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«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» 

 

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

ΣΤΟΧΟΣ: 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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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) 

 

 

3. Πρόταση: κλιματική αλλαγή, ενέργεια, μεταφορές 

ΣΤΟΧΟΣ: 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: 
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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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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) 

 

5. Πρόταση: βιώσιμη κατανάλωση, συσκευασία και παραγωγή 

ΣΤΟΧΟΣ: 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: 
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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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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]  

 

8. Πρόταση – Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης3  

ΣΤΟΧΟΣ: 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] 

 
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 
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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] 

 

9. Πρόταση — Διεύρυνση της κατανόησης της υγείας5  

ΣΤΟΧΟΣ: 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.  

 
4 Σύσταση Εθνικής Ομάδας Πολιτών (NCP) 
5 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: #44, #45, #46, #47, #50 
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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] 

 

10. Πρόταση – Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους6 

ΣΤΟΧΟΣ: 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: 

 
6 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FR αλλαγή 8, FR 

στόχος 11, NL2, NL3 
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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] 

 

  

 
7 Οι συστάσεις της ομάδας πολιτών των Κάτω Χωρών διαφέρουν από τις συστάσεις της ομάδας ευρωπαίων 
πολιτών, δηλώνοντας ότι η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αποτελούν πρωτίστως εθνική 
αρμοδιότητα [NL3]. 
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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. 

 

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: 

 
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. 
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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) 

 

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 

 
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. 
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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 
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Ευρώπη, για παράδειγμα στους τομείς 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), 

 
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. 
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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). 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 

 
11 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 19, 20, 21, 25· 
Ιταλία: 4.α.1. 
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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)  

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 

 
12 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 1: 21, 22, 23, 26, 27· 
Ιταλία: 5.α.1. 
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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 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 



28/4/2022/αναθ. 
 

20 
 

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)  

 
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. 
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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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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 

 

18. Πρόταση: Μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες την ενέργεια 

 
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  
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ΣΤΟΧΟΣ: 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. 

 

19. Πρόταση: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ σε εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις 

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

Μέτρα: 

 
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 
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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.  

 

20. Πρόταση: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ σε περιβαλλοντικές πολιτικές 

ΣΤΟΧΟΣ: 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. 

 
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 
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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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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. 

 

 

22. Πρόταση: Διαφάνεια της ΕΕ και των σχέσεών της με τους πολίτες και τα κράτη μέλη  

ΣΤΟΧΟΣ: 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: 

 
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 
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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 άμεσων εκδηλώσεων με 

συμμετοχή των πολιτών, παρόμοιων 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. 

6. 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. 

4. 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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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 

 
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 
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διεθνές δίκαιο38, και χωρίς να ανταγωνίζεται ή να επικαλύπτει 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 

ΣΤΟΧΟΣ: 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 

 
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 
42 Βλ. σύσταση 1 για την ΕΕ στον κόσμο από την εθνική ομάδα πολιτών των Κάτω Χωρών, που αναπτύχθηκε 
περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
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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.  

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: Αρκετά 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.  

 

  

  

 
43 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα και συζητήσεις ολομέλειας, που αναπτύχθηκαν περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
44 Βλ. ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ομάδα εργασίας 
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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 

 
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.  
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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 

 

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 

 
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. 
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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 

 
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. 
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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 

 

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 

 
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. 
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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  

 

 

 

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 

 
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. 
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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 

 

 

  

 
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. 
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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 

 
85 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 17, 40, 47· 
Εθνικές ομάδες πολιτών (NCP): Κάτω Χώρες 1 
86 Βλ. σύνδεσμο προς ECP 3, αριθ. 38 σε σχέση με την υποδομή για ηλεκτρικά οχήματα 
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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) 

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 

 
87 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 1η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP1): 8, 34, 47, 
Εθνικές ομάδες πολιτών (NCP) Ιταλία 5.2 
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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)· 

 
 
 

 

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 

 
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 
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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) 

 

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 

 
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 
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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) 

 

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 

 
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  
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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) 

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 εφικτότητας 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  

 
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 
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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 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. 

 

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 

 
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  
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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 

 
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 
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καθιέρωση της Ημέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου) ως πρόσθετης122 ευρωπαϊκής δημόσιας αργίας για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ.123  

 

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: 

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»,127 με υποψηφίους από πολλά κράτη 
μέλη, λαμβανομένων υπόψη128 των απόψεων που εκφράζονται μεταξύ των πολιτών σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ σχετικά με το θέμα αυτό.129 

• Ορισμένοι από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εκλέγονται 
μέσω ενός πανευρωπαϊκού καταλόγου, και οι υπόλοιποι να εκλέγονται εντός των κρατών 
μελών·130 

• Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη διευκόλυνση των δυνατοτήτων131 
ψηφιακής ψηφοφορίας και στη διασφάλιση αποτελεσματικών δικαιωμάτων ψήφου για τα 
άτομα με αναπηρία.132 

 
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 Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνισαν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από μια 
μεταβατική περίοδο, ώστε να μην βγάλουν τα πράγματα 
128 Αλλαγές ομάδας εργασίας 28 E,G,H 
129 Σύσταση 16 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Κάτω Χωρών 20, εθνική ομάδα διαιρεμένη σε «διακρατικούς 
καταλόγους» 
130 Βάσει της σύστασης 16 της ECP2, συζήτηση στην ομάδα εργασίας 
131 Σύσταση 19 της ECP2 και MDP 
132 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
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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.133 Πρόκειται για οικουμενικό 
ζήτημα και θα πρέπει να συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών·134 

• 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 Επιτροπής135 είτε με σύστημα επικεφαλής υποψηφίων·136 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, 
προκειμένου να προτείνει137 τα προς συζήτηση θέματα και, στη συνέχεια, να εγκρίνει τα 
αναγκαία κείμενα για να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που προκύπτουν από τις 
διαβουλεύσεις·138 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
δικαίωμα που έχουν και τα κοινοβούλια σε εθνικό επίπεδο· 139 

• 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 δημοκρατία.140 Αυτό θα συμβάλει 

 
133 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 32B 
134 Σύσταση 36 της ECP2, Εθνικές ομάδες πολιτών Βελγίου και Γαλλίας 
135 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) 
136 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 
137 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 34C 
138 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») 
139 Το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι η πρόταση αυτή βασίζεται σε σύσταση των πολιτών. Επομένως, δεν συνάδει με 
την συμφωνηθείσα μεθοδολογία.. 
140 MDP (Τελική έκθεση Kantar: «Σύμφωνα με άλλη εισήγηση, τα κόμματα θα πρέπει να καταστούν πιο 
προσβάσιμα σε άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό ή κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο») 
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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·141 

• Η δημοκρατία ενσωματώνεται στα θεσμικά όργανα και στην κοινωνία γενικότερα, 
μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας, μέσω του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.142 

 
 

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·143 

• 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.144 
 

2. διασφάλιση της διαφάνειας της λήψης αποφάσεων, παροχή της δυνατότητας σε ανεξάρτητους 
πολίτες παρατηρητές να παρακολουθούν στενά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διασφάλιση 
ευρύτερου145 δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και ανάπτυξη, σε αυτή τη βάση, ισχυρότερων 
δεσμών και ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·146 

• 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·147 θα πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα εξέτασης των 
πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, ώστε να 
συμμετέχουν περισσότερο οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εκπρόσωποι, οι κοινωνικοί 

 
141 Επιτροπή των Περιφερειών στην ομάδα εργασίας 
142 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 38, διατύπωση συμβιβασμού 
143 Σύσταση 20 της ECP2 
144 Σύσταση 21 της ECP4 
145 Αλλαγή ομάδας εργασίας 43 
146 Σύσταση 34 της ECP2, Εθνική ομάδα πολιτών Κάτω Χωρών 
147 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. 
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εταίροι και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.148 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.149 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.150 
 

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·151 

• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε μια σαφέστερη και πιο 
κατανοητή δομή, που θα μοιάζει με τα εθνικά συστήματα,152 αντικατοπτρίζοντας ρητά την 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών 
μελών·153 

• 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.154 

 

4. ενίσχυση των ικανοτήτων υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βασικούς σημαντικούς τομείς·155                    
                                                                                                                                                                           

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.156 

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.157 

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 

 
148 Συζήτηση στην ομάδα εργασίας (παρουσίαση από τα εθνικά κοινοβούλια και την Επιτροπή των Περιφερειών) 
149 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 45C 
150 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 46B 
151 Σύσταση 15 της ECP2 
152 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» 
153 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 48B 
154 Σύσταση 15 της ECP2 
155 Συζητήσεις στην ομάδα εργασίας 
156 Αλλαγή ομάδας εργασίας 52A 
157 ΕΣΕΑ, διατύπωση συμβιβασμού  
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ακριβείς και θα συμβάλει στη συμμετοχή των πολιτών και στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους 
κανόνες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·158 

 

40. Πρόταση: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

 

1. Η ενεργός επικουρικότητα και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελούν βασικές αρχές και 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά για τη λειτουργία της ΕΕ και τη δημοκρατική λογοδοσία·159 

 

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·160 

 
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 ρόλου161 της 
στη θεσμική αρχιτεκτονική σε θέματα εδαφικού αντικτύπου·162 

 

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.163 
 

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. 164 

 

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.165 

 

 

  

 
158 Σύσταση 35 της ECP, εθνική ομάδα της Γαλλίας, καθώς και αλλαγές στην ομάδα εργασίας σε συνδυασμό με 
51C,D 
159 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 53D 
160 Συζήτηση στην ομάδα εργασίας, εθνικά κοινοβούλια 
161 Συζήτηση στην ομάδα εργασίας, ΕτΠ και ΕΟΚΕ· τελική έκθεση Kantar, σ. 85 
162 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 58B 
163 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 59B 
164 Συζήτηση στην ομάδα εργασίας, Κοινωνικοί εταίροι και διάφορα άλλα μέλη 
165 Αλλαγή της ομάδας εργασίας 63A, διατύπωση συμβιβασμού 
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«Μετανάστευση» 

 

 

41. Πρόταση: Νόμιμη μετανάστευση166 

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).  

 

42. Πρόταση: Παράτυπη μετανάστευση167 

 

 
166 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) 6, 7, 9, 28, 
30· Λιθουανία 9 
167 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) 8, 27, 
Λιθουανία (10), Κάτω Χώρες 3· 
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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 μετανάστευση168 (α) 

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). 

 

44. Πρόταση: Άσυλο, ένταξη169 

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: 

 
168 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) 10, 35, 38 
169 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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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, ένταξη170 (α) 

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). 

 

 
170 Συστάσεις πολιτών στις οποίες βασίζεται κυρίως η πρόταση: 4η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών (ECP4) συστάσεις 7 
και 32, Γαλλία Αλλαγή 13. 
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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.171 Θα πρέπει να θεσπιστεί πιστοποιημένο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης σε 
βασικά μαθήματα, αρχής γενομένης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.172 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.173 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει την αναγνώριση της μη τυπικής και 
της άτυπης μάθησης174 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.175 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.176 

− Ψηφιακές δεξιότητες.177 

 
171 Αλλαγή 6 της γαλλικής NCP. 

172 Σύσταση 37 ECP 1. 

173 Συστάσεις 3 ECP. Αλλαγή 6 της γαλλικής NCP. 

174 Σύσταση 41 ECP 1. 

175 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».  

176 Σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με τις «πολιτικές ένταξης». 

177 Καλύπτεται λεπτομερέστερα από την ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Βλέπε συστάσεις 8 

και 34 ECP 1. 
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− STEAM178        
− 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.179  

− 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.180   

− Παροχή της δυνατότητας σε όλους να μάθουν για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη 
σύνδεσή της με την υγεία. Η βιοποικιλότητα θα πρέπει να 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.181 

− Καταπολέμηση του εκφοβισμού και του ρατσισμού. 

3. Στήριξη της κατάρτισης των εκπαιδευτικών182, 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.183 

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.184  

 
178 Σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με την «ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν θετικές επιστήμες». 

179 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. 

180 Σύσταση 5 ECP 1. 

181 Συστάσεις 15 και 18 ECP 1. 

182 Σύσταση ιταλικής NCP με θέμα «Η Ευρώπη στον κόσμο» 

183 Συστάσεις αριθ. 18 και 41 ECP 1 και σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με την «επένδυση στην 
κατάρτιση των εκπαιδευτών». 

184 Σύσταση 17 ECP 1 που διατίθεται ως σύνολο στην ομάδα εργασίας για την ψηφιακή τεχνολογία. 
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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.185 — 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.186 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.187     

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.188 Οι επισκέψεις αυτές θα 
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 

 
185 Σύσταση 15 ECP 1. Σύσταση της γερμανικής NCP σχετικά με την «Πλατφόρμα πληροφόρησης για μια 

πανευρωπαϊκή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών». 

186 Συστάσεις 6.1 της βελγικής NCP και αλλαγή 7 της γαλλικής NCP. 

187 Σύσταση αριθ. 7.2 της βελγικής NCP.  

188 Σύσταση 4 ECP 1.  
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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.189 

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. 190 

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.191 

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.192 

 

48. Πρόταση: Πολιτισμός και ανταλλαγές 

 
189 Πρόταση συμπλήρωσης των συστάσεων 1 και 30 ECP 1 που καλύπτονται από την ομάδα εργασίας 
«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας». 

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

191 Σύσταση 28 ECP 4. Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), 

σύσταση αριθ. 1. Γαλλική NCP, αλλαγή 6. 

192 Σύσταση 6 ECP 1. 
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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: 193 

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.194 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. 

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 κατάρτιση ενός πιστοποιήσιμου προτύπου στην αγγλική γλώσσα.195 

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»196, μιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 

 
193 Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), σύσταση 2. 

194 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» 

195 Συστάσεις 32 και 38 ECP 1. Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), 
σύσταση αριθ. 3 
196 Σύσταση ιταλικής NCP με θέμα «Η Ευρώπη στον κόσμο» 
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ή η ανάδειξη της Ημέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου) σε ευρωπαϊκή δημόσια αργία για όλους τους 
πολίτες της ΕΕ.197 

4. Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού198, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναγνώρισης τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών και παραγωγικών ιδιαιτεροτήτων199, 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.200 

3. Συμπερίληψη των αθλητικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα ανταλλαγών και κινητικότητας σε 
επίπεδο ΕΕ.201 

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. 

 
197 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». 

198 Ολλανδική NCP («Το όραμά μας για τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό»), σύσταση 2.  

199 Σύσταση ιταλικής NCP σχετικά με την «υπέρβαση του μοντέλου παραγωγής του 20ού αιώνα» 

200 Σύσταση 29 ECP 1. 

201 Σύσταση 36 ECP 1. 
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6. Να επενδύσουν περισσότερο 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. 


