερις διαδικτυακοί 
θεματικοί διάλογοι για ζητήματα σχετικά με το κλίμα και την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάθε 
διάλογο συμμετείχαν κατά μέσο όρο 29 πολίτες (231 συνολικά). Οι συμμετέχοντες επιλέγησαν από 
τα μέλη της ομάδας (βλ. Σημείο 1) και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
3. Διάλογοι με ειδικές ομάδες 
Γνωρίζουμε ότι ορισμένες ομάδες ολλανδών πολιτών δεν συνηθίζουν να λαμβάνουν μέρος σε 
(διαδικτυακές) έρευνες και πάνελ. Για να αποτυπωθεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ‘φωνής 
των Κάτω Χωρών’, ήταν σημαντικό να μπορέσουν να διατυπώσουν και αυτοί τις ιδέες και τις 
απόψεις τους. Για τον λόγο αυτό, διοργανώθηκαν επίσης ορισμένοι δια ζώσης διάλογοι σχετικά με 
το ‘Όραμα για την Ευρώπη’. Οι απόψεις και οι ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω αυτών των 
διαλόγων χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος των συστάσεων. 
Ομάδες στόχοι 
Δεν υπάρχει σαφής ορισμός των ομάδων στόχων που δεν είναι εύκολο να προσεγγιστούν. Από την 
έρευνα και την εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι οι ολλανδοί πολίτες από μη δυτικοευρωπαϊκή 
καταγωγή είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν εκουσίως σε έρευνες και συζητήσεις. Καθώς 
συγκροτούν μια μεγάλη ομάδα (το 14 % των ολλανδών πολιτών) επιλέγησαν για να συμμετάσχουν 
στο διάλογο ‘Όραμα για την Ευρώπη’. Χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες αναλογίες όπως για την 
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ομάδα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Πρόκειται επίσης για μια μεγάλη ομάδα (2,5 εκατ. 
ολλανδών πολιτών), που αλληλεπικαλύπτεται εν μέρει με την ομάδα των μεταναστών (39 
%). Τέλος, διεξήχθη διάλογος με μια ομάδα που σπανίως εμφανίζεται στις έρευνες και τις 
συζητήσεις και η οποία ασκεί κριτική στην Ευρώπη, ενώ έχει πολλές επαγγελματικές 
συναλλαγές με αυτή. Επιλέγησαν για να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα. 
 
Οι ανωτέρω ομάδες προσεγγίστηκαν μέσω των οργανώσεών τους, όπως ενώσεις μεταναστών, 
ομάδες συμφερόντων και επαγγελματικές ενώσεις. Δεδομένου ότι ο αριθμός των διαλόγων 
περιορίστηκε σε οκτώ, δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν όλες. Αυτό κατέστησε την επιλογή των 
συμμετεχόντων ως ένα βαθμό τυχαία. Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, αναζητήσαμε κυρίως 
ενθουσιώδεις για συμμετοχή πολίτες και οι οποίοι συμβάλουν στην κινητοποίηση των απλών 
πολιτών καθώς και με βάση πρακτικές ρυθμίσεις, όπως η διαθεσιμότητα ως προς τις ημερομηνίες 
και τους χώρους των συνεδριάσεων. 
 
Διενεργήθηκαν επιτόπου διάλογοι με μέλη των ακόλουθων οργανώσεων: 
• Stichting Hakder, Alevitische gemeenschap (κοινότητα Αλεβιτών), Schiedam 
• Stichting Asha, Hindoestaanse gemeenschap (κοινότητα Ινδουιστών), Utrecht (2 διάλογοι) 
• Piëzo, sociaal-maatschappelijke organisatie (οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών), Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organisatie die zich richt op laaggeletterden (κοινότητα για τον γραμματισμό), 

Utrecht 
• BoerenNatuur, vereniging van agrarische collectieven (ένωση γεωργικών συνεταιρισμών) 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, Marokkaanse gemeenschap (κοινότητα Μαροκινών), Utrecht 
• Femmes for Freedom, belangenorganisatie voor vrouwen met een migratieachtergrond (ομάδα 

συμφερόντων για γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο), Den Haag 
 

Σε αυτούς τους διαλόγους συμμετείχαν συνολικά 110 πολίτες. 

 

4. Διάλογοι με νέους 
Οι νέοι αποτελούν ομάδα στόχο προτεραιότητας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Για να 
ενθαρρυνθεί ενεργά η συμμετοχή των νέων στον διάλογο πολιτών ‘Όραμα για την Ευρώπη’ και 
προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις απόψεις και τις ιδέες τους, διοργανώθηκαν έξι δια 
ζώσης διάλογοι ειδικά για νέους. 
 
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στα ακόλουθα ιδρύματα: 
• Studievereniging Geschiedenis (Ένωση φοιτητών ιστορικών σπουδών), Universiteit Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, middelbaar onderwijs (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), Helmond 
• Coalitie-Y, jongerenplatform (πλατφόρμα νέων) SER (Sociaal-Economische Raad - 

Κοινωνικοοικονομικό Συμβούλιο) 
• Graafschap College, mbo, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, technasium middelbaar onderwijs (επαγγελματική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση), Alkmaar 
• Nationale Jeugdraad (Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας) (η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 

εξωτερικό χώρο) 
 
Στους διαλόγους συμμετείχαν συνολικά 110 νέοι. 
Τεχνικές συζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν 
Η διαλεκτική μέθοδος του Σωκράτη χρησιμοποιήθηκε για τους διαδικτυακούς θεματικούς 
διαλόγους, τους διαλόγους με ειδικές ομάδες και τους διαλόγους με νέους. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών στις Κάτω Χώρες για την ‘Ημέρα διαλόγου’ όπου οι πολίτες σε 
όλη τη χώρα συζητούν μεταξύ τους για ζητήματα που τους αφορούν. Σύμφωνα με τη διαλεκτική 
μέθοδο του Σωκράτη, ο συντονιστής εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές: 
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• Αφήστε τον καθένα/την καθεμία να πει την αφήγησή του/της 
• Μην πείτε αμέσως μια αντίθετη αφήγηση 
• Φερθείτε στον άλλο με σεβασμό 
• Μιλήστε για σας (‘εγώ πιστεύω ότι’ αντί του ‘τι λένε οι άλλοι’) 
• Ζητείστε περαιτέρω επεξήγηση εάν γίνονται πολλές γενικεύσεις 
• Μην ασκείτε κριτική αλλά ερευνήστε πιο αναλυτικά 
• Μείνετε σιωπηλοί εάν κάποιοι χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν  
 
Οι διάλογοι ακολουθούν το εξής σχήμα: απόκλιση - σύγκλιση - απόκλιση. Ως αφετηρία, 
καταγράφονται πρώτα οι αποκλίνουσες απόψεις (παρέχεται ένα περιθώριο για προσωπικά 
αισθήματα και απόψεις) προτού σημειωθεί σύγκλιση απόψεων (συζήτηση πιθανών κατευθύνσεων) 
και τέλος εκ νέου απόκλιση απόψεων (π.χ. συγκέντρωση συστάσεων από μεμονωμένα άτομα). Από 
τη θεωρία και την πράξη έχει διαπιστωθεί ότι με το σχήμα αυτό εξασφαλίζεται ένας απρόσκοπτος 
διάλογος. 
 
Όλοι οι διάλογοι διεξήχθηκαν με τη βοήθεια επαγγελματιών διαμεσολαβητών. 
 
5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και ‘Στροφή στο 
μέλλον’ 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας ομάδας μπορούσε επίσης να συμπληρωθεί από όλους τους 
ολλανδούς πολίτες, καθώς και από τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Η συμμετοχή υπήρξε ανοικτή 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα, κάθε 
ολλανδός πολίτης ήταν σε θέση να συμμετέχει μέσω του ‘Στροφή στο μέλλον’, ήτοι ένα 
διαδικτυακό εργαλείο με 20 διαπιστώσεις. 
Απαντήσεις και υλοποίηση 
Συνολικά, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 1 967 ερωτηθέντες και 6 968 έλαβαν μέρος στο 
εργαλείο ‘Στροφή στο μέλλον’. Το ερωτηματολόγιο ‘Στροφή στο μέλλον’ ήταν ανοικτό σε όλους: 
δεν υπήρχαν προϋποθέσεις ή κριτήρια επιλογής για συμμετοχή. Οι ερωτήσεις μπορούσαν να 
αφεθούν κενές (δεν υπήρχαν υποχρεωτικές ερωτήσεις) ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα 
των απαντήσεων. Οι συμμετέχοντες απάντησαν ‘Δεν απαντώ’ πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι στην έρευνα 
της αντιπροσωπευτικής ομάδας. 
Το υπόβαθρο των συμμετεχόντων στο ανοικτό ερωτηματολόγιο και στο εργαλείο ‘Στροφή στο 
μέλλον’ ήταν διαφορετικό από εκείνο των συμμετεχόντων στην έρευνα της αντιπροσωπευτικής 
ομάδας. Τα αποτελέσματα του ανοικτού ερωτηματολογίου και του εργαλείου ‘Στροφή στο μέλλον’ 
δεν είναι αντιπροσωπευτικά, σε αντίθεση με την έρευνα ομάδας. Τα αποτελέσματα της 
διαδικτυακής ανοικτής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για να τροφοδοτήσουν την έρευνα ομάδας. 
Παρέχεται μια εικόνα των επικρατέστερων αισθημάτων και ιδεών στις Κάτω Χώρες. Οι προτάσεις 
βελτίωσης που παρέχονται στα πεδία ελεύθερου κειμένου χρησιμοποιήθηκαν στο επιμέρους θέμα 
‘Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες’. Το εργαλείο ‘Στροφή στο μέλλον’ 
χρησιμοποιήθηκε για να δοθεί μια εικόνα των επικρατέστερων αισθημάτων και ιδεών στις Κάτω 
Χώρες. Τα αποτελέσματα ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση των συστάσεων. Δεδομένου ότι η 
αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί προϋπόθεση, η παρούσα έκθεση λαμβάνει μόνο μερικώς υπόψη τα 
αποτελέσματα της διαδικτυακής ανοικτής έρευνας. 
 
 
Δημοσίευση του υπουργείου Εξωτερικών 

www.kijkopeuropa.nl 

 
  



 

III — Παραπομπές στα αποτελέσματα εθνικών εκδηλώσεων 
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