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Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας

Εισαγωγή

— Η ΕΕ στον κόσμο

Με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησαν μια ευκαιρία
για τους ευρωπαίους πολίτες και από τα 27 κράτη
μέλη να συμμετάσχουν σε συζήτηση σχετικά με τις
προκλήσεις και τις προτεραιότητες που πρέπει να
αντιμετωπιστούν προκειμένου να δημιουργηθεί από
κοινού μια Ευρώπη κατάλληλη για το μέλλον. Στο
πλαίσιο της διαδικασίας της διάσκεψης, στις 19
Απριλίου 2021 (futureu.europa.eu) δρομολογήθηκε
μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (εφεξής «η
πλατφόρμα») η οποίαπαρέμεινεζωντανή καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης.
Η πλατφόρμα αποτέλεσε βασικό στοιχείο της
Διάσκεψης· έδωσε σε κάθε πολίτη της ΕΕ την
ευκαιρία να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις 24
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι πολίτες θα
μπορούσαν να προβάλουν τις ιδέες τους, να
υποστηρίξουν τις ιδέες των άλλων και να τις
σχολιάσουν. Η πλατφόρμα ήταν επίσης ο τόπος
όπου όλοι μπορούσαν να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του
Συνεδρίου και να αναφέρουν τα αποτελέσματά τους.
Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν όλες
οι συνεισφορές στην πλατφόρμα προκειμένου να
χρησιμεύσουν ως συμβολή στο έργο των ομάδων
ευρωπαίων πολιτών, τηςΟλομέλειας της Διάσκεψης.
Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί τρεις ενδιάμεσες
εκθέσεις, τρεις εκθέσεις των κρατών μελών και
πλήρης έκθεση, οι οποίες καλύπτουν τις εισηγήσεις
στην πλατφόρμα έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.
Η παρούσα έκθεση καλύπτει όλες τις συνεισφορές
στην πλατφόρμα από την έναρξή της στις 19
Απριλίου 2021 έως τις 9 Μαΐου 2022, όταν η
Διάσκεψη ολοκλήρωσε τις εργασίες της.
Κατά την ανάγνωση της παρούσας έκθεσης, είναι
σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι εισηγήσεις στην
πλατφόρμα αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των
αντίστοιχων συνεισφερόντων και δεν πρέπει να
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των
ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην
έκθεση σύμφωνα με τα θέματα που ορίζονται στην
πλατφόρμα:
— Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
— Υγεία

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
— Ψηφιακός μετασχηματισμός
— Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
— ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
— Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Νεολαία και Αθλητισμός
Οι ιδέες που αναφέρονται στην πλατφόρμα στο
σημείο «Άλλες ιδέες» έχουν τεθεί σε ένα από τα
εννέα προαναφερθέντα θέματα, ή σε διάφορα
θέματα στην περίπτωση οριζόντιων ζητημάτων.
Για κάθε θέμα, παρέχεται μια επισκόπηση της
θεματικής ομαδοποίησης των ιδεών και των
γεγονότων με αναφορές συμβάντων,
υποβοηθούμενη από ένα σύστημα Ανάλυσης
Κειμένου που προσδιορίζει τις πολλαπλές
εμφανίσεις μιας παρόμοιας ιδέας, σε οποιαδήποτε
γλώσσα. Αυτά τα εντοπισμένα θέματα και επιμέρους
θέματα παρουσιάζονται με τη σειρά του επιπέδου
εμφάνισης, όπως αξιολογείται από τον αναλυτή με τη
βοήθεια του συστήματος ανάλυσης κειμένου. Ένα
πλαίσιο κειμένου στην αρχή κάθε θέματος παρέχει
μερικά παραδείγματα εκδηλώσεων που
πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα,
εστιάζοντας σε νέα γεγονότα που προστέθηκαν από
την τελευταία έκθεση. Μια θεματική επισκόπηση των
νέων συνεισφορών που τηλεφορτώθηκαν στην
πλατφόρμα μετά τις 20 Φεβρουαρίου 2022
προστέθηκε σε πλαίσιο στο τέλος κάθε θεματικού
κεφαλαίου.
Ένας νοητικός χάρτης για κάθε θέμα παρέχει μια
οπτική αναπαράσταση της ανάλυσης περιεχομένου
ανά θέματα και υπο-θέματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ σχετικα με τη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην
ποιοτική ανάλυση των συνεισφορών στην
πλατφόρμα. Αυτό πραγματοποιείται με βάση τις
ιδέες, τις εκθέσεις εκδηλώσεων και τα σχόλια που
υποβάλλονται από τους συνεισφέροντες για την
παροχή ευρείας επισκόπησης του περιεχομένου
της πλατφόρμας. Στην πράξη, σε κάθε θέμα έχει
πραγματοποιηθεί μια χειρωνακτική ανάλυση
κειμένου και ομαδοποίηση των προτεινόμενων
ιδεών και κλειστών εκδηλώσεων με αναφορές
συμβάντων από μια ερευνητική ομάδα, με τη
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βοήθεια ενός εργαλείου ομαδοποίησης με τη
βοήθεια υπολογιστή. Στη συνέχεια, εκπονήθηκε
σύνοψη των κοινών θεμάτων και των πιθανών
επιμέρους θεμάτων. Η ανάλυση των ομάδων σε
θέματα και επιμέρους θέματα πραγματοποιείται
εντός των προκαθορισμένων θεμάτων. Αυτό
σημαίνει ότι ιδέες που αφορούν θέματα ή ιδέες που
υποβάλλονται από συνεισφέροντες σε πολλαπλά
θέματα ή στο πεδίο «Άλλες ιδέες» μπορεί να
εμφανίζονται πολλές φορές στην παρούσα έκθεση
στα σχετικά θέματα. Αυτή η προσέγγιση έχει
επιλεγεί έτσι ώστε να δώσει μια ολιστική προοπτική
για κάθε ένα από τα θέματα του συνεδρίου.
Τα ζητήματα που εγείρονται από μικρό αριθμό
συνεισφερόντων περιλαμβάνονται επίσης στην
παρούσα ανάλυση εάν παρέχουν μια νέα
προοπτική σε σύγκριση με εκείνη άλλων
συνεισφερόντων. Στόχος είναι να παρασχεθεί μια
γενική επισκόπηση του εύρους και της
ποικιλομορφίας των ιδεών που προτείνονται επί
του παρόντος στην πλατφόρμα, αντί να εστιάζεται
σε ποσοτικά στοιχεία. Ωστόσο, στο κείμενο
αναφέρονται θέματα, επιμέρους θέματα ή ιδέες που
επαναλαμβάνονται συχνά ή έχουν μεγάλο αριθμό
εγκρίσεων ή σχολίων, ώστε να αντικατοπτρίζεται η
τρέχουσα κατάσταση των συζητήσεων στην
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου υψηλού
επιπέδου ενδιαφέροντος ή συζήτησης για ορισμένα
θέματα. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επίσης
για να καθοδηγήσουν τη σειρά παρουσίασης των
θεμάτων στην παρούσα έκθεση.
Ποσοτικά στοιχεία (αριθμός ιδεών, σχολίων,
εγκρίσεων και εκδηλώσεων) χρησιμοποιούνται
επίσης στην επισκόπηση των συνεισφορών και
στον κατάλογο των πλέον επικυρωμένων και
σχολιασμένων ιδεών ανά θέμα που παρατίθεται
στο παράρτημα Ι.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην ανάλυση που
παρέχεται στην παρούσα έκθεση, ο όρος
«συνεισφορές» αναφέρεται σε συνδυασμό ιδεών,
σχολίων και εκθέσεων εκδηλώσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη
μεθοδολογική προσέγγιση παρέχονται στο
παράρτημα II.
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Συνοπτική
παρουσίαση

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες
σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για
τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης από την
έναρξή της έως τις 9 Μαΐου 2022. Κατά την περίοδο
αυτή καταγράφηκαν στην πλατφόρμα 48,530
εισηγήσεις, με 18.955 ιδέες, 22.570 σχόλια και 7.005
εκδηλώσεις που κάλυπταν και τα 10 θέματα. Από τις
21 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαΐου 2022, στην
πλατφόρμα προστέθηκαν 4.796 νέες συνεισφορές.
Οι περισσότερες από αυτές τις νέες συνεισφορές
ενοποιούν τα υφιστάμενα θέματα και υποθέματα στα
διάφορα θέματα και δεν έχουν καμία επίπτωση στη
σειρά των θεμάτων ανάλογα με τη συνολική
εμφάνισή τους. Η έναρξη του ρωσικού επιθετικού
πολέμου κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου
2022 επηρέασε ορισμένα νέα επιμέρους θέματα σε
διάφορα θέματα, όπως οι εκκλήσεις για ισχυρότερη
συμμετοχή της ΕΕ στη σύγκρουση στο θέμα της ΕΕ
στον κόσμο, καθώς και προτάσεις για την επίτευξη
ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας στο θέμα της
ισχυρότερης οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της απασχόλησης.
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Κλιματική αλλαγή
και περιβάλλον

Οι συνεισφέροντες ανησυχούν για την κλιματική
αλλαγή και τις επιπτώσεις της, καθώς και για πολλές
άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τα πιο συχνά
θέματα αφορούν τόσο τις εκπομπές όσο και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι συνεισφέροντες
επιθυμούν εν γένει μια επιταχυνόμενη πράσινη
μετάβαση με άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα από την
ΕΕ και τις κυβερνήσεις, με μια σειρά προτάσεων,
όπως η προώθηση πιο πράσινης παραγωγής και
μεταφορών ενέργειας, η αλλαγή των καταναλωτικών
προτύπων, η πιο βιώσιμη γεωργία, η προώθηση της
βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της ρύπανσης. Οι
εισηγήσεις τόνισαν την ανάγκη εκπαίδευσης και
επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, με πρωτοβουλίες για
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ορισμένοι
συνεισφέροντες έχουν θέσει το ζήτημα της
κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της πολιτικής
για το κλίμα. Οι ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν
θεματικά ως εξής:
Μια γενική έκκληση που καλεί τις κυβερνήσεις και
την ΕΕ να αναλάβουν άμεση δράση, με μια
ισχυρότερη ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι
συνεισφέροντες έχουν υποβάλει διάφορες προτάσεις
για την αντιμετώπιση των εκπομπών και έχουν
συζητήσει βέλτιστες πρακτικές και τρόπους για την
επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και της
εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο·
— Στο πλαίσιο του θέματος της ενέργειας, οι
συνεισφέροντες υποστηρίζουν σθεναρά την αύξηση
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
ενίσχυση της ενεργειακής πολυμορφίας μέσω της
έρευνας και της καινοτομίας με εναλλακτικές πηγές
ενέργειας, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ωστόσο,
ορισμένοι συνεισφέροντες επέστησαν την προσοχή
στο ζήτημα της αποδοχής από τον πληθυσμό και το
ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας έχει προκαλέσει
διχαστική συζήτηση·
— Οι συμμετέχοντες επιθυμούν μέτρα για την
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της χρήσης
εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον μέσων
μεταφοράς, με διάφορες προτάσεις για την

ενθάρρυνση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών
και ζητεί την αύξηση της έρευνας και των
επενδύσεων σε εναλλακτικές λύσεις μεταφορών·

— Στο πλαίσιο του θέματος της κατανάλωσης, οι
συνεισφέροντες επιθυμούν ισχυρότερα μέτρα για την
αντιμετώπιση της σπατάλης, της σπατάλης
τροφίμων και την προώθηση της ανακύκλωσης και
της κυκλικής οικονομίας, με στόχο τόσο τους
κατασκευαστές όσο και τους καταναλωτές.
Επιπλέον, υπάρχουν εκκλήσεις για την προώθηση
πιο βιώσιμης κατανάλωσης σε τομείς που
κυμαίνονται από τον τουρισμό, τη μόδα και τις
ηλεκτρονικές συσκευές.
Οι συνεισφέροντες ανησυχούν επίσης για τις
περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως η ανάπτυξη
κρυπτονομισμάτων·
— Προώθηση της βιοποικιλότητας και της καλής
μεταχείρισης των ζώων, με εκκλήσεις για
αναδάσωση, ανάσχεση της αποψίλωσης των
δασών, προστασία των απειλούμενων ειδών και
αύξηση των ερευνητικών εγκαταστάσεων που
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα·
— Υπό το θέμα της γεωργίας, ένα ισχυρό επιμέρους
θέμα είναι η έκκληση για την εξάλειψη της χρήσης
φυτοφαρμάκων και γενικά για την υιοθέτηση πιο
φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
Άλλα μέτρα σε σχέση με το περιβάλλον
περιλαμβάνουν την προώθηση της τοπικής
γεωργίας, της βιοποικιλότητας, της χορτοφαγικής ή
vegan διατροφής και δίκαιες τιμές για τους
γεωργούς·
— Μέσα και μέτρα για την καταπολέμηση της
ρύπανσης, καθώς θεωρείται πηγή πίεσης στο
περιβάλλον. Έχουν προταθεί λύσεις για την
καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων, της
ρυπογόνου χρήσης πλαστικών υλών και της
απαγόρευσης της μονοπλαστικής χρήσης, καθώς και
της φωτορύπανσης·
— Την ανάσχεση των μη φιλικών προς το
περιβάλλον επιδοτήσεων, όπως τα ορυκτά καύσιμα
ή οι επιβλαβείς αλιευτικές επιδοτήσεις, καθώς και
διάφορες προτάσεις για φορολογικά μέτρα για την
προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς και την
προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης, για
παράδειγμα μέσω ενός φόρου βιωσιμότητας·
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Οι συνεισφέροντες επιθυμούν να ενταθούν οι
προσπάθειες για την αλλαγή συμπεριφοράς και
στάσεων μέσω της ενίσχυσης της
ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της
επικοινωνίας·
Σε σχέση με τις πρόσφατες αυξήσεις των τιμών της
ενέργειας και την ολοένα και πιο προβληματική
εξάρτηση της ΕΕ από τον ρωσικό εφοδιασμό με
φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ορισμένες συνεισφορές
έχουν ζητήσει την επιτάχυνση της μετάβασης στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προώθηση πιο
συνειδητής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και την
υποστήριξη της ενεργειακής κυριαρχίας της ΕΕ·
— Ένα ειδικό θέμα είναι αφιερωμένο στη στέγαση
και την κατασκευή, με ιδέες σχετικά με τη βιώσιμη
στέγαση, τα φιλικά προς το περιβάλλον οικοδομικά
υλικά και το «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους»· — Οι
συνεισφέροντες συζήτησαν την αλληλεπίδραση
μεταξύ ψηφιοποίησης και κλιματικής αλλαγής στο
θέμα του «ψηφιακού μετασχηματισμού».
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θεραπειών ή πιο ολιστικών προσεγγίσεων στην
ιατρική·

ΥΓΕΙΑ
Το θέμα της υγείας καλύπτει μια
μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Το πιο
συχνά αυξημένο θέμα, το οποίο επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό από την εμπειρία της νόσου COVID19 και τον αντίκτυπό της, αφορά
ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική
περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ, με ιδέες για
στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών,
μεγαλύτερη εναρμόνιση και ενσωμάτωση, για
παράδειγμα μέσω προτύπων ποιότητας σε επίπεδο
ΕΕ. Οι συνεισφέροντες επιθυμούν αυξημένη έρευνα
και επενδύσεις στον τομέα της ιατρικής και έχουν
προτείνει διάφορες ιδέες για τη βελτίωση της
δημόσιας υγείας γενικότερα. Τα κύρια θέματα είναι τα
εξής:
— Μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας
υγειονομική περίθαλψη, με πρόσβαση για όλους,
ιδίως για την ψυχική υγειονομική περίθαλψη. Οι
προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα
ευρωπαϊκό σύστημα ιατρικής ασφάλισης για τη
διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας·
— Περισσότερη συνεργασία και ολοκλήρωση,
ενισχυμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της
ΕΕ ή ακόμη και αυξημένη αρμοδιότητα για την ΕΕ σε
θέματα δημόσιας υγείας·
Ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση
κοινών προκλήσεων της ΕΕ στον τομέα της υγείας,
όπως ο καρκίνος, η ψυχική υγεία, η πρόληψη των
αυτοκτονιών, οι σπάνιες ασθένειες κ.λπ.· — Πόροι
και μέτρα για την προώθηση της παιδείας σε θέματα
υγείας, του υγιεινού τρόπου ζωής και της διατροφής,
συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, και
διάφορα μέτρα για την αποθάρρυνση της
κατανάλωσης ανθυγιεινών προϊόντων, όπως ο
καπνός. Οι συμμετέχοντες επιθυμούν η ΕΕ να
επενδύσει περισσότερο σε μια σειρά προληπτικών
μέτρων για την υγεία· — Την ανάγκη συντονισμένης
σε επίπεδο ΕΕ καινοτομίας και επενδύσεων στην
έρευνα στον τομέα της υγείας, ιδίως σε σχέση με τη
γήρανση του δημογραφικού προφίλ της ΕΕ·
— Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων της ιατρικής, οι
ιδέες που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν την
παρηγορητική φροντίδα και τη φροντίδα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους, την ενσωμάτωση φυσικών

— Τις ευκαιρίες και τις απειλές για την υγεία που
σχετίζονται με την αυξημένη ψηφιοποίηση τις
τελευταίες δεκαετίες, μεταξύ των οποίων συζητείται η
ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών συστημάτων
ηλεκτρονικής υγείας και μεταξύ των απειλών για
τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού·
— Αξιολόγηση του αντικτύπου της νόσου COVID-19,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των
αντιδράσεων, όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό
κορονοϊού, της ανάγκης επανεκτίμησης των
εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης και των διδαγμάτων που πρέπει να
αντληθούν για την προετοιμασία και την
καταπολέμηση μελλοντικών πανδημιών·
— Τα λιγότερο σημαντικά θέματα αφορούν μέτρα
που σχετίζονται με τη σεξουαλική και την
αναπαραγωγική υγεία, όπως η καταπολέμηση της
φτώχειας κατά την περίοδο, η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση και το δικαίωμα στην άμβλωση,
καθώς και η περίθαλψη για τον καρκίνο, τα οποία
συζητήθηκαν ιδίως σε σχέση με την πρόληψη, την
έγκαιρη διάγνωση και τη συγκέντρωση πόρων σε
ολόκληρη την ΕΕ.

Ισχυρότερη
οικονομία,
κοινωνική
δικαιοσύνη και θέσεις
εργασίας
Ένα θέμα που συζητείται συχνά στο πλαίσιο αυτού
του θέματος είναι η σημασία να καταστεί η Ευρώπη
πιο συμμετοχική και κοινωνικά δίκαιη, ιδίως υπό το
πρίσμα της πανδημίας COVID-19. Οι συνεισφορές
στο θέμα αυτό περιλαμβάνουν επίσης διάφορες
προτάσεις για την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης στην ΕΕ, όπως η έρευνα και η
καινοτομία, η περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας
αγοράς, καθώς και διάφορα μέτρα για τη στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των
στρατηγικών βιομηχανιών. Επιπλέον, οι
συνεισφέροντες πιστεύουν ότι η ευημερία διαφόρων
ομάδων ατόμων, ιδίως των πλέον μειονεκτούντων,
είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ. Τα
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σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο
πλαίσιο αυτού του θέματος είναι τα εξής:
— Προτάσεις για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης
χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικά δίκαιης, σύμφωνα
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,
όπως τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, η εξάλειψη
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, τα
μέτρα μείωσης της φτώχειας, η ισότητα των φύλων,
η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και η
εκπροσώπηση. Διάφορες συγκεκριμένες ιδέες που
συζητήθηκαν περιλαμβάνουν μια ενιαία προσέγγιση
της ΕΕ όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, την
εισαγωγή ποσοστώσεων για τα φύλα σε επίπεδο
διοικητικού συμβουλίου και έναν δείκτη μέτρησης της
κοινωνικής ισότητας·
— Η οικονομική ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένων
των ανησυχιών για την αύξηση του δημόσιου χρέους
στην ΕΕ, των συζητήσεων σχετικά με τον ρόλο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζητεί την
αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και την επέκταση του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και διάφορες
προτάσεις για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής
και της τοπικής κατανάλωσης για την τόνωση της
εσωτερικής αγοράς και της οικονομίας της ΕΕ. Υπό
το πρίσμα της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης που
προκλήθηκε από τις στρατηγικές απαντήσεις στον
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας,
ενισχύθηκαν οι εκκλήσεις για στρατηγική ενεργειακή
αυτονομία·
Τόνωση της αύξησης των θέσεων εργασίας με
επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση, την
ψηφιοποίηση, την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και
με τη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι
θεωρούνται κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας.
Επιπλέον, διάφορες συνεισφορές έχουν συζητήσει
το δυναμικό των αγροτικών περιοχών στην
οικονομική καινοτομία, ενώ ζητεί τη λήψη μέτρων για
την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού των
αγροτικών περιοχών ή τη γενική στήριξη του
γεωργικού τομέα, ενθαρρύνοντας ιδίως τους νέους
γεωργούς·
— Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι τα μέτρα
κοινωνικής ασφάλισης είναι σημαντικά για την
επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Απεριόριστο
Βασικό Εισόδημα είναι η πιο συχνά διατυπωμένη
ιδέα. Άλλες ιδέες περιλαμβάνουν συντονισμένες
πολιτικές συνταξιοδότησης και συντάξεις σε όλα τα

κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και δράσεις για τον
περιορισμό της φτώχειας στην ΕΕ, με έκκληση να
ληφθεί γενικότερα υπόψη ο δημογραφικός
μετασχηματισμός της ΕΕ. Ζητεί μια ψηφιοποιημένη
κοινή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ — που
επίσης αναφέρθηκε αλλού — και τα μεταβιβάσιμα
κοινωνικά δικαιώματα για τους μετακινούμενους
Ευρωπαίους είναι επίσης παρόντα στις συνεισφορές
στο πλαίσιο αυτού του θέματος·
Διάφορες μορφές φορολόγησης για μια δίκαιη και
χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, όπως φορολογικά
μέτρα για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού
μεταξύ επιχειρήσεων, περιβαλλοντικούς φόρους και
ελάχιστο φόρο σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση
των φορολογικών παραδείσων·
— Οι συνεισφέροντες έχουν επίσης εγείρει την ιδέα
μιας κοινής φορολογικής πολιτικής με ευρωπαϊκή
φορολογική μεταρρύθμιση για ένα πιο ενωμένο
ευρωπαϊκό μέλλον, συμπεριλαμβανομένων
περισσότερων ιδίων πόρων της ΕΕ ή ενός
προϋπολογισμού ανεξάρτητου από τα κράτη μέλη,
καθώς και την υποβολή προτάσεων για την
περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς· —
Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
όπως η ευέλικτη εργασία και το δικαίωμα στην
αποσύνδεση, και ειδικά μέτρα για την περαιτέρω
διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού εντός της ΕΕ. Ειδικότερα, συζητήθηκε η
ανεργία των νέων, με διάφορες προτάσεις για τη
στήριξη της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας·
— Ορισμένες ιδέες αμφισβητούν το τρέχον
οικονομικό μοντέλο με σκοπό τη μετάβαση προς ένα
ευρωπαϊκό μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιο
που θα βλέπει πέρα από το ΑΕΠ.

ΗΕΕ στον κόσμο

Στο θέμα αυτό τέθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με
την εξωτερική πολιτική. Συνολικά, τα πιο
επαναλαμβανόμενα θέματα είναι εκείνα που
απαιτούν ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στην
παγκόσμια πολιτική σκηνή σύμφωνα με τις βασικές
αξίες της ΕΕ. Οι συνεισφέροντες στην πλατφόρμα
έχουν θέσει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας
και συχνά αισθάνονται ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι
πιο τολμηρή κατά την άσκηση τόσο της ήπιας όσο
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και της σκληρής ισχύος, αν και ορισμένοι
συνεισφέροντες έχουν εκφράσει αμφιβολίες ως προς
αυτό. Τα κύρια θέματα περιλαμβάνουν:
— Συνεισφορές που συζητούν τους γενικούς
στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, με
εκκλήσεις για μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ
που θα προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις δημοκρατικές αξίες παγκοσμίως·
Ανάπτυξη διαφόρων μέσων και μηχανισμών
προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα της ΕΕ και να
διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην
παγκόσμια πολιτική σκηνή, με σημαντική συζήτηση
σχετικά με μια κοινή αμυντική πολιτική που θα είναι
σε θέση να παρεμβαίνει, αλλά και να διαδραματίζει
αποτρεπτικό ρόλο και να αντιπροσωπεύει τη
γεωπολιτική εξουσία έναντι άλλων παγκόσμιων
δυνάμεων·
— Τη δημιουργία στρατού της ΕΕ και συναφών
κεντρικών αμυντικών ή στρατιωτικών θεσμών·
Επανεξέταση του κανόνα της ομοφωνίας στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της
εξωτερικής πολιτικής και παροχή αυξημένων
εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
Δράσεις για να καταστεί η ΕΕ πιο ορατή, καθώς και
ιδέες σχετικά με διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ,
για παράδειγμα με ενιαία έδρα στο Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·
Άσκηση ήπιας ισχύος ως υπέρμαχος της
πολυμερούς προσέγγισης μέσω της ενίσχυσης των
εμπορικών πολιτικών·
— Περαιτέρω διεύρυνση, ιδίως προς τις χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων. Υπό το πρίσμα του ρωσικού
επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας,
συζητήθηκε εξίσου η συμμετοχή της Ουκρανίας στην
ΕΕ·
Προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και
αύξηση της εστίασης στην πρωταρχική λειτουργία
της κοινής οικονομικής αγοράς της ΕΕ·
— Υιοθετώντας μια πιο δυναμική στάση απέναντι
στην Κίνα, ιδίως υιοθετώντας μια στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ξένες επενδύσεις·
Ένας μεγάλος αριθμός από τις πιο πρόσφατες
συνεισφορές αφορούσε τον ρόλο της ΕΕ στον
ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, με τις
περισσότερες φορές να ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει
την Ουκρανία ή να αναλάβει ηγετικό ρόλο για τον
τερματισμό της σύγκρουσης.

Αξίες και
δικαιώματα, κράτος
δικαίου και
ασφάλεια
Οι συνεισφέροντες έχουν αναπτύξει ιδέες σχετικά με
την ισότητα και διάφορα δικαιώματα και ελευθερίες
και συζήτησαν την έννοια των ευρωπαϊκών αξιών ως
κατευθυντήριας αρχής για τη χάραξη πολιτικής της
ΕΕ. Δεδομένου ότι η ισότητα θεωρείται βασική αξία
της ΕΕ, υπάρχει ισχυρή στήριξη για ενισχυμένες
προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς
αποκλεισμούς, με τους συνεισφέροντες να ζητούν
ιδίως μεγαλύτερη ισότητα των φύλων,
αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και την
ένταξη των εθνοτικών μειονοτήτων και των ατόμων
με αναπηρία. Μια άλλη επαναλαμβανόμενη ιδέα στο
πλαίσιο αυτού του θέματος αφορά την ανάγκη
προάσπισης και υπεράσπισης του κράτους δικαίου.
Τα κύρια θέματα και ιδέες είναι τα εξής:
— Οι συζητήσεις περιλάμβαναν τη διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και τρόπων για να
καταστούν εκτελεστά, καθώς και ποικίλα δικαιώματα
και ελευθερίες. Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
εκπροσωπούνται έντονα στο θέμα αυτό στην
πλατφόρμα, με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και
την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και τα όριά τους
(παραπληροφόρηση, ρητορική μίσους) να είναι τα
σημαντικότερα μεταξύ των συνεισφορών. Έχουν
επίσης θιγεί οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα,
όπως και στο θέμα της ισχυρότερης οικονομίας·
— Η καταπολέμηση των διακρίσεων και των μέσων
και μέτρων για την επίτευξη μιας πιο ισότιμης και
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας έχουν αυξηθεί, ιδίως
για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τις
εθνικές και εθνοτικές μειονότητες. Μεγάλος αριθμός
ιδεών αφορούν την επίτευξη της ισότητας των
φύλων, όπως η εξασφάλιση ίσης αμοιβής και η
βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων και
ελευθεριών των ΛΟΑΤΚΙ·
— Ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις αφορούν
τρόπους βελτίωσης της προστασίας του κράτους
δικαίου στην ΕΕ, όπως ένας μηχανισμός
αναθεώρησης ή η θέσπιση τιμωρητικών
στρατηγικών για τις χώρες που παραβιάζουν το
κράτος δικαίου, για παράδειγμα με τη μείωση των
επιχορηγήσεων ή την αφαίρεση των δικαιωμάτων
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ψήφου στο Συμβούλιο. Ωστόσο, ορισμένοι
συνεισφέροντες είναι επικριτικοί ως προς το τι
θεωρούν ότι παρεμβαίνει η ΕΕ στις εσωτερικές
υποθέσεις των κρατών μελών·
— Μια ομάδα συνεισφορών επικεντρώθηκε στο τι
συνιστά αξίες της ΕΕ, όπως τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, το
κράτος δικαίου, ο πλουραλισμός, η αλληλεγγύη, η
ισότητα των φύλων, οι οποίες θα πρέπει να
καθοδηγούν τις πολιτικές της ΕΕ και τις
αλληλεπιδράσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο, ή
ακόμη και να κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της ΕΕ,
σύμφωνα με τους συνεισφέροντες·
— Οι συζητήσεις έχουν επίσης καλύψει τον ρόλο των
χριστιανικών αξιών, με ορισμένους συνεισφέροντες
να επισημαίνουν ότι οι πιο συντηρητικές φωνές και
προσεγγίσεις εντός της ΕΕ δεν θα πρέπει να
απορρίπτονται·
— Όπως και στο πλαίσιο της ΕΕ στο παγκόσμιο
θέμα, στο πλαίσιο του θέματος της ασφάλειας,
ορισμένοι συμμετέχοντες συζήτησαν την ιδέα ενός
στρατού της ΕΕ και την ανάγκη για στενότερη
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε
θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Τα πρόσφατα
γεωπολιτικά γεγονότα ενίσχυσαν την έκκληση αυτή
για αυξημένη στρατιωτική οργάνωση και προστασία
των συνόρων της ΕΕ·
Υπάρχουν εκκλήσεις για ενισχυμένη ρύθμιση ώστε
να καταστεί πιο διαφανής η άσκηση πίεσης από
ομάδες συμφερόντων και να αντιμετωπιστεί η
διαφθορά.

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Σε γενικές γραμμές, οι συνεισφέροντες τόνισαν τη
σημασία της διευκόλυνσης και της επένδυσης σε
έναν ψηφιακό μετασχηματισμό σε ευρύ φάσμα
τομέων, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης,
της οικονομίας και της υγείας. Ωστόσο, έχουν επίσης
επισημάνει διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως δεοντολογικά
ζητήματα, το αυξανόμενο ψηφιακό χάσμα, ελλείψεις

στον γενικό κανονισμό για την προστασία
δεδομένων και απειλές στον κυβερνοχώρο.
Συνολικά, τα πλέον τρέχοντα θέματα αφορούν την
ανάγκη επενδύσεων στην ψηφιακή εκπαίδευση και
την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς
και την επένδυση στην ψηφιακή καινοτομία και τη
μετάβαση προς μια ψηφιακά κυρίαρχη Ευρώπη. Τα
κύρια θέματα είναι τα εξής:
Διασφάλιση ότι οι πολίτες της ΕΕ διαθέτουν τις
απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να επιτύχουν
σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο και
ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος·
Μέσα και μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής
καινοτομίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η
ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας. Αυτό καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα επιμέρους θεμάτων: ενθάρρυνση
της χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα, βιώσιμης
κατασκευής, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
πλατφορμών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα
της ΕΕ όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής
ζωής, και γενικότερα οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού
ψηφιακού οικοσυστήματος το οποίο θα είναι
ανταγωνιστικό και ανοικτό στον κόσμο, αλλά θα είναι
επίσης ασφαλές και θα σέβεται την ιδιωτική ζωή·
— Διάφορα εργαλεία για την ψηφιακή ιδιότητα του
πολίτη και την ψηφιακή ενοποίηση της ΕΕ, με
προτάσεις για ψηφιακές πύλες, πανευρωπαϊκή
ταυτοποίηση μέσω ψηφιακής ηλεκτρονικής
ταυτότητας ή μιας πανευρωπαϊκής μεθόδου
επαλήθευσης ταυτότητας για την πρόσβαση σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή για δημόσιες
υπηρεσίες·
Οι συμμετέχοντες ανησυχούν για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων, με
ιδέες που αφορούν την κεντρική αποθήκευση
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τη
διασφάλιση ασφαλών δημόσιων δικτύων με
λογισμικό ανοικτής πηγής ή τεχνολογία blockchain,
νομοθετική δράση για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής
ζωής των δεδομένων και μια κεντρική προσέγγιση
για την προστασία της ΕΕ από την τρομοκρατία στον
κυβερνοχώρο·
Την προσπάθεια για την ψηφιακή ένταξη με μέτρα
για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής και χωρίς
αποκλεισμούς πρόσβασης στον ψηφιακό χώρο, την
προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ένα ευρύ
φάσμα πληθυσμιακών προφίλ, καθώς και τη
διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας
γεωγραφικά, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές
περιοχές·
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— Ανθεκτικά μέτρα ψηφιακής μετάβασης, με την
ψηφιοποίηση να οδηγεί σε μείωση της ρύπανσης και
ζητεί, μεταξύ άλλων, ανθεκτικό, επισκευάσιμο
ψηφιακό εξοπλισμό·
Ψηφιοποίηση της οικονομίας με μέτρα σχετικά με τα
κρυπτονομίσματα και πρόσκληση για ψηφιακό ευρώ·
— Επένδυση στην ψηφιακή εκπαίδευση και την
ψηφιακή υγεία προκειμένου να προωθηθεί η υγιής
και συνειδητή χρήση της τεχνολογίας.

Μετανάστευση
Ενώ οι συνεισφορές στο πλαίσιο
αυτού του θέματος απαιτούν σταθερά μια κοινή
προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση,
αποκαλύπτουν περισσότερο από ό,τι σε
οποιοδήποτε άλλο θέμα πολύ διαφορετικές απόψεις.
Από τη μία πλευρά, μια ομάδα αλληλεπιδράσεων
απαιτεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερες
διαδικασίες ένταξης, ενώ από την άλλη πλευρά οι
συνεισφορές θέλουν περισσότερη δράση για τον
έλεγχο και τη μείωση της μετανάστευσης.
Λαμβάνοντας μια ενδιάμεση θέση, μια άλλη ομάδα
συμμετεχόντων θα ήθελε να προωθήσει τη διεθνή
κινητικότητα, αλλά μόνο μεταξύ οικονομικά
ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Τα πιο
επαναλαμβανόμενα θέματα περιλαμβάνουν μια
κοινή πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση, τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα
της μετανάστευσης, τη στήριξη της ένταξης των
μεταναστών με διάφορους τρόπους, αλλά και ιδέες
που απαιτούν αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους
και διαχείριση της μετανάστευσης. Οι ιδέες μπορούν
να συνοψιστούν ως εξής: — Ζητεί μια κοινή
μεταναστευτική πολιτική, όπως μια πολιτική της ΕΕ
για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, μια
επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ ή ένα
σύστημα με βάση τα σημεία· — Ζητεί μια
μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα, με καλύτερες υποδομές
υποδοχής, ασφαλέστερες μεταναστευτικές οδούς·
και πιο ανθρώπινες διαδικασίες ασύλου και
επιστροφής· — Ειδικά μέτρα και μέσα για τη μείωση
της μετανάστευσης ή των διαφόρων μορφών
ελεγχόμενης μετανάστευσης, με αυστηρότερους
συνοριακούς ελέγχους και αυστηρότερο
επαναπατρισμό·

— Μέσα και μέτρα για τη διευκόλυνση και τη στήριξη
της ένταξης των μεταναστών και των μόνιμων
κατοίκων στην ΕΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα
περιλαμβάνουν προγράμματα γλωσσικής
εκπαίδευσης και εθελοντισμού για τους μετανάστες,
καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ για την
καταπολέμηση του ρατσισμού·
— Η αντίθεση στη μετανάστευση υπό οποιαδήποτε
μορφή, η σύνδεσή της με την τρομοκρατία, η απειλή
για την πολιτιστική ταυτότητα ή τη μετανάστευση της
ΕΕ που χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο·
Καλύτερα οργανωμένες και συντονισμένες
προσπάθειες όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων:
αυξημένη στήριξη προς τον Frontex και μεγαλύτερη
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·
— Την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων
της μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής, για
παράδειγμα μέσω ενισχυμένων αναπτυξιακών
πολιτικών και ίσων εμπορικών σχέσεων. Οι
συζητήσεις έχουν επίσης εξετάσει τρόπους
αντιμετώπισης της κλιματικής μετανάστευσης.

Εκπαίδευση,
πολιτισμός,
νεολαία και
αθλητισμός
Δεδομένου του πολυθεματικού χαρακτήρα του, το
περιεχόμενο αυτού του θέματος καλύπτει ποικίλα
θέματα. Ενώ η νεολαία είναι ένα ρεύμα σε πολλές
ιδέες σε ολόκληρη την πλατφόρμα, η μεγαλύτερη
έμφαση σε αυτό το θέμα είναι η εκπαίδευση και ο
πολιτισμός. Όπως και αλλού στην πλατφόρμα, η
έκκληση για την προώθηση μιας κοινής ταυτότητας
της ΕΕ αποτελεί επαναλαμβανόμενο υποκείμενο
συναίσθημα για θέματα που προσδιορίζονται στο
πλαίσιο αυτού του θέματος με συνεισφορές που
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις ανταλλαγές, την
έκθεση σε διαφορετικούς πολιτισμούς και την
κινητικότητα. Πολλά από τα θέματα στο πλαίσιο
αυτού του θέματος είναι οριζόντια και, ως εκ τούτου,
εμφανίζονται αλλού στην πλατφόρμα:
— Μέσα και μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης
της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας· με καίριο ρόλο για τα μέσα ενημέρωσης
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και την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, καθώς και για τις
ευρωπαϊκές παραγωγές που διαδίδουν τις
ευρωπαϊκές αξίες και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό·
— Η αυξημένη εκπαίδευση ξένων γλωσσών ή τα
υποχρεωτικά μαθήματα στα σχολεία σχετικά με τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ και την ευρωπαϊκή ιστορία
θεωρούνται επίσης μέσο για την προώθηση της
αναγνώρισης και της κοινής ταυτότητας της ΕΕ.
Υπάρχουν πολυάριθμες προτάσεις για μια
ενοποιητική, κοινή γλώσσα στην πλατφόρμα για
διάφορα θέματα· οι προτάσεις κυμαίνονται από την
Εσπεράντο έως την Αγγλική ως κοινή γλώσσα. Η
έκκληση για αναγνώριση της Εσπεράντο ειδικότερα
εκδηλώνεται ευρέως στα διάφορα θέματα, μεταξύ
άλλων και στο πλαίσιο άλλων ιδεών·
— Διάφορες προτάσεις για την προώθηση της
κινητικότητας εντός της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την
εκπαίδευση, με την επέκταση των υποτροφιών
Erasmus, μεταξύ άλλων·
— Διάφορες ιδέες εγείρουν την ανάγκη για
μακρόπνοη εκπαίδευση με εκκλήσεις για
ψηφιοποίηση, προώθηση ήπιων δεξιοτήτων δίπλα
στις δεξιότητες STEM ή διαπολιτισμικές δεξιότητες εν
γένει·
Επιπλέον, οι ιδέες που υποβάλλονται στο πλαίσιο
αυτού του θέματος αφορούν ειδικές δράσεις που
αφορούν την ανεργία των νέων και των νέων, την
επισφάλεια στην εργασία, τις ανάγκες εκπαίδευσης
και κατάρτισης ή την ειδική στήριξη της
απασχόλησης για τους νέους·
Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση,
ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως στη
στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου, των πρώην
κρατουμένων, των εθνοτικών μειονοτήτων και των
ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
— Την ανάγκη στήριξης και προστασίας της
πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας με νομικό
πλαίσιο·
— Μέσα και μέτρα για τη στήριξη των ακαδημαϊκών
επαγγελματιών και ερευνητών·
Ένα μικρότερο ποσοστό ιδεών έχει συζητήσει τον
αθλητισμό στην ΕΕ και τρόπους βελτίωσης της
συμμετοχής στον αθλητισμό.
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από την προθεσμία της 20ής Φεβρουαρίου για να
ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές στην τελευταία
δημοσιευμένη έκθεση.

1. Επισκόπηση
των
συνεισφορών
στην
πλατφόρμα
Επισκόπηση της
δραστηριότητας
Από την έναρξη λειτουργίας της πολύγλωσσης
ψηφιακής πλατφόρμας στις 19 Απριλίου έως τις 9
Μαΐου 2022, συγκεντρώθηκαν συνολικά 48,530
συνεισφορές στην πλατφόρμα, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ιδέες, σχόλια και εκδηλώσεις. Η
δραστηριότητα μπορεί να κατανεμηθεί ως εξής:
— Ιδέες: 18,955
— Σχόλια: 22,570
— ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 7,005

Εξετάζοντας τη γραμμή τάσεων (βλέπε γράφημα 1),
παρατηρούνται τρεις κορυφές στην υποβολή ιδεών
και σχολίων. Η πρώτη κορύφωση συνέπεσε με την
έναρξη της πλατφόρμας, η δεύτερη κορυφή
σημειώθηκε γύρω από τα εγκαίνια της Διάσκεψης για
το Μέλλον της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, ενώ η τρίτη
κορυφή σημειώθηκε την τελευταία εβδομάδα πριν
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Καθημερινές υποβολές ιδεών και σχολίων
1000

9 Μαΐου
2021

9 Μαΐου
2022

Γράφημα 1 — Χρονολόγιο στο οποίο αναφέρονται ημερήσιες υποβολές ιδεών και σχολίων
(19/04/2021 — 09/05/2022)
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Πριν από τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα
ζητήθηκε από τους συνεισφέροντες να παράσχουν
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα διαμονής τους, το
εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την ηλικία, το φύλο και
το καθεστώς απασχόλησής τους. Τα δεδομένα
επεξεργάστηκαν ανώνυμα. Δεδομένου ότι οι
πληροφορίες αυτές κοινοποιήθηκαν οικειοθελώς,
υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις γνώσεις που
μπορούν να παρασχεθούν σε αυτή τη βάση και
παρουσιάζονται παρακάτω. Για παράδειγμα, το
29,5 % των συνεισφορών προέρχονταν από
συμμετέχοντες που δεν γνωστοποίησαν τη χώρα
διαμονής τους.

Προκειμένου να σκιαγραφηθεί λεπτομερέστερη
εικόνα του όγκου των συνεισφορών κατ’ αναλογία
προς τον πληθυσμό, ο παρακάτω αριθμός παρέχει
μια επισκόπηση του αριθμού των συνεισφορών από
κάθε χώρα ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν δημιουργήσει
δραστηριότητα, όπως φαίνεται από το γράφημα 2,
στο οποίο παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των
συνεισφορών ανά χώρα. Επιπλέον, καταγράφηκε το
1,4 % των συνεισφορών τρίτων χωρών εκτός της
ΕΕ.

Γράφημα 3 — Όγκος συνεισφορών ανά
χώρα, αναλογικός προβληματισμός ανά
1 εκατ. κατοίκους (19/04/2021 —
09/05/2022)

Γράφημα 2 — Όγκος συνεισφορών ανά
χώρα (19/04/2021 — 09/05/2022)
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ των
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οργανώθηκε
σημαντικός αριθμός εκδηλώσεων. Έδωσαν την
ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να
συμμετάσχουν σε αυτή τη δημοκρατική άσκηση από
τη βάση προς την κορυφή. Από την έναρξη
λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας έως τις 9
Μαΐου 2022, στην πλατφόρμα καταχωρίστηκαν
συνολικά 7.005 εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον Χάρτη
της Διάσκεψης (προσβάσιμος εδώ), οι πολίτες
έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο των
εκδηλώσεων, οι οποίες έπρεπε να είναι χωρίς
αποκλεισμούς και προσβάσιμες και να ενθαρρύνουν
την πολυμορφία των συζητήσεων. Υπήρχαν
εργαλειοθήκες για να βοηθηθούν οι διοργανωτές της
εκδήλωσης (προσβάσιμες εδώ). Προκειμένου οι
εκδηλώσεις να συμβάλουν αποτελεσματικά στη
Διάσκεψη, οι εκθέσεις εκδηλώσεων που
περιγράφουν λεπτομερώς τα συμπεράσματα και τις
συγκεκριμένες ιδέες που προκύπτουν από αυτά
έπρεπε να τηλεφορτωθούν στην ψηφιακή
πλατφόρμα (βλέπε κατευθυντήριες γραμμές). Αυτές
οι εκθέσεις εκδηλώσεων, μαζί με την περιγραφή της
εκδήλωσης και τις συνδεδεμένες ιδέες έχουν ληφθεί
υπόψη στη συνολική ανάλυση των συνεισφορών
στην πλατφόρμα.
Οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με το Συνέδριο
διοργανώθηκαν σε διάφορες μορφές, όσον αφορά το
είδος της εκδήλωσης, την κλίμακα τους, το προφίλ
του κοινού ή των διοργανωτών, καθώς και το
θεματικό πεδίο εφαρμογής τους. Η παρούσα ενότητα
έχει ως στόχο να παράσχει μια εικόνα σχετικά με την
ποικιλομορφία των ειδών εκδηλώσεων, ενώ η
συμβολή τους ως προς την ουσία εξετάζεται στο
πλαίσιο των σχετικών θεμάτων της πλατφόρμας.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο,
αυτοπροσώπως ή ήταν υβριδικές. Συχνά
διοργανώνονταν ως συζητήσεις ή εργαστήρια, όπως
μια σειρά διαλόγων για το μέλλον που
διοργανώνονταν στην Ισπανία με, μεταξύ άλλων, ένα
εργαστήριο πολιτών για το βασικό εισόδημα (βλ.
εκδήλωση) ή ένα εργαστήριο πολιτών για τις
βιώσιμες πρακτικές των πόλεων που
πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή φλαμανδική πόλη
(βλ. εκδήλωση). Διοργανώθηκαν επίσης παγκόσμιες
καφετέριες, όπως και σε μια σειρά συζητήσεων με

νέους της Λετονίας, διερευνώντας το όραμά τους για
την Ευρώπη και τον ρόλο τους στην Ευρώπη του
μέλλοντος (βλ. εκδήλωση). Ορισμένες εκδηλώσεις
διοργανώθηκαν σε πιο κλασσικές μορφές,
συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, μιας
κεντρικής παρουσίασης ακολουθούμενης από
συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων, ενώ άλλες
εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε πιο διαβουλευτικές
μορφές. Ορισμένες εκδηλώσεις που καταγράφηκαν
στην πλατφόρμα εντάχθηκαν σε έργα διαβούλευσης
μεγαλύτερης διάρκειας, όπως το σχέδιο Decide
Europe, προσομοίωση νομοθετικών διαβουλεύσεων
σε επίπεδο ΕΕ για μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Τσεχία και τη Σλοβακία (βλ.
εκδήλωση). Υπήρχαν επίσης καινοτόμες μορφές,
όπως ένα εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες θα
μπορούσαν να παρέχουν συστάσεις ενώ
προχωρούσαν σε ένα παιχνίδι ρόλων (βλ.
εκδήλωση), ένα hackathon που διοργανώθηκε στη
Λετονία, όπου οι συμμετέχοντες διαγωνίζονταν
μεταξύ τους σε ομάδες για τη δημιουργία
καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων (βλ. εκδήλωση ) ή
μια εκδήλωση «περπάτημα και συζήτηση για την
κλιματική αλλαγή» στην Ισπανία (βλ. εκδήλωση).
Όσον αφορά τη συμμετοχή, διοργανώθηκαν
ορισμένες εκδηλώσεις με σκοπό να συμπεριληφθεί η
συμβολή συγκεκριμένων κατηγοριών
συμμετεχόντων, όπως οι γυναίκες (βλ. παράδειγμα
εκδήλωσης ), οι νέοι (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης) ή
τα άτομα που ζουν με αναπηρία (βλ. εκδήλωση).
Ορισμένες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε κοινοτικό
επίπεδο, για παράδειγμα μια συμμετοχική εκδήλωση
με τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης πόλης ή
περιφέρειας, όπως η κομητεία Jönköping (βλ.
εκδήλωση ) ή με τους κατοίκους μιας διασυνοριακής
περιοχής που συζητούν μια κοινή πρόκληση, όπως
η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που
επηρεάζει τα ισπανοπορτογαλικά σύνορα (βλ.
εκδήλωση).
Όσον αφορά τα θέματα, ορισμένες εκδηλώσεις
αφορούσαν τη διαδικασία της Διάσκεψης ή το μέλλον
της Ευρώπης ευρύτερα, όπως μια εκδήλωση στη
Γερμανία με γενική εισαγωγή στη Διάσκεψη
(εκδήλωση) ή μια συζήτηση στη Marmande της
Γαλλίας σχετικά με τα βασικά ζητήματα που
διακυβεύονται για τη γαλλική Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα
τρόφιμα και τη γεωργία έως την ευρωπαϊκή άμυνα
και τα θεμελιώδη δικαιώματα ( βλ.εκδήλωση). Άλλοι
επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα θέματα, για
παράδειγμα στις πόλεις που προωθούν τη
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δημοκρατία (βλ. εκδήλωση) ή σε εκδήλωση που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Pécs, Ουγγαρία
σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (βλ.
εκδήλωση).

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από διάφορους
διοργανωτές: παράλληλα με τους πολίτες της ΕΕ, ο
ακαδημαϊκός κόσμος, οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, καθώς και οι εθνικές, περιφερειακές
και τοπικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
συνέβαλαν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης διοργανώνοντας εκδηλώσεις. Ορισμένα
κράτη μέλη οργάνωσαν εθνικές ομάδες πολιτών,
ενώ άλλα διεξήγαγαν ή υποστήριξαν διάφορα άλλα
είδη διαβουλεύσεων. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν
επίσης από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στα κράτη μέλη, τα Γραφεία Συνδέσμου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή των
Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή.
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Ποιος συμμετείχε στη
συζήτηση;
Κατά την αξιολόγηση του προφίλ των
συνεισφερόντων που παρείχαν πληροφορίες σχετικά
με τη χώρα διαμονής τους (70,5 %),
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται
από τρίτες χώρες, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες
παρατηρήσεις.
Σχεδόν οι μισοί από τους συνεισφέροντες
αυτοπροσδιορίζονταν ως άνδρες (47,3 %) και
15,9 % ως γυναίκες. Ωστόσο, περισσότερο από το
ένα τέταρτο (35,6 %) δεν παρείχε πληροφορίες
σχετικά με το φύλο τους και το 1,2 %
χαρακτηρίστηκε ως μη δυαδικό, οπότε τα στοιχεία
αυτά παρέχουν περιορισμένη μόνο άποψη.
Η εκπροσώπηση των ηλικιακών ομάδων ήταν
αρκετά διαφοροποιημένη, με τα άτομα ηλικίας 55-69
ετών να είναι η πιο ενεργή ηλικιακή ομάδα όσον
αφορά τις εισφορές (17,7 %), ακολουθούμενη από
τα άτομα ηλικίας 25-39 ετών (16,3 %) και την
ηλικιακή ομάδα 40-54 ετών με 14,9 %.
Όσον αφορά το επάγγελμα, οι επαγγελματίες
εργαζόμενοι (14,9 %) και οι συνταξιούχοι (10,9 %)
ήταν οι ενεργοί στην πλατφόρμα. Οι διευθυντές
(10,3 %) και οι φοιτητές (8,1 %) ήταν επίσης αρκετά
δραστήριοι. Οι αυτοαπασχολούμενοι (7,6 %), οι
χειρωνακτικοί εργαζόμενοι (4,5 %) και οι άνεργοι
(2,6 %) ήταν σχετικά λιγότερο δραστήριοι στην
πλατφόρμα. Το 40,8 % των συνεισφερόντων δεν
δήλωσαν το επάγγελμά τους.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, τα άτομα με
υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης ήταν πιο
δραστήρια (41,6 %). Τα κοινωνικοδημογραφικά
δεδομένα της εκπαίδευσης είναι τα λιγότερο
παρεχόμενα (41,6 %)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα
κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα που
παρουσιάζονται εδώ παρέχουν περιορισμένη μόνο
άποψη, δεδομένου ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν
επίσης να δημιουργήσουν ένα προφίλ στην
πλατφόρμα για να συνεισφέρουν, είτε με τη μορφή
ιδεών είτε γεγονότων. Επίσης, οι συμμετέχοντες σε
εκδηλώσεις δεν έχουν κατ’ ανάγκη εγγραφεί στην
πλατφόρμα και ενδέχεται να μην καλύπτονται από τα
στατιστικά στοιχεία.
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Φύλο των
συμμετεχόντων
καμία απάντηση
ΑΝΘΡΩΠ
γυναίκα
μη δυαδικό

Ηλικία των
συμμετεχόντων
καμία απάντηση
15-24
25-39
40-54
55-69
70+

Απασχόληση των
συμμετεχόντων

καμία απάντηση
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
άνεργοι
αυτοαπασχολούμενοι
επαγγελματίας
εργαζόμενος
συνταξιούχος
χειροκίνητος εργάτης
μάνατζερ

Εκπαίδευση των
συμμετεχόντων
καμία απάντηση
20 συν — τριτοβάθμια
εκπαίδευση
ακόμα μελετώ
κάτω των 20 ετών —
βασική ή ανώτερη
δευτεροβάθμια
χωρίς εκπαίδευση
εκπαίδευση
πλήρους απασχόλησης

Γράφημα 4 — Ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και
επάγγελμα των συμμετεχόντων (19/04/2021 —
09/05/2022)
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Επίκαιρα θέματα
όσον αφορά τις
συνεισφορές
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως τις
9 Μαΐου 2022, το θέμα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας
κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο συνεισφορών
(ιδέες, σχόλια και εκδηλώσεις) (8.205). Η κλιματική
αλλαγή και το περιβάλλον κατατάσσονται στη
δεύτερη θέση με 8.123 συνεισφορές. Οι
συνεισφορές στο πλαίσιο των αξιών και
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ασφάλειας
βρίσκονται στην τρίτη θέση, ακολουθούμενες από τις
άλλες ιδέες (4η) και την εκπαίδευση, τον πολιτισμό,
τη νεολαία και τον αθλητισμό (5η) (βλέπε γράφημα
5).
Ορισμένα θέματα έχουν δημιουργήσει περισσότερα
σχόλια, ιδέες ή γεγονότα από άλλα, για παράδειγμα,
η ευρωπαϊκή δημοκρατία έχει τον μεγαλύτερο
αριθμό σχολίων (4.606). Η κλιματική αλλαγή και το
περιβάλλον έχουν καταγράψει τις περισσότερες
ιδέες (3.748) και γεγονότα (1.215). Με 1.156
εκδηλώσεις, το θέμα της Εκπαίδευσης, του
Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού έχει
τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων.
Ιδέες
Σχόλια
ΕΚΔΗΛΩ
ΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αξίες και
δικαιώματα κράτος
δικαίου, ασφάλεια

Κλιματική αλλαγή και
περιβάλλον

Εκπαίδευση, Πολιτισμός,
Νεολαία και Αθλητισμός
Άλλες ιδέες

Ψηφιακός
μετασχηματισμός
Μετανάστευση

Η ΕΕ στον κόσμο

Ισχυρότερη οικονομία,
κοινωνική δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας

Γράφημα 5 — Συνεισφορές ανά θέμα στην πλατφόρμα (19/04/2021 — 09/05/2022)
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ΥΓΕΙΑ

Πρόσφατες εξελίξεις
Μεταξύ της 21ης Φεβρουαρίου και της
9ης Μαΐου 2022, οι δραστηριότητες στην πλατφόρμα
ανήλθαν συνολικά σε 4.693 συνεισφορές,
αποτελούμενες από:
• 2.633 ιδέες
• 1.246 σχόλια
• 814 εκδηλώσεις
Η ανάλυση των συνεισφορών σε επίπεδο χώρας
δείχνει ότι η Ιταλία κατέλαβε την πρώτη θέση κατά
την περίοδο αυτή όσον αφορά τον όγκο των
συνεισφορών (445), ενώ η Ουγγαρία (361)
παρέμεινε στη δεύτερη θέση. Η Ισπανία (285)
κατέλαβε την τρίτη θέση.
Η Γερμανία (4η) και η Γαλλία (5η) συνέχισαν να
συνεισφέρουν σημαντικά, με 232 και 230
συνεισφορές αντίστοιχα.
Όσον αφορά το επίπεδο των εισφορών
κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό, η Ουγγαρία
κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας
κατά την προηγούμενη περίοδο, με υψηλό επίπεδο
δραστηριότητας 36,9 συνεισφορές ανά ένα
εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθούμενη από τη
Σλοβενία με 18,8 συνεισφορές ανά εκατομμύριο
κατοίκους. Επιπλέον, καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα
εισφορών ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους για την
Κροατία, τη Σλοβακία και το Βέλγιο.

Γράφημα 6 — Όγκος συνεισφορών ανά
χώρα (21/02/2022 — 09/05/2022)

Γράφημα 7 — Όγκος εισφορών ανά χώρα
ανά 1 εκατ. κατοίκους (21/02/2022 —
09/05/2022)
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Δημοφιλή θέματα
21 Φεβρουαρίου
έως 9 Μαΐου 2022
Τα θέματα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της
κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος
συνέχισαν να είναι τα πιο δημοφιλή θέματα με τον
μεγαλύτερο αριθμό συνεισφορών, 686 και 818
αντίστοιχα. Το θέμα της εκπαίδευσης, του
πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού ήταν το
τρίτο πιο δημοφιλές κατά την προηγούμενη περίοδο
με συνολικά 636 συνεισφορές.
Σε σύγκριση με τους συνολικούς αριθμούς, το θέμα
των αξιών και των δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου
και της ασφάλειας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση
μεταξύ των πιο πρόσφατων συνεισφορών, με 532
συνεισφορές, ενώ άλλες ιδέες κατατάχθηκαν στην
έκτη θέση σε αυτή την επισκόπηση, με μόνο 385
συνεισφορές.

Επισκόπηση των συνεισφορών ανά
θέμα

τρέχουσα φάση
σύνολο

Ισχυρότερη
Η ΕΕ στον κόσμο
Εκπαίδευση,
οικονομία, κοινωνική
Πολιτισμός, Νεολαία
δικαιοσύνη και θέσεις
ΥΓΕΙΑ
και Αθλητισμός
Αξίες και
εργασίας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Άλλες ιδέες
δικαιώματα κράτος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
δικαίου, ασφάλεια

Κλιματική αλλαγή και
περιβάλλον

Ψηφιακός
μετασχηματισμό
ς
Μετανάστευση

Γράφημα 8 — Σύγκριση επισκόπησης των συνεισφορών ανά θέμα προηγούμενης περιόδου και
σύνολο
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Οι διάφορες ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν
σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα:
• Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της
«πράσινης συμφωνίας»
• Ενέργεια
• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
• Κατανάλωση
• Βιοποικιλότητα και καλή μεταχείριση των ζώων

2. Κλιματική
αλλαγή και
περιβάλλον
Το θέμα της κλιματικής αλλαγής και του
περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει συνολικά 8.123
σχόλια, ιδέες και εκδηλώσεις στην πλατφόρμα (3.748
ιδέες, 3.160 σχόλια και 1.215 εκδηλώσεις). Στις
διάφορες συνεισφορές τους, οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν γενικά τις ανησυχίες τους για την
υπερθέρμανση του πλανήτη και τις συνέπειές της,
προτρέποντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν άμεση
συγκεκριμένη δράση για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ των προτάσεων, η
μείωση των εκπομπών συχνά προσδιορίστηκε ως η
κύρια κινητήρια δύναμη, παράλληλα με τη
διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης, την επίτευξη
κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως των ηλιακών
συλλεκτών. Οι βιώσιμες λύσεις μεταφορών
επικεντρώθηκαν κυρίως στα σιδηροδρομικά
συστήματα, ενώ οι προτάσεις που σχετίζονται με την
κατανάλωση για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, όπως η ανακύκλωση, η συσκευασία και τα
πλαστικά, έχουν επίσης εξέχουσα θέση. Υπό το φως
των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών της ενέργειας,
υπήρξαν ορισμένες εκκλήσεις για την προώθηση της
πιο συνειδητής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και
της ενεργειακής κυριαρχίας για την ΕΕ. Οι πολίτες
έχουν ζητήσει τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της
κοινωνίας: ανάλογα με το συγκεκριμένο περιεχόμενο
κάθε πρότασης, η ευθύνη ανατίθεται σε ιδιώτες, στον
εμπορικό τομέα ή σε κυβερνήσεις και φορείς
χάραξης πολιτικής.

• Γεωργία
• Ρύπανση
• Επιδότηση, φορολογία
• Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς
• Στέγαση και κατασκευή

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τις 20
Φεβρουαρίου 2022, κατά την περίοδο μετά τις 20
Φεβρουαρίου 2022 διοργανώθηκε μεγαλύτερος
αριθμός εκδηλώσεων που σχετίζονται με το θέμα της
κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος σε χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η
Ουγγαρία, η Πολωνία και, σε μικρότερο βαθμό, η
Σλοβακία και η Βουλγαρία. Οι εκδηλώσεις αυτές
οργανώνονταν γενικά ως συλλογικές συζητήσεις
σχετικά με τις προκλήσεις που δημιουργεί η
κλιματική αλλαγή (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης).
Πολλές εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν σε
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα που
συζητήθηκαν από τη σκοπιά των νέων (βλ.
παράδειγμα εκδήλωσης). Κατά τη διάρκεια αυτών
των εκδηλώσεων συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων. Η βιώσιμη γεωργία και η προστασία των
μελισσών (βλ. εκδήλωση) αποτέλεσαν αντικείμενο
διάσκεψης για τη μελισσοκομία που διοργανώθηκε
στη Βουδαπέστη, με περισσότερους από 100
μελισσοκόμους. Οι κλιματικά ουδέτερες πόλεις
αποτέλεσαν το θέμα δημόσιας εκδήλωσης στην
ουγγρική πόλη Békéscsaba (βλ. εκδήλωση). Το
αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η συλλογή ιδεών
και συστάσεων για να καταστεί το Békéscsaba
κλιματικά ουδέτερο έως το 2030. Στην Πολωνία
διοργανώθηκε σειρά συναντήσεων με νέους
ακτιβιστές και εκπροσώπους τοπικών κυβερνήσεων
και ΜΚΟ με σκοπό την εξέταση του επιπέδου
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
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ενδιαφέροντος των νέων για τον περιβαλλοντικό
σκοπό (βλ. εκδήλωση).
Οι νέοι στην Ισπανία ασχολήθηκαν με διάφορα
θέματα που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία
και πρότειναν ιδέες που κυμαίνονται από την
ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτων και πατινιών έως
την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης
ενέργειας και τη χρήση φυσικών πόρων σε δομικά
συγκροτήματα (βλ. εκδήλωση).
Μια σειρά από διαδικτυακά εργαστήρια της Δανίας
με στόχο την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο οι εταιρείες θα μπορούσαν να
προωθήσουν την καινοτομία και τον πράσινο
μετασχηματισμό. Βασικό θέμα στη συζήτηση που
ακολούθησε ήταν η ανάγκη να επιταχυνθούν οι
ικανότητες σχεδιασμού και παραγωγής των
καυσίμων υδρογόνου και υδρογόνου της ΕΕ (βλ.
εκδήλωση).

Αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και της
«πράσινης συμφωνίας»
Οι συμμετέχοντες εκφράζουν συχνά τις ανησυχίες
τους για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της,
προτρέποντας τις κυβερνήσεις και την ΕΕ να
αναλάβουν άμεση δράση και να εφαρμόσουν μια
ισχυρότερη ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (βλ.
παράδειγμα ιδέας, παράδειγμα εκδήλωσης). Οι
προτάσεις αφορούν τη μείωση των εκπομπών, την
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, την
καταπολέμηση της ρύπανσης, την πράσινη
μετάβαση, που καλύπτονται επίσης από τα διάφορα
θέματα που ακολουθούν.
Όσον αφορά τις εκπομπές, ένα από τα πιο συχνά
συζητούμενα ζητήματα αφορά τη φορολόγηση των
εκπομπών, ειδικότερα, την ενθάρρυνση των
επιχειρήσεων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου επιλέγοντας φθηνότερες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, οδηγώντας, με τη σειρά τους,
στους πελάτες να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές (βλ.
παράδειγμα μιας πολύ εγκεκριμένης ιδέας). Μια
άλλη πρόταση είναι η μείωση του μέγιστου
επιτρεπόμενου ποσοστού εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Αυτό επιτρέπει επί του παρόντος στις

εγκαταστάσεις άνθρακα και φυσικού αερίου υψηλής
απόδοσης να πέσουν κάτω από το κατώτατο όριο·
ωστόσο, εξακολουθούν να συμβάλλουν στη
ρύπανση (βλέπε ιδέα). Εγείρεται επίσης η ανάγκη
για συνοριακό φόρο άνθρακα και συναφή μέτρα (βλ.
παράδειγμα εκδήλωσης).
Οι συνεισφέροντες ανέφεραν τη Συνθήκη για τη μη
διάδοση των ορυκτών καυσίμων, μια πρωτοβουλία
της κοινωνίας των πολιτών που αποσκοπεί στη
μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Συστήνουν
στην ΕΕ να προσχωρήσει στη συνθήκη παράλληλα
με τη Συμφωνία του Παρισιού (βλ. ιδέα).
Ένας συμμετέχων ζητεί περισσότερες επενδύσεις
στην ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (τεχνολογία
CCS) (βλ. ιδέα ).
Οι συζητήσεις σχετικά με την «Πράσινη Συμφωνία»
και την πράσινη μετάβαση γενικότερα
διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο
τη συζήτηση βασικών προτεραιοτήτων, βέλτιστων
πρακτικών, εφαρμογής σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, καθώς και εναλλακτικών επιχειρηματικών
μοντέλων (βλ. παραδείγματα εκδήλωσης και
εκδήλωσης).
Διάφορες συνεισφορές επικεντρώνονται στις
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της
εφαρμογής της «Πράσινης Συμφωνίας» ως
στρατηγικής της ΕΕ που αποσκοπεί να θέσει την
Ευρώπη στην πορεία του μετασχηματισμού προς
μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη και ευημερούσα
κοινωνία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εκκλήσεις για
μια προσέγγιση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
και για μια ισορροπημένη στρατηγική της οποίας οι
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
διαστάσεις πρέπει να αξιολογηθούν και να
εφαρμοστούν από κοινού και στρατηγικά, με
αναφορά στις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας σε
ολόκληρη την Ευρώπη (βλ. ιδέα). Μια ιδιαίτερα
αποδεκτή ιδέα σχετικά με την πλατφόρμα θέλει η ΕΕ
να παράσχει μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς
προσέγγιση διακυβέρνησης, όπου τόσο οι
εργαζόμενοι όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα.
Τονίζεται ότι η στρατηγική της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να
περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προστασία
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,
καθώς και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά
εργασίας και επανειδίκευση και κατάρτιση για την
πρόληψη της απώλειας θέσεων εργασίας (βλ. ιδέα).
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Σε γενικότερο επίπεδο, προτείνεται η δημιουργία
πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση του
αντικτύπου των μέτρων και την παροχή στοιχείων
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της Πράσινης
Συμφωνίας σε περιφερειακό επίπεδο (βλ. ιδέα).

Ενέργεια
Ένα άλλο θέμα που προσελκύει μεγαλύτερη
συμμετοχή είναι η ενέργεια, η οποία συχνά τίθεται σε
σχέση με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι
συνεισφέροντες στην πλατφόρμα προτείνουν την
ενίσχυση τόσο της μικρής όσο και της μεγάλης
κλίμακας χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
για παράδειγμα μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της ενέργειας (βλ. εκδήλωση). Εκτός από
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική
ενέργεια αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, με ιδέες
που απαιτούν τον περιορισμό της χρήσης της
πυρηνικής ενέργειας ή, εναλλακτικά, την ανάπτυξη
ασφαλούς πυρηνικής ενέργειας και τη χρήση της
στις χώρες και τους τόπους όπου δεν είναι δυνατή η
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, τα πρόσφατα σχέδια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαρακτηρίσει την
πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο ως πράσινες
επενδύσεις έχουν προκαλέσει κριτική στην
πλατφόρμα της Διάσκεψης (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες συνεισφορές
σε αυτό το θέμα έχουν την αντίθετη άποψη,
δηλώνοντας ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ο
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η απαλλαγή
από τις ανθρακούχες εκπομπές (βλ. παράδειγμα
μιας ιδέας).
Ταυτόχρονα, ζητείται η διερεύνηση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας (βλ. παράδειγμα συμβάντος
),όπως η θερμοπυρηνική σύντηξη, η γεωθερμική
ενέργεια ή το υδρογόνο που θα μπορούσαν να
συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή
ποικιλομορφία (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Ωστόσο, οι
συνεισφέροντες τονίζουν ότι ακόμη και εναλλακτικές
πηγές, όπως η αιολική ενέργεια, πρέπει να γίνουν
αποδεκτές από τους τοπικούς πληθυσμούς και ότι
είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι έχουν θετικό
αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, τον άνθρωπο και τα
τοπία (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Στο πλαίσιο του υποθέματος της ενεργειακά
αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον
θέρμανσης, παραδείγματα περιλαμβάνουν μια ιδέα
που υποστηρίζει τη χρήση θερμαστρών πολλαπλών

καυσίμων (βλ. ιδέα) ή ενός δικτύου τηλεθέρμανσης
που αξιοποιεί αχρησιμοποίητες πηγές θερμότητας,
όπως η βαθιά γεωθερμική ενέργεια (βλ. ιδέα).
Γενικά, οι άνθρωποι ζητούν μεγαλύτερη λογοδοσία
και δέσμευση από εταιρείες και εμπορικές
επιχειρήσεις, για παράδειγμα μείωση του τεχνητού
φωτισμού όταν δεν χρειάζεται, για παράδειγμα
βιτρίνες καταστημάτων σε εμπορικά κέντρα μετά το
κλείσιμο (βλ. ιδέα).
Για τους στόχους ενεργειακής απόδοσης σε οικιστικό
επίπεδο, οι συνεισφέροντες υποστηρίζουν τη
μετάβαση στην ατομική κατανάλωση ενέργειας σε
συγκυρίες (βλ. ιδέα). Μια άλλη ιδέα που τίθεται είναι
η μικροσυμπαραγωγή ενέργειας στη στέγαση (βλ.
ιδέα).

Μεταφορές
Μια άλλη συχνά εμφανιζόμενη δεξαμενή ιδεών
αφορά τις μεταφορές, οι οποίες συχνά συζητούνται
σε σχέση με τη ρύπανση. Ορισμένες από τις
προτάσεις που παρατίθενται κατωτέρω αφορούν την
αλλαγή των συστημάτων μεταφορών με σκοπό τη
μείωση της ρύπανσης.
Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για την
αλλαγή των συστημάτων μεταφορών απαιτούν
πρωτίστως την απαγόρευση των πτήσεων μικρών
αποστάσεων στην ΕΕ προκειμένου να μειωθεί η
ρύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Οι
συνεισφέροντες τονίζουν ότι η πανδημία έχει ήδη
οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου των
αερομεταφορών.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για
τη βελτίωση των συστημάτων δημόσιων μεταφορών
στην Ευρώπη (βλ. παράδειγμα ιδέας ) ως πιο
φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων
αντί των πτήσεων μικρών αποστάσεων.
Συγκεκριμένα, συζητείται ευρέως ένα κοινό
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο (βλ. παράδειγμα
ιδέας και εκδήλωσης). Ένας συνεισφέρων προτείνει
τη μηχανή αναζήτησης Euro Trainscanner για να
καταστήσει τα ταξίδια σιδηροδρομικώς πιο ελκυστικά
(βλ. ιδέα) και ένας άλλος προτείνει την καθιέρωση
ενός ολοκληρωμένου εισιτηρίου της ΕΕ και τη
δωρεάν εισαγωγή του στις πόλεις (βλ. ιδέα). Σε μία
από τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν
για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (βλ.
εκδήλωση) διατυπώθηκαν προτάσεις για την
επέκταση των γρήγορων σιδηροδρομικών δικτύων
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και τη δημιουργία διασυνοριακών σιδηροδρομικών
συνδέσεων.
Άλλες ιδέες αφορούν ένα κοινό ποδηλατικό δίκτυο,
προτείνοντας, για παράδειγμα, την επέκταση των
ποδηλατικών διαδρομών ή τη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών κόμβων (βλ.
παράδειγμα ιδέας ). Επιπλέον, προτάθηκε να
καταστεί υποχρεωτική για τους δήμους η δημιουργία
ποδηλατικών μονοπατιών ως αναπόσπαστο μέρος
της οδού, όπως ισχύει ήδη για τα πεζοδρόμια (βλ.
ιδέα).
Μια άλλη δεξαμενή ιδεών επικεντρώνεται στην
καινοτομία και την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων,
όπως τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα, και την
ενσωμάτωσή τους στο σημερινό περιβάλλον, για
παράδειγμα με την παροχή δικτύου σταθμών
φόρτισης (βλ. ιδέα και ιδέα). Ωστόσο, ένας
συμμετέχων υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
έχουν επιζήμιες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές
δαπάνες και προτείνει αντ’ αυτού ότι το βάρος και η
ταχύτητα του οχήματος θα πρέπει να περιορίζονται
στη μείωση των εκπομπών CO2 ( βλ. ιδέα).
Όσον αφορά την απαλλαγή των μεταφορών από τις
ανθρακούχες εκπομπές και τις πιο φιλικές προς το
περιβάλλον μεταφορές, οι συμμετέχοντες τονίζουν
επίσης τη σημασία των διασυνοριακών έργων για
την προώθηση της ναυτιλίας και των
σιδηροδρομικών μεταφορών (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ζητείται επίσης η ανάπτυξη προγραμμάτων για την
ενθάρρυνση της Ε & Α και της καινοτομίας, με σκοπό
την παραγωγή μεταφορικών μέσων — τόσο
δημόσιων όσο και ιδιωτικών, ατομικών και
συλλογικών- που είναι μη ρυπογόνα και 100 %
ενεργειακά αυτάρκη (βλ. παράδειγμα ιδέας).

Κατανάλωση
Η «κατανάλωση» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
επιμέρους θεμάτων, με ιδέες που εστιάζουν στα
πλέον ποικίλα είδη υλικών αποβλήτων,
προσδιορίζοντας τις βιώσιμες πρακτικές για την
αντιμετώπιση και τη μείωση αυτών των αποβλήτων.
Οι συνεισφέροντες ζητούν μαζικά μια αλλαγή στο
σημερινό σύστημα της μαζικής κατανάλωσης
αγαθών και υπηρεσιών. Μια ιδιαίτερα αποδεκτή
ιδέα, η οποία παρουσιάζει ένα επαναλαμβανόμενο
συναίσθημα, απαιτεί την προώθηση της κυκλικής
οικονομίας εν προκειμένω (βλ. ιδέα) Το δικαίωμα
επισκευής θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την αλλαγή
των καταναλωτικών προτύπων και την προώθηση
μιας κυκλικής οικονομίας. Οι συμμετέχοντες ζητούν

τον σχεδιασμό του προϊόντος φιλικό προς την
επισκευή και την καθιέρωση δείκτη επισκευής και
ετικέτας επισκευής σε επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα). Ο
αντίκτυπος της πανδημίας έχει επίσης αναγκάσει
τους ανθρώπους να επανεξετάσουν τις παγκόσμιες
αλυσίδες εφοδιασμού και να υποστηρίξουν τη
συντόμευση αυτών (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες προχωρούν ακόμη περισσότερο
προτείνοντας να υπάρχουν ποσοστώσεις για τη
μέγιστη κατανάλωση και παραγωγή (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Σε σχέση με τη σπατάλη τροφίμων συγκεκριμένα,
ένας συμμετέχων επισημαίνει ότι το 40 % του
συνόλου των τροφίμων που παράγονται
παγκοσμίως δεν φτάνουν ποτέ στα τραπέζια μας και
ότι αυτό προκαλεί το 10 % όλων των παγκόσμιων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και προτείνει
μέτρα για να σταματήσει η σπατάλη τροφίμων, όπως
η υποστήριξη δωρεών τροφίμων ( βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συνεισφέροντες στην πλατφόρμα
επισημαίνουν τον σημαντικό όγκο των παραγόμενων
αποβλήτων και προτείνουν διάφορα μέτρα για την
αποφυγή και την καταπολέμηση αυτών των
αποβλήτων, όπως η ανακύκλωση (βλ. παράδειγμα
ιδέας ), η επιλογή μηδενικών ή χαμηλών
συσκευασιών αποβλήτων προκειμένου να μειωθούν
οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (βλ.
παράδειγμα ιδέας ). Μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα
προωθεί την ιδέα ενός προγράμματος υπό την
ηγεσία της ΕΕ για επιστρεφόμενες συσκευασίες
τροφίμων από ανακυκλώσιμα υλικά (βλ. ιδέα). Ένας
συμμετέχων επισημαίνει την ανάγκη για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση προκειμένου να ενθαρρυνθεί αυτή η
πρακτική από μικρή ηλικία (βλ. ιδέα). Μια άλλη
προτείνει την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού
ολοκληρωμένου συστήματος για την επιστροφή των
φιαλών, με βάση το γερμανικό μοντέλο (βλ. ιδέα). Η
απαγόρευση της εξωτερικής ανάθεσης αποβλήτων
από την ΕΕ σημειώνεται επίσης στο επιμέρους θέμα
των αποβλήτων (βλ. ιδέα).
Στο πλαίσιο του επιμέρους θέματος των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης,
τέθηκε το ζήτημα της συμμόρφωσης των
εισαγόμενων εμπορευμάτων με τα πρότυπα της ΕΕ.
Για παράδειγμα, ένας συνεισφέρων προτείνει την
απαγόρευση της εισαγωγής βοείου κρέατος από τη
Βραζιλία που δεν έχει το ίδιο επίπεδο
ιχνηλασιμότητας με το βόειο κρέας της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Μια άλλη επαναλαμβανόμενη ιδέα υποστηρίζει ένα
πιο προηγμένο σύστημα επισήμανσης των
προϊόντων (βλ. παράδειγμα ιδέας) που θα
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περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της παραγωγής ή θα υποδεικνύει εάν τα
προϊόντα περιέχουν μικροπλαστικά και, ως εκ
τούτου, έχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών (βλ.
παράδειγμα ιδέας ). Μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα
προτείνει μια «βαθμολογία για το κλίμα» για τα
προϊόντα, υπολογίζοντας τις επιπτώσεις ενός
προϊόντος στο κλίμα όσον αφορά την παραγωγή, τη
μεταφορά, το εταιρικό προφίλ κ.λπ. (βλ. ιδέα).
Ένα τελευταίο σκέλος περιστρέφεται γύρω από τη
βιομηχανία ταχείας μόδας και κλωστοϋφαντουργίας,
με στόχο να καταστεί πιο φιλική προς το περιβάλλον·
οι συνεισφέροντες τονίζουν την τεράστια ποσότητα
των πόρων που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή ενδυμάτων και το γεγονός ότι τα ρούχα
είναι συχνά ακατάλληλα για ανακύκλωση (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Σε ένα εργαστήριο πολιτών που πραγματοποιήθηκε
στην Ισπανία, δημιουργήθηκαν διάφορες ιδέες
σχετικά με την κατανάλωση νερού. Οι
συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη βελτίωσης των
συστημάτων διανομής και συλλογής νερού για την
αποφυγή των αποβλήτων νερού (βλ. συμβάν).
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την
ανάγκη προώθησης του πράσινου και βιώσιμου
τουρισμού αντί του μαζικού τουρισμού, δεδομένου
ότι ο τελευταίος θεωρείται ότι έχει σημαντικό
αντίκτυπο στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους
(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης ).
Μια τελευταία ομάδα σχολίων και ιδεών στο πλαίσιο
αυτού του θέματος αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες
σχετικά με τα απόβλητα που παράγονται από νέες
ηλεκτρονικές συσκευές και ζητεί αυξημένη
υποχρεωτική εγγύηση για τις εν λόγω συσκευές και
την ανάγκη διασφάλισης της δυνατότητας επισκευής
(βλ. παράδειγμα ιδέας), καθώς και τη δημιουργία
μιας συνεργατικής πλατφόρμας δικτύωσης για τη
διασφάλιση της ανακυκλοφορίας των ηλεκτρονικών
αποβλήτων (βλ. ιδέα). Μια άλλη πρόταση
περιλαμβάνει την ανάπτυξη πιλοτικού
προγράμματος για την αντικατάσταση των
ηλεκτρικών συσκευών 35 εκατομμυρίων οικογενειών
της ΕΕ με στοιχεία Α+++ σύμφωνα με τον στόχο της
ΕΕ για πράσινη μετάβαση (βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συμμετέχοντες επιθυμούν επίσης να
περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας — ιδίως επειδή
η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε μεγάλο βαθμό με
ορυκτά καύσιμα — με την επιβολή μηνιαίας
ποσόστωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κατανάλωση,

με τη φορολόγηση του πλεονάσματος (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μερικοί συμμετέχοντες έχουν
εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη των
κρυπτονομισμάτων, όπου ο εξοπλισμός οδηγεί σε
μαζική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την
άποψή τους, όσο περισσότερο η εξόρυξη
κρυπτονομισμάτων καθίσταται παγκόσμιο ζήτημα,
τόσο περισσότερα όρια και κανονισμοί θα
απαιτούνται (βλ. παράδειγμα ιδέας).

Βιοποικιλότητα και καλή
μεταχείριση των ζώων
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία
των ζώων έχουν γίνει όλο και πιο
επαναλαμβανόμενα θέματα κατά τη διάρκεια της
διάσκεψης, με διάφορες συνεισφορές.
Το κύριο υπο-θέμα των ιδεών αφορά την
αποψίλωση των δασών. Μία από τις πιο
εγκεκριμένες ιδέες καλεί να επενδύσουν στην
αναδάσωση της Ευρώπης για να αποφευχθεί η
απερήμωση (βλ. ιδέα) ή σε παγκόσμιο επίπεδο για
τη διάσωση των πνευμόνων του πλανήτη, δηλαδή
του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και άλλων
τροπικών δασών του πλανήτη, προκειμένου όχι
μόνο να επιβραδυνθεί η παγκόσμια ρύπανση από
άνθρακα και να σωθούν τα είδη, αλλά και να
μειωθούν οι μεταναστευτικές πιέσεις στην Ευρώπη
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι προτάσεις πολιτικής
περιλαμβάνουν την απαγόρευση της εισαγωγής
προϊόντων που προέρχονται από την αποψίλωση
των δασών (βλ. ιδέα).
Η προστασία τηςπανίδας θεωρείται εξίσου
σημαντική συνιστώσα αυτού του θέματος. Ένας
συμμετέχων πρότεινε τη θέσπιση κοινής πολιτικής
για την προστασία των απειλούμενων ευρωπαϊκών
ειδών (βλ. ιδέα). Ορισμένοι συμμετέχοντες
υποστήριξαν τις ιδέες για την παύση του εμπορίου
εξωτικών ζώων ως κατοικίδιων ζώων (βλ. ιδέα),
καθώς και ιδέες σχετικά με την προστασία των
υδρόβιων ζώων, συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των
υδρόβιων ζώων (βλ. παράδειγμα ιδέας ).
Μεταξύ άλλων συνεισφορών που συνδέονται με το
θέμα της βιοποικιλότητας, είναι η πρόταση για
φύτευση δέντρων σε όλους τους «ξεχασμένους»
τόπους, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, οι οδικοί κόμβοι,
κ.λπ., ως τρόπος δέσμευσης του CO2, ενίσχυση της
εξατμοδιαπνοής, βελτίωση της βιοποικιλότητας και
ρύθμιση των υδάτινων ροών (βλ. ιδέα). Το κάλεσμα
να αφεθεί περισσότερος χώρος στη φύση
συζητήθηκε επίσης σε ορισμένα γεγονότα (βλ.
γεγονός). Μια περαιτέρω πρόταση περιλαμβάνει τη
δημιουργία Ευρωπαϊκού Κινητού Σταθμού
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Θαλάσσιας Έρευνας για την απόκτηση βασικών
γνώσεων σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα
(βλ. ιδέα).

ΓΕΩΡΓΙΑ
Ένα άλλο θέμα που έχει προσελκύσει ένα σημαντικό
αριθμό συνεισφορών, καθώς και ένα δίκαιο ποσό
των εγκρίσεων όσον αφορά τις σχετικές ιδέες, είναι η
γεωργία. Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, η έννοια
της οικολογικής γεωργίας και περισσότερων μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας)
υποστηρίζεται αρκετά συχνά από τους
συνεισφέροντες, και ζητεί να απαγορευθεί η χρήση
φυτοφαρμάκων και η εντατική γεωργία (βλ.
παράδειγμα ιδέας ). Ορισμένοι συνεισφέροντες
προχωρούν ακόμη περισσότερο, υποδηλώνοντας ότι
η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να
επεκταθεί και στην ιδιωτική χρήση (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Η στήριξη της μικρής και βιολογικής
γεωργίας, καθώς και του μέλλοντος της γεωργικής
πολιτικής της ΕΕ γενικότερα, καταδεικνύεται επίσης
από τη συμμετοχή σε συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης που διοργανώνονται για να συζητηθούν
αυτά τα ειδικά θέματα (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης).
Μια δέσμη ιδεών εγείρει διάφορα παραδείγματα για
να καταστεί η γεωργία λιγότερο ρυπογόνος και πιο
βιώσιμη, με συζητήσεις σχετικά με πτυχές όπως η
χρήση πλαστικών σε γεωργικές ταινίες ( βλ. ιδέα) και
τρόποι μείωσης της κατανάλωσης νερού στη
γεωργία (βλ. ιδέα).
Άλλες ιδέες δείχνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να κάνει
περισσότερα για να προωθήσει μια φυτική διατροφή
με βάση την προστασία του κλίματος και τη
διατήρηση του περιβάλλοντος. Ορισμένοι
συνεισφέροντες προσθέτουν ηθικές ανησυχίες ως
λόγους για μια τέτοια δράση (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Αυτό εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο του θέματος της
υγείας.
Η ανάγκη διασφάλισης της επισιτιστικής κυριαρχίας
και ασφάλειας μέσω της προώθησης της τοπικής
γεωργίας τονίζεται επίσης έντονα από τους
συνεισφέροντες. Οι συζητήσεις αφορούσαν ζώνες
τροφίμων γύρω από τις πόλεις, φύτευση
οπωροφόρων δένδρων σε αστικές περιοχές, στήριξη
για την απόκτηση γης από παραγωγούς και
γεωργούς, περιορίζοντας την τιμή της εν λόγω γης
και άλλα μέτρα (βλ. ιδέα). Επιπλέον, οι προτάσεις
περιλαμβάνουν τον καθορισμό ποσοστώσεων
αγοράς τοπικών προϊόντων για μεγάλα διεθνή
σουπερμάρκετ (βλ. ιδέα).
Υπό το θέμα της γεωργίας, τίθεται το ζήτημα του
τρόπου με τον οποίο η γεωργία πρέπει να
αντιμετωπίσει και να προετοιμαστεί για τις κλιματικές
διακυμάνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα πολυλειτουργικά
αγροδασοκομικά συστήματα πολλαπλών ποικίλων

διαστάσεων μπορούν να ενισχύσουν το σχηματισμό
χούμου, την ικανότητα συγκράτησης νερού και τη
δέσμευση του CO2, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη
σταθερότητα και την παραγωγικότητα της γεωργίας
(βλ. ιδέα). Επιπλέον, ένας συμμετέχων τάσσεται
υπέρ της μετάβασης από την εντατική γεωργία στην
αγροοικολογία (βλ. ιδέα).
Τέλος, συζητείται το εισόδημα των γεωργών, με
ορισμένους συνεισφέροντες να ζητούν από τους
γεωργούς να λαμβάνουν εγγυημένο εισόδημα μέσω
δίκαιων τιμών αντί επιδοτήσεων (βλ. παράδειγμα
ιδέας ).

Ρύπανση
Η ρύπανση αναγνωρίζεται ως πηγή πίεσης στο
παγκόσμιο περιβάλλον. Συζητούνται διάφοροι τομείς
ρύπανσης, με τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:
ρύπανση των υδάτων, πλαστική ρύπανση και
φωτορύπανση.
Όσον αφορά το υποθέμα της ρύπανσης των
υδάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη
διασφάλισης της μελλοντικής ασφάλειας των πόρων
πόσιμου νερού και των καθαρών οικοσυστημάτων.
Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για
την καταπολέμηση της ρύπανσης των ωκεανών και
των ποταμών (βλ. παράδειγμα συμβάντος), π.χ. η
ιδέα να εξουδετερωθεί η οξίνιση των ωκεανών με
ένα συγκεκριμένο βακτήριο (βλ. ιδέα).
Οι συνεισφορές που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της
ρύπανσης που προκαλείται από πλαστικά υλικά
αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της
συνολικής συνεισφοράς, αντικατοπτρίζοντας τις
αυξανόμενες ανησυχίες του κοινού σχετικά με τα
υπερβολικά πλαστικά απόβλητα. Παράλληλα με την
έκκληση για επιβολή και επέκταση της απαγόρευσης
των πλαστικών μίας χρήσης (βλ. παράδειγμα
εκδήλωσης), οι συμμετέχοντες προτείνουν να
περιοριστούν οι τύποι πλαστικών που
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία σε εκείνους
που μπορούν να ανακυκλωθούν μαζί χωρίς να
χρειάζεται να διαχωριστούν τα συστατικά (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, μια ιδέα που
προτείνεται είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων για
την ανακύκλωση πλαστικών που απομακρύνονται
από τους ποταμούς και τους ωκεανούς (βλ. ιδέα).
Τέλος, ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα προτείνουν
τον περιορισμό της φωτορύπανσης (βλ. παράδειγμα
ιδέας).

Επιδότηση, φορολογία
Εκτός από τις διάφορες ιδέες που σχετίζονται με τη
φορολόγηση των εκπομπών, οι οποίες συζητούνται
στο πλαίσιο του θέματος της αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο αυτού του θέματος
διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για την
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ανάσχεση των μη φιλικών προς το περιβάλλον
επιδοτήσεων, όπως μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα για
την παύση όλων των επιδοτήσεων ορυκτών
καυσίμων ( βλ. ιδέα). Στο ίδιο πνεύμα, μια άλλη ιδέα
απαιτεί την παύση των επιζήμιων αλιευτικών
επιδοτήσεων (βλ. ιδέα). Από την άλλη πλευρά, οι
προτάσεις τάσσονται υπέρ της αύξησης των
επιδοτήσεων για έργα βιοποικιλότητας και κλιματικής
αλλαγής, ή η ΕΕ χορήγησε κονδύλια για την
ανανέωση της μόνωσης των κατοικιών (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Οι συνεισφέροντες προτείνουν επίσης τη θέσπιση
ενός φόρου βιωσιμότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας)
που θα καταστήσει τα μη βιώσιμα προϊόντα
ακριβότερα, καθιστώντας έτσι τα εν λόγω προϊόντα
λιγότερο ελκυστικά τόσο για τους καταναλωτές όσο
και για τους παραγωγούς. Επιπλέον, αυτό θα
παρείχε επίσης στην ΕΕ πρόσθετα έσοδα, ή
«κλιματικό εισόδημα» για να επενδύσει σε μέτρα
βιωσιμότητας, όπως η αγορά ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών
σε ιδιωτικές κατοικίες (βλ. ιδέα).

Στέγαση και κατασκευή

Αλλαγή στάσης και
συμπεριφοράς

Μια πρόταση περιλαμβάνει την καθιέρωση μιας
ευρωπαϊκής εμπιστοσύνης για την αποκατάσταση
των εγκαταλελειμμένων γαιών και κτιρίων σε μια πιο
φυσική κατάσταση προς όφελος της βιοποικιλότητας
και των κατοίκων των πόλεων (βλ. ιδέα).

Μια άλλη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων όλων των γενεών
(βλ. εκδήλωση). Ενώ οι περισσότερες από τις ιδέες
αφορούν την εκπαίδευση των νέων (βλ. παράδειγμα
ιδέας), ακόμη και από πολύ μικρή ηλικία, μέσω
εκπαιδευτικών κήπων (βλ. ιδέα ), υπάρχει επίσης
έκκληση για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων
Ευρωπαίων σε πρωτοβουλίες για την κλιματική
αλλαγή, ιδίως λόγω της αυξανόμενης γήρανσης του
πληθυσμού στην Ευρώπη (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Επιπλέον, ορισμένοι συνεισφέροντες τονίζουν την
ανάγκη προώθησης της οικολογικής επικοινωνίας
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για παράδειγμα,
προτείνουν την ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας
σχετικά με τον «πώς να είσαι οικο-υπεύθυνος
Ευρωπαίος» και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργηθούν
γειτονιές υπεύθυνες για το περιβάλλον (βλ. ιδέα).
Ενώ έχουν επίγνωση του ρόλου των ατόμων στη
μείωση της κλιματικής αλλαγής, ορισμένοι
συμμετέχοντες επιμένουν στις ευθύνες των
εταιρειών και παροτρύνουν τους ανθρώπους να
λογοδοτήσουν στις επιχειρήσεις που ισχυρίζονται ότι
είναι ουδέτερες ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα, αλλά εξακολουθούν να βασίζονται σε μη
βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα (βλ. ιδέα).

Ένα πρόσθετο θέμα αφορά τη στέγαση και την
κατασκευή με ένα επιμέρους θέμα που
συγκεντρώνει διάφορες ιδέες και εκδηλώσεις που
συζητούν το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους
(βλ.εκδήλωση) ,με στόχο τον συνδυασμό του
καινοτόμου, αισθητικού σχεδιασμού με
συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της
βιωσιμότητας, της προσιτότητας και της
προσβασιμότητας των μελλοντικών χώρων
διαβίωσης. Μια άλλη ιδέα απαιτεί εκστρατείες
ευαισθητοποίησης για πράσινες, βιώσιμες
κατασκευές με τη χρήση οικοδομικών υλικών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (βλ.
ιδέα).
Ομοίως, ο διάλογος που οργανώνεται στη Σουηδία
επικεντρώνεται στους τρόπους ανάπτυξης και
προώθησης της βιώσιμης στέγασης στις αγροτικές
περιοχές, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστική η
αγροτική ζωή (βλ. εκδήλωση).

Τέλος, διερευνήθηκε επίσης η ιδέα της
επανακυκλοφορίας μεταχειρισμένων στοιχείων και
υλικών στον κατασκευαστικό κλάδο (βλ. ιδέα ).

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Μια νέα εστίαση στις τελευταίες συνεισφορές ήταν η
εστίαση στην ενέργεια υπό το πρίσμα της ολοένα και
πιο προβληματικής εξάρτησης της ΕΕ από τον
εφοδιασμό της Ρωσίας με φυσικό αέριο και
πετρέλαιο. Διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις,
όπως η ενθάρρυνση της ενεργειακής νηφαλιότητας
στην ΕΕ (βλ. ιδέα), η ενεργειακή ανεξαρτησία ή η
προώθηση βιώσιμων μεταφορών. Σημαντικό μέρος
των νέων συνεισφορών συνηγορεί υπέρ της
ενίσχυσης των σιδηροδρομικών δικτύων, των
φτηνών και προσβάσιμων δημόσιων συγκοινωνιών
και της χρήσης ποδηλάτων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Σε μεγάλο βαθμό, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις
καθαρές πηγές ενέργειας, ένα δημοφιλές θέμα,
όπως φαίνεται και σε προηγούμενες εκθέσεις (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Το υδρογόνο αναφερόταν συχνά
ως παράδειγμα φορέα πράσινης ενέργειας, ενώ
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συχνά τονίζονταν τα όρια ορισμένων «πράσινων»
πηγών ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια και το
μεθάνιο (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Όσον αφορά το επιμέρους θέμα της ενθάρρυνσης
της βιώσιμης κατανάλωσης, επισημάνθηκαν
επιμέρους θέματα που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, όπως η απαγόρευση της χρήσης
πλαστικών (βλ. παράδειγμα ιδέας ), η ανακύκλωση,
η μείωση των αποβλήτων και ένα φορολογικό
σύστημα που ενθαρρύνει τη βιώσιμη κατανάλωση.
Οι νέες ιδέες έφεραν συγκεκριμένες προτάσεις,
όπως η πρόταση για τη θέσπιση ενόςπρογράμματος
ανταλλαγής αυτοκινήτων που θα υποστηρίζεται από
την ΕΕ, ώστε να μπορούν οι πολίτες να
ανταλλάσσουν τα αυτοκίνητά τους με λιγότερο
ρυπογόνα μοντέλα, όπως τα υβριδικά αυτοκίνητα (
βλ. ιδέα). Άλλες εισηγήσεις πρότειναν τρόπους
εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως σε γραφεία υπό το
πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Η κλιματική αλλαγή και οι εκπομπές εν γένει
συζητήθηκαν εκ νέου ευρέως, ενώ οι ιδέες σχετικά
με την περιβαλλοντική εκπαίδευση προτάθηκαν
συχνότερα κατά την προηγούμενη περίοδο (βλ.
παράδειγμα ιδέας ). Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής, οι πρόσφατες εισηγήσεις
έκαναν προτάσεις στο πλαίσιο μιας κοινής
προσέγγισης της κλιματικής αλλαγής για έναν
Ευρωπαίο Πρέσβη για το Περιβάλλον ή,
αντανακλώντας το σημερινό περιβάλλον, τη
δημιουργία ενός Ευρωπαίου Υπουργού Ενέργειας
που θα εκπροσωπεί την Ευρώπη σε αυτά τα θέματα
στη διεθνή σκηνή (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή νεολαία που
πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις αρχές Απριλίου
2022 συζητήθηκαν ορισμένα ζητήματα που
σχετίζονται με τη βιώσιμη εξερεύνηση του
διαστήματος, με πρόσκληση για την ανάπτυξη νέων,
πιο φιλικών προς το περιβάλλον διαστημικών
τεχνολογιών για τη δημιουργία βιώσιμων
δορυφόρων (βλ. ιδέα).
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Ενθάρρυνση της κυκλικής οικονομίας
Επανεξέταση των αλυσίδων εφοδιασμού
Ανάκριση της κατανάλωσης μάζας
Κατανάλωση
Μείωση όλων των ειδών αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τροφίμων
και νερού
Εισαγωγή αυξημένης υποχρεωτικής εγγύησης για νέες
συσκευές
Απαγόρευση της εξωτερικής ανάθεσης αποβλήτων από
την ΕΕ
Εισαγωγή ετικετών προϊόντων που περιγράφουν
λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ενθάρρυνση της αργής μόδας και της φιλικής προς το
περιβάλλον κλωστοϋφαντουργίας
Καταπολέμηση των αποβλήτων νερού
Προώθηση του πράσινου και φιλικού προς το
περιβάλλον τουρισμού
Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρονικών
συσκευών
Προώθηση βιώσιμων τρόπων για την
επίτευξη της ευρωπαϊκής ενεργειακής
κυριαρχίας
Εγκατάλειψη ή περιορισμός μη
Ενέργεια
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Προώθηση και διερεύνηση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας
Διερεύνηση ενεργειακά αποδοτικής και
φιλικής προς το περιβάλλον θέρμανσης
Να λογοδοτούν οι εταιρείες για τη χρήση
της ενέργειας τους
Ρύθμιση της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων

Διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης
με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής
Επέκταση του συστήματος εμπορίας
εκπομπών της ΕΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠ
Χαμηλότερο μέγιστο επιτρεπόμενο
ποσοστό εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
Προσχώρηση στη Συνθήκη για τη μη
διάδοση των ορυκτών καυσίμων
Επενδύστε στην τεχνολογία CCS
Εφαρμογή μιας ισχυρότερης
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής
Ενθάρρυνση της εφαρμογής σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο
Επέκταση της πράσινης συμφωνίας με
κοινωνικό τρόπο χωρίς
αποκλεισμούς
Παρακολούθηση των επιπτώσεων των
μέτρων και της εφαρμογής

Απαγόρευση πτήσεων μικρής απόστασης
Βελτίωση και επέκταση των δημόσιων
μεταφορών και των υποδομών τους
Επέκταση των γρήγορων δικτύων τρένων
Διευκόλυνση των υποδομών ποδηλασίας
Συζητήστε τα περιβαλλοντικά οφέλη και
μειονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη φιλικών
προς το περιβάλλον μεταφορών
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Αντιμετώπι
ση της
κλιματικής
αλλαγής

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
αλλαγη &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεταφορές

Ρύπανση

Επιδότηση,
φορολογία

Να σταματήσουν οι μη φιλικές προς
το περιβάλλον επιδοτήσεις
Επιδότηση έργων βιοποικιλότητας
και κλιματικής αλλαγής
Φορολογικά μη βιώσιμα προϊόντα

Αλλαγή στάσης
και
συμπεριφοράς

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
αλλαγη &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν
Βιωσιμότητα στη
γεωργία

Περιορισμός της φωτορύπανσης
Διασφάλιση της μελλοντικής ασφάλειας
των υδάτινων πόρων, εξουδετέρωση
της οξίνισης των ωκεανών
Καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης,
επέκταση της απαγόρευσης του
πλαστικού μίας χρήσης

Στέγαση και κατασκευή

Να λογοδοτούν οι εταιρείες για
μη βιώσιμα επιχειρηματικά
μοντέλα
Ευαισθητοποίηση όλων των
γενεών
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες
για την ανακύκλωση

Απαγόρευση των φυτοφαρμάκων και
προώθηση της οικολογικής
γεωργίας
Προώθηση της φυτικής διατροφής
Προώθηση της τοπικής γεωργίας για
την εξασφάλιση της επισιτιστικής
ασφάλειας
Διερεύνηση πιο βιώσιμων μορφών
γεωργίας: κάθετη γεωργία,
αγροοικολογία, αγροδασοκομία,...
Διερεύνηση τρόπων μετασχηματισμού
της γεωργίας για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής
Επιβολή δίκαιων τιμών και
εγγυημένου εισοδήματος για τους
γεωργούς

Προώθηση του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους
Ενθάρρυνση της χρήσης οικοδομικών υλικών
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
Καθιέρωση ευρωπαϊκής εμπιστοσύνης για την
αποκατάσταση της αξίας εγκαταλελειμμένων
γαιών και κτιρίων
Διευκόλυνση της ανακυκλοφορίας
μεταχειρισμένων δομικών υλικών

Βιοποικιλότητα
και καλή
μεταχείριση των
ζώων
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Καταπολέμηση της αποψίλωσης των
δασών
Εντατικοποίηση της αναδάσωσης,
συμπεριλαμβανομένων των
αστικών περιοχών
Απαγόρευση της εισαγωγής
προϊόντων που προέρχονται από
την αποψίλωση των δασών
Προστασία των απειλούμενων
ευρωπαϊκών ζωικών ειδών
Σταματήστε το εμπόριο εξωτικών
ζώων ως κατοικίδιων ζώων
Προστασία της καλής μεταχείρισης
των υδρόβιων ζώων
Προώθηση της βιοποικιλότητας με
συγκεκριμένα μέτρα όπως οι
πράσινες στέγες

Πρόληψη και όχι παρέμβαση
• Υγιής γήρανση και αντιγήρανση
• Προσεγγίσεις στην ιατρική
• Απαντήσεις στη νόσο COVID-19
• Η υγεία σε μια ψηφιοποιημένη εποχή
• Φροντίδα του καρκίνου
• Εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης
• Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

3. ΥΓΕΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του θέματος της υγείας οι
συνεισφέροντες έχουν ασχοληθεί με μια ευρεία
ποικιλία θεμάτων. Τα πλέον επαναλαμβανόμενα
θέματα προώθησαν την ανάγκη εξασφάλισης
ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας
υγειονομική περίθαλψη και πρότειναν μεγαλύτερη
εναρμόνιση και ενσωμάτωση της υγειονομικής
περίθαλψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· αυτό
επηρεάστηκε επίσης από την εμπειρία της νόσου
COVID-19 και τον αντίκτυπό της. Άλλες ιδέες
κυμαίνονται από τις εκκλήσεις για μεγαλύτερη
επένδυση στην ψυχική υγεία, την έρευνα στον τομέα
της υγείας για την καταπολέμηση των σημερινών
προκλήσεων στον τομέα της υγείας, με ιδιαίτερη
έμφαση στη γήρανση του πληθυσμού και τον
καρκίνο, έως τις εκκλήσεις για επενδύσεις σε
προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της υγιεινής διαβίωσης και της
αντιμετώπισης των στοιχείων που είναι γνωστό ότι
προκαλούν προβλήματα υγείας, όπως η
ατμοσφαιρική ρύπανση και η κατανάλωση καπνού.
Το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει 2.413 συνεισφορές:
1.162 ιδέες, 1.003 σχόλια και 248 εκδηλώσεις. Τα
θέματα που προσδιορίζονται παρατίθενται ανάλογα
με το επίπεδο εμφάνισής τους. Τα κύρια θέματα που
καλύπτονται από αυτό το θέμα είναι:
•Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για
όλους
• Ενσωμάτωση των συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης της ΕΕ
• Υγιεινοί τρόποι ζωής
• Έρευνα στον τομέα της υγείας

Διάφορα πρόσφατα γεγονότα αφορούσαν ζητήματα
όπως η ψυχική υγεία και η ευεξία (βλ. παράδειγμα
εκδήλωσης ). Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου των Συμβουλίων Νεολαίας που
πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, οι συμμετέχοντες
συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την ψυχική υγεία
( βλ. εκδήλωση). Όσον αφορά την πανδημία Covid19, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στη
σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών (βλ.
γεγονός).
Σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε στο
Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, οι συμμετέχοντες
διερεύνησαν τον ρόλο της ΕΕ στη διευκόλυνση της
υγιούς γήρανσης (βλ. εκδήλωση), ενώ μια εκδήλωση
στην Ιταλία ήταν αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό σχέδιο
για τον καρκίνο (βλ. εκδήλωση).
Όσον αφορά την ενσωμάτωση της υγειονομικής
περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι
προοπτικές και οι προκλήσεις για τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού
συστήματοςδημόσιαςυγείαςδιαμορφώθηκαν κατά τη
διάρκεια συμμετοχικού σεμιναρίου στην Ελλάδα (βλ.
εκδήλωση). Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν ιδέες που
κυμαίνονται από τις εκκλήσεις για τη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος έως την ανάγκη
εξάλειψης των ανισοτήτων μεταξύ Βορρά και Νότου,
προκειμένου να κινηθούν προς ένα τέτοιο κοινό
ευρωπαϊκό σύστημα δημόσιας υγείας. Μια
διαδικτυακή εκδήλωση συζήτησε τους κινδύνους για
την υγεία που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα
από ρύπους, όπως ο καπνός του τσιγάρου, το αέριο
καυσίμων, τα χημικά και άλλα αλλεργιογόνα και
ραδόνια (βλ. συμβάν).
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Πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη για
όλους
Ένα από τα πιο επαναλαμβανόμενα θέματα στο
πλαίσιο αυτού του θέματος είναι η έκκληση για
ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και
υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη (βλ.
παράδειγμα μιας ιδιαίτερα αποδεκτής ιδέας).
Οι ιδέες που προτείνονται υποστηρίζουν επίσης την
καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ιατρικής
ασφάλισης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδιαίτερα
αποδεκτή ιδέα σε αυτό το θέμα καλεί επίσης την ΕΕ
να διασφαλίσει ότι όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ θα έχουν
ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
περίθαλψης, οι οποίες θα παρέχονται από
ανθεκτικά, καλά στελεχωμένα και καλά εξοπλισμένα
δημόσια συστήματα με καθολική κάλυψη (βλ. ιδέα).
Ορισμένες ιδέες εξελίσσονται γύρω από την ανάγκη
της ΕΕ να διαθέσει κονδύλια για να διασφαλίσει
ειδικά την πρόσβαση στην περίθαλψη ψυχικής
υγείας για όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα και
την ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η ιδέα της αποιδιωτικοποίησης του κλάδου της υγειονομικής
περίθαλψης προτείνεται επίσης ως τρόπος να
καταστεί η υγειονομική περίθαλψη οικονομικά
προσιτή για όλους (βλ. παράδειγμα ιδέας) και να
καταργηθεί η διπλή διαδρομή της πρόσβασης του
δημόσιου έναντι του ιδιωτικού τομέα στην υγεία
εντός της ΕΕ (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες εγείρουν το
ζήτημα του κόστους των φαρμάκων και προτείνουν
τρόπους να καταστούν οικονομικά προσιτά για
όλους μέσω της παρακολούθησης της
φαρμακευτικής βιομηχανίας περισσότερο (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Όσον αφορά την προσβασιμότητα, μια ομάδα ιδεών
προτείνει διάφορες λύσεις για να καταστεί η
υγειονομική περίθαλψη πρακτικά πιο προσιτή για
ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα ή που βρίσκονται
σε απομακρυσμένες περιοχές (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Η ανάπτυξη της εξ αποστάσεως υγειονομικής
περίθαλψης λαμβάνει τη μορφή πρόσβασης υψηλής
ταχύτητας και χαμηλού φραγμού στα ιατρικά
συστήματα με λεωφορεία υγείας (βλ. ιδέα).
Ένα τελευταίο επιμέρους θέμα αφορά την πτυχή της
ισότητας της πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη. Οι συνεισφέροντες επισημαίνουν ότι
ορισμένες ομάδες ασθενών αντιμετωπίζουν συχνά
συγκεκριμένα κοινωνικά εμπόδια. Ορισμένοι
συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη εστίασης στην
παιδιατρική περίθαλψη, ιδίως για τους
καρκινοπαθείς (βλ. παράδειγμα ιδέας), μια άλλη

ιδέαείναι να αυξηθούν τα στοχευμένα οφέλη για τα
άτομα με ειδικές ανάγκες (βλ. ιδέα). Ένας
συμμετέχων ζητεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε ειδικές
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τα
διεμφυλικά άτομα (βλ. ιδέα).
Υπό το πρίσμα του σημερινού πλαισίου της νόσου
COVID-19 και των αυξανόμενων καταλόγων
αναμονής για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας,
ορισμένες ιδέες εξελίσσονται γύρω από την ανάγκη
να διαθέσει η ΕΕ κονδύλια για τη διασφάλιση της
πρόσβασης σε περίθαλψη ψυχικής υγείας για όλους,
ανεξάρτητα από το εισόδημα και την ηλικία (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Μια γερμανική εκδήλωση με τίτλο «Υγεία χωρίς
σύνορα σε έναν γηράσκοντα πληθυσμό» συζήτησε
τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για τα
ευρωπαϊκά συστήματα υγείας ενόψει των δύο
μεγάλων τάσεων που χαρακτηρίζουν την υγεία στην
εποχή μας: γήρανση του πληθυσμού και τεχνολογική
επανάσταση. Μέρος του πεδίου εφαρμογής της
εκδήλωσης αυτής ήταν επίσης η κατανόηση του
τρόπου αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη
διασφάλιση ολοκληρωμένης υγειονομικής κάλυψης
παρά τη γήρανση του πληθυσμού (βλ. συμβάν). Οι
συμμετέχοντες προσδιόρισαν τρεις τομείς δράσης: η
δημιουργία διεθνών προγραμμάτων κατάρτισης, η
υπέρβαση των γεωγραφικών ορίων στην έρευνα και
την περίθαλψη στον τομέα της υγείας και η βελτίωση
των μοντέλων εργασίας (χρόνος εργασίας και
περιεχόμενο), και ιδίως των μηχανισμών εκτίμησης
των εργαζομένων.

Ενσωμάτωση των
συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης της ΕΕ
Μεταξύ των θεμάτων που προτείνονται σε σχέση με
την υγεία, η ενσωμάτωση των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ με αυξημένη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι,
συνολικά, ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα
θέματα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συμμετέχοντες
στην πλατφόρμα υποστηρίζουν τη στενότερη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την
ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης (βλ. παράδειγμα
εκδήλωσης) και τη διασφάλιση ποιοτικής
υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις
ιδέες περιλαμβάνεται ο καθορισμός προτύπων
περίθαλψης σε επίπεδο ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας
και ιδέας) για τη συγκέντρωση ιατρικών γνώσεων και
ικανοτήτων σε ένα δίκτυο (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή,
για παράδειγμα, με την παροχή στους εντάσοντες
της δυνατότητας να κυκλοφορούν ελεύθερα και να
φροντίζουν ασθενείς με κρίσιμη κατάσταση σε
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ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Υπάρχουν
επίσης προτάσεις για την αναγνώριση των
προσόντων των φροντιστών σε ολόκληρη την ΕΕ, τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νοσοκομείου για τις
σπάνιες νόσους (βλ. ιδέα), τη βελτίωση των νομικών
ρυθμίσεων σχετικά με τη μεταμόσχευση ώστε να
δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα μεταμόσχευσης και
δωρεάς οργάνων (βλ. ιδέα) και τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαπίστευση των
ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης (βλ. ιδέα). Στο
ίδιο πνεύμα, οι συνεισφέροντες προτείνουν την
αναγνώριση ασθενειών σε ολόκληρη την ΕΕ για τη
δημιουργία βάσης δεδομένων με μεθόδους
θεραπείας και αξιολογήσεις για τη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού καθεστώτος νόσων (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη ιδέα αφορά τη
δημιουργία διαδρόμων υγείας μεταξύ των
παραμεθόριων χωρών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτό
θα επιτρέψει στους εργαζομένους, τους ασθενείς και
άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να
ταξιδεύουν πέραν των εθνικών συνόρων κατά τη
διάρκεια μελλοντικών περιοριστικών μέτρων,
διασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη.
Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις υπογραμμίζουν την
ανάγκη να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της ΕΕ σε
θέματα δημόσιας υγείας (βλ. παράδειγμα ιδέας και
εκδήλωσης), με πολλούς να προτείνουν και να
εγκρίνουν την ιδέα αναθεώρησης της Συνθήκης της
Λισαβόνας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλοι προτείνουν
τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Υγείας (βλ. ιδέα) ή
την αναβάθμιση του ρόλου του ΕΜΑ, του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (βλ. ιδέα).
Ένας συνεισφέρων προτείνει τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού υπουργείου υγειονομικής περίθαλψης
(βλ. ιδέα) ή μιας πραγματικής αρχής που συντονίζει
όλους τους οργανισμούς υγείας της ΕΕ για την
εποπτεία της προμήθειας φαρμάκων, από την
ανάπτυξη έως την παρασκευή (βλ. ιδέα). Οι
προτάσεις αυτές διατυπώνονται συχνότερα σε
σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη
αντιμετώπισαν την πανδημία COVID-19 και τις
σχετικές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού, τις
προκλήσεις της ανάπτυξης εμβολίων και τις κοινές
αγορές εμβολίων. Κατά συνέπεια, οι συνεισφέροντες
τονίζουν την ανάγκη αύξησης ή μετεγκατάστασης της
παραγωγικής ικανότητας των φαρμάκων και των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων εντός της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Ορισμένοι συνεισφέροντες ζητούν μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση
κοινών προκλήσεων στον τομέα της υγείας της ΕΕ,
όπως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψυχική
υγεία (βλ. παράδειγμα ιδέας ) και την πρόληψη της
αυτοκτονίας (βλ.παράδειγμα ιδέας) ή μια κοινή
προσέγγιση για τις σπάνιες νόσους (βλ. παράδειγμα
ιδέας ). Σχετικά, σε μια εθνική συζήτηση για την
υγεία που διοργανώθηκε στην Πολωνία, οι
συμμετέχοντες πρότειναν να τροποποιηθεί η
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε τα

θέματα ψυχικής υγείας να ρυθμίζονται σε επίπεδο
Ένωσης (βλ. εκδήλωση). Άλλοι, στο πλαίσιο της
καταπολέμησης και της πρόληψης του καρκίνου, δεν
κρίνουν σκόπιμο να διευρυνθεί η αρμοδιότητα της
Ένωσης στον τομέα της υγείας, δεδομένου ότι τα
κράτη μέλη συμφωνούν περισσότερο με τις τοπικές
καταστάσεις (βλ. ιδέα). Ένα σύνολο ιδεών
πραγματεύεται το θέμα της περίθαλψης στο τέλος
της ζωής, υποστηρίζοντας μια ενιαία ευρωπαϊκή
στρατηγική για θεραπείες στο τέλος του κύκλου ζωής
(βλ. ιδέα), ενώ άλλες επικεντρώνονται στη βελτίωση
των παρηγορητικών θεραπειών για τους
καρκινοπαθείς (βλ. ιδέα).

Υγιεινός τρόπος ζωής
Ένα άλλο θέμα που συχνά συμβαίνει είναι η
προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής. Πολλοί
συμμετέχοντες στην πλατφόρμα θεωρούν την ΕΕ ως
παράγοντα με τα κατάλληλα προσόντα για την
προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των
Ευρωπαίων. Αρκετοί συνεισφέροντες θεωρούν
σημαντικό να προωθήσουν vegan ή χορτοφαγικές
δίαιτες λόγω των οφελών τους για την υγεία και το
περιβάλλον (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο
αυτό, ορισμένοι προτείνουν την αύξηση των φόρων
επί του κρέατος και τη μείωση του ΦΠΑγια τα υγιεινά
τρόφιμα (βλ. ιδέα), ενώ άλλοι επιδιώκουν τη
φορολόγηση των ανθυγιεινών προϊόντων διατροφής
εν γένει (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Ένας συμμετέχων
προτείνει την επιδότηση υγιεινών και βιολογικών
τροφίμων, έτσι ώστε οι άνθρωποι με χαμηλό
εισόδημα να μπορούν επίσης να αντέξουν
οικονομικά να τα αγοράσουν ( βλ. ιδέα).
Σκεπτόμενος τις συνέπειες μιας κακής διατροφής,
ένας άλλος συμμετέχων προτείνει την αντιμετώπιση
των φλεγμονωδών ασθενειών που σχετίζονται με την
κακή διατροφή και την παχυσαρκία (βλ. ιδέα).
Στην πλατφόρμα προτείνεται επίσηςστήριξη για την
προώθηση του γραμματισμού και της εκπαίδευσης
στον τομέα της υγείας (βλ. παράδειγμα ιδέαςκαι
ιδέας)και την ενστάλαξη πρακτικών που σχετίζονται
με την υγεία από μικρή ηλικία, ως βασικό παράγοντα
για έναν υγιεινό τρόπο ζωής (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο
αυτό, οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στο
σύστημα Nutri-score επικρίθηκαν από έναν
συμμετέχοντα (βλ. ιδέα). Παράλληλα με την
εκπαίδευση για την υγιεινή διατροφή, η εκπαίδευση
για την ψυχική υγεία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική
από τους συνεισφέροντες (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Η συσχέτιση μεταξύ τροφίμων και υγείας διερευνάται
περαιτέρω σε πολλαπλές ιδέες που εγείρουν το
ζήτημα των αυξημένων ελέγχων της ποιότητας των
τροφίμων (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή της
απαγόρευσης συγκεκριμένων προϊόντων όπως τα
τεχνητά τρανς λιπαρά (βλ. ιδέα). Αναφέρεται επίσης
η ρύθμιση των γεωργικών τεχνικών που επηρεάζουν
τη διατροφή και την υγεία, όπως τα αντιβιοτικά στην
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εντατική γεωργία (βλ. ιδέα). Μια ειδική εκδήλωση
στη Λιθουανία ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη μιας
βιώσιμης πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα και
παρακολούθησαν 280 συμμετέχοντες (βλ.
εκδήλωση). Τα μέτρα αυτά εξέφρασαν την ανάγκη η
ΕΕ να επενδύσει περισσότερο στη βιολογική
γεωργία μέσω ειδικών ενισχύσεων για τους
γεωργούς. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες
υπογραμμίζουν την ανάγκη υιοθέτησης μιας
προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή για την
εφαρμογή μιας βιώσιμης γεωργικής πολιτικής.
Παρόμοιες ιδέες εγείρονται επίσης στο θέμα της
κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος.
Αρκετοί πολίτες επισημαίνουν την ανάγκη
αποθάρρυνσης της κατανάλωσης καπνού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αυξάνοντας την τιμή και
μειώνοντας τα σημεία πώλησης στα φαρμακεία (βλ.
παράδειγμα ιδέας ), ενώ άλλοι υποστηρίζουν μια πιο
διαρκή καταπολέμηση των ναρκωτικών σε επίπεδο
ΕΕ (βλ. ιδέα). Το αλκοόλ αναφέρεται επίσης μεταξύ
των εθισμών που πρέπει να καταπολεμήσει η ΕΕ
(βλ. παράδειγμα ιδέας), με έναν συμμετέχοντα να
προτείνει τον περιορισμό των πωλήσεων τόσο του
οινοπνεύματος όσο και του καπνού σε εξειδικευμένα
καταστήματα (βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν την
κατάργηση των εποχικών αλλαγών της ώρας, οι
οποίες, κατά την άποψή τους, θα βελτιώσουν τη
γενική υγεία και ασφάλεια (βλ. παράδειγμα idea).

Έρευνα στον τομέα της
υγείας
Η έρευνα για την υγεία είναι ένα οριζόντιο θέμα που
προσελκύει περισσότερη δέσμευση και αγγίζει
πολλά θέματα.
Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο ζήτημα, οι
συνεισφέροντες υποστηρίζουν γενικά σε μεγάλο
βαθμό την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα,
ιδίως όσον αφορά τη διερεύνηση καινοτόμων
βιοϊατρικών τεχνολογιών.
Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν διάφορες
ιδέες για την ανάπτυξη ενός ακμάζοντος
οικοσυστήματος υγείας στην Ευρώπη, προωθώντας
και υποστηρίζοντας την καινοτομία στον τομέα της
υγείας και την έρευνα στον τομέα της υγείας (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Οι προτάσεις λαμβάνουν
διάφορες μορφές, όπως η ιδιαίτερα εγκριθείσα
πρόταση για την ενθάρρυνση της έρευνας σχετικά με
τους παθομηχανισμούς της μυαλγικής
εγκεφαλομυελίτιδας στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» ( βλ. ιδέα) ή η πρόσκληση για τη
στήριξη της έρευνας σχετικά με τις
νευροεκφυλιστικές ασθένειες (βλ. ιδέα).
Όσον αφορά τη θεσμική οργάνωση της έρευνας σε
επίπεδο ΕΕ, ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν
ένα διαφανές σύστημα κινήτρων για τη διανοητική

ιδιοκτησία (βλ. ιδέα), ή τη δημιουργία ενός κεντρικού
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ερευνών στον τομέα της
υγείας για τον συντονισμό της έρευνας στον τομέα
της υγείας σε όλα τα εθνικά ιδρύματα και την
επένδυση στη φαρμακευτική έρευνα ( βλ. ιδέα).
Άλλες ιδέες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού εργαστηρίου για τις λοιμώδεις νόσους
(βλ. ιδέα). Ένας πολίτης υπογραμμίζει την ανάγκη
να συνδεθούν τα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα, αλλά
και η αγορά, η παραγωγή και η προμήθεια
προστατευτικών ενδυμάτων και φαρμάκων να
καταστούν περισσότερο βασισμένες στην Ευρώπη
(βλ. ιδέα). Μια άλλη πρόταση είναι η ανάγκη η
Ευρώπη να ενώσει τις δυνάμεις της με τα
πανεπιστήμια στον τομέα της έρευνας για την
ανάπτυξη ενός νέου αντιβιοτικού κατά των
υπερανθεκτικών βακτηρίων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Συνιστάται επίσης μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη χρήση και την κατάχρηση αντιβιοτικών
(βλ. ιδέα). Ορισμένοι πολίτες ζητούν επίσης τη
θέσπιση νόμου που θα καθιστά υποχρεωτικό για τις
φαρμακευτικές εταιρείες που διανέμουν εμβόλια να
δημοσιεύουν πλήρη στοιχεία από τις κλινικές
δοκιμές για τα εν λόγω εμβόλια, ώστε να
διευκολύνονται οι αξιολογήσεις της ασφάλειας και
της αποτελεσματικότητάς τους (βλ. ιδέα).
Οι προκαταλήψεις των φύλων αναφέρονται μεταξύ
των προβλημάτων που εμποδίζουν την έρευνα από
την αποτελεσματική μελέτη ασθενειών που είναι πιο
διαδεδομένες μεταξύ των γυναικών. Ένας
συμμετέχων καλεί την ΕΕ να βρει λύση για την
έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις γυναίκες στην
έρευνα (βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συνεισφέροντες, μεταξύ των οποίων μια
ιδιαίτερα επιδοκιμασμένη ιδέα στο θέμα των Άλλων
ιδεών, ζητούν ένα σχέδιο δράσης για τη μετάβαση
στην επιστήμη χωρίς ζώα (βλ. ιδέα).

Πρόληψη και όχι
παρέμβαση
Όσον αφορά την κατηγορία του υγιεινού τρόπου
ζωής, η πρόληψη θεωρείται ένας τομέας στον οποίο
η ΕΕ μπορεί και πρέπει να δράσει αποτελεσματικά.
Διάφορες ιδέες που προβάλλουν οι πολίτες αφορούν
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία
και τις συνέπειές της, όπως η εξουθένωση, το άγχος,
η κατάθλιψη και το άγχος, και ζητούν ένα ευρωπαϊκό
σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος
(βλ. παράδειγμα ιδέας), ιδίως ενόψει των
επιπτώσεων της νόσου COVID-19 (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Το ζήτημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα πιεστικό
μεταξύ των νέων, γεγονός που οδηγεί σε εκκλήσεις
για μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Νεολαίας για την
ψυχική υγεία (βλ. ιδέα), και σε μεγαλύτερες
επενδύσεις στην έρευνα (βλ. ιδέα) και σε εκστρατείες
στα μέσα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση
σχετικά με την ψυχική υγεία (βλ. ιδέα).
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Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην
υγεία των πολιτών τίθεται επίσης ως πιεστικό ζήτημα
(βλ. ιδέα), όπως και η ανάγκη αντιμετώπισης της
ηχορύπανσης με τον καθορισμό αυστηρών
επιπέδων όσον αφορά τις επιτρεπόμενες εκπομπές
θορύβου για τα ελαστικά αυτοκινήτων (βλ. ιδέα).
Επιπλέον, υπάρχει έκκληση για μείωση της έκθεσης
σε ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία,
συμπεριλαμβανομένων των PFAS (ανά και
πολυφθοροαλκυλικές ουσίες) (βλ. ιδέα).
Σύμφωνα με την πρόληψη, μια ιδέα παρουσιάζει τα
πλεονεκτήματα των επιγενετικών τεχνολογιών για
την προώθηση ενός νέου οικολογικού ανθρωπισμού
με την ενίσχυση του ρόλου του περιβάλλοντος και
των τροφίμων για την προστασία της υγείας των
ατόμων και της κοινότητας (βλ. ιδέα).
Η σημασία της πρόληψης και του
προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας
υπογραμμίστηκε επίσης στις εκδηλώσεις (βλ.
εκδήλωση).
Ένας συμμετέχων τονίζει την ανάγκη κατάρτισης
ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης και σχετικά με τις
καρδιαγγειακές παθήσεις (βλ. ιδέα).

Υγιής γήρανση και
αντιγήρανση
Μερικοί συμμετέχοντες συζητούν ιδέες που
σχετίζονται με την υγιή γήρανση και την
καταπολέμηση της γήρανσης από πολλαπλές
οπτικές γωνίες.
Υπό το πρίσμα της γήρανσης του πληθυσμού της
Ευρώπης, οι πολίτες τονίζουν τη σημασία της καλής
υγείας κατά την «ασημένια εποχή». Για τον σκοπό
αυτό, τονίζεται η ανάγκη ποιοτικών υπηρεσιών
φροντίδας για τους ηλικιωμένους (βλ. ιδέα). Μια
ιδιαίτερα επιδοκιμασμένη και σχολιασμένη ιδέα
προωθεί την επιστημονική έρευνα και τις τεχνολογίες
υγιούς μακροζωίας, όπως οι θεραπείες
αναζωογόνησης και οι κλινικές δοκιμές. Η εφαρμογή
αποτελεσματικών νομικών, δημοσιονομικών,
κανονιστικών και θεσμικών δεσμεύσεων, με στόχο
την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής στην ΕΕ,
κρίνεται επίσης καίριας σημασίας (βλ. ιδέα).
Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, ένας πολίτης
προάγει την κρυονική ως μια ευκαιρία να
καθυστερήσει τη φροντίδα μέχρι να βρεθεί μια
θεραπεία, με το πάγωμα των άρρωστων ασθενών
(βλ. ιδέα).
Η καταπολέμηση της γήρανσης υποστηρίζεται
επίσης με σκοπό την τόνωση της οικονομικής
ανάπτυξης, σε σχέση με τη μείωση του ενεργού
πληθυσμού (βλ. ιδέα).
Ένας πολίτης αυξάνει το δυναμικό των αγροτικών
περιοχών ως κόμβων καινοτομίας για στρατηγικές
υγιούς γήρανσης, καθώς αυτές οι «περιοχές πάλης»
είναι γενικά πιο πυκνοκατοικημένες από
ηλικιωμένους πολίτες και η ποιότητα της

υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι τόσο υψηλή όσο
στις αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα να
απαιτούνται καινοτόμες λύσεις (βλ. ιδέα). Μια λύση
που προτείνεται από έναν άλλο συνεισφέροντα είναι
η έννοια της υποβοηθούμενης, πολυγενειακής
διαβίωσης (βλ. ιδέα).
Μια εκδήλωση στη Λιθουανία υιοθέτησε μια
ενδιαφέρουσα προοπτική που σχετίζεται με την
ηλικία, προσπαθώντας να κατανοήσει τις
διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις των νέων και
των ηλικιωμένων απέναντι σε θέματα υγείας (βλ.
εκδήλωση). Τα δύο κύρια συμπεράσματα της
εκδήλωσης ήταν, αφενός, η σημασία των
ενημερωτικών εκστρατειών και της διά βίου μάθησης
για θέματα υγείας και, αφετέρου, ο καίριος ρόλος
των οικογενειών και η αμοιβαία υποστήριξη στην
αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στην
ΙΑΤΡΙΚΗ
Οι συμμετέχοντες στις πλατφόρμες μερικές φορές
διαφέρουν ως προς τις απόψεις τους σχετικά με την
καλύτερη προσέγγιση της ιατρικής. Αν και η
συζήτηση για τις ιατρικές προσεγγίσεις συνήθως
περιορίζεται σε λίγους συμμετέχοντες, ορισμένα
ζητήματα τείνουν να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο
κοινό. Αυτό ισχύει για τις θεραπείες στο τέλος του
κύκλου ζωής. Ένας συνεισφέρων ζητεί μεγαλύτερη
συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επιλογές στο
τέλος του κύκλου ζωής και την αναγνώριση της
θέλησης διαβίωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση (βλ. ιδέα).
Μία από τις ιδέες που αφορούν το θέμα της
φροντίδας στο τέλος της ζωής επικεντρώνεται στη
βελτίωση της παρηγορητικής θεραπείας για τους
ασθενείς με καρκίνο (βλ. ιδέα).
Πέρα από την υποστήριξη της νομοθεσίας στο τέλος
του κύκλου ζωής, ένα άλλο θέμα που συζητείται
συνήθως είναι αυτό της αποποινικοποίησης των
ελαφρών φαρμάκων για ιατρικούς σκοπούς.
Ειδικότερα, αρκετοί πολίτες ζητούν την
αποποινικοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και
θεραπευτικούς σκοπούς (βλ. ιδέα και ιδέα).
Η ιδέα της ενσωμάτωσης φυσικών θεραπειών στην
ιατρική, όπως η φυτοθεραπεία, η ομοιοπαθητική
κ.λπ., για τη συμπλήρωση της αλλοπαθητικής
ιατρικής συζητείται ευρέως στην πλατφόρμα (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας). Επιπλέον, εκφράζεται
εξίσου η ανάγκη υιοθέτησης πιο ολιστικών
προσεγγίσεων για την ιατρική (βλ. παράδειγμα idea).
Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεισφέροντες προτείνουν
επίσης ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
μπορούν να ωφελήσουν αποδεδειγμένα την υγεία
και την αυτονομία των ασθενών (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Άλλοι συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της
άσκησης τεκμηριωμένης ιατρικής και της
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διασφάλισης της πρόσβασης σε επιστημονικές
πληροφορίες για την καταπολέμηση των ψευδών
ειδήσεων στον τομέα της υγείας (βλ. παράδειγμα
ιδέας).

Αντιδράσεις στη νόσο
COVID-19
Η πανδημία έχει σίγουρα προκαλέσει ενδιαφέρον και
ανησυχίες για την υγεία. Το θέμα αυτό αναφέρεται σε
πολλές από τις ιδέες που δημοσιεύονται στην
πλατφόρμα. Η έλλειψη πόρων υγειονομικής
περίθαλψης, είτε ανθρώπινων πόρων σε
νοσοκομεία, μάσκες ή εμβόλια, έχει προκαλέσει
δημόσια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη η ΕΕ να
είναι στρατηγικά αυτόνομη στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης. Μία ακόμη επικυρωμένη
ιδέα αφορά την αυτονομία στην παραγωγή βασικών
φαρμάκων (βλ. ιδέα).
Οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19 συζητούνται
ευρέως από συμμετέχοντες οι οποίοι, συνολικά,
θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η
ορθολογική και επιστημονική αξιοπιστία και η
εμπιστοσύνη στην ιατρική και την πολιτική έναντι της
ευρείας διάδοσης παρανοήσεων και ψευδών
ειδήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά τη
συζήτηση μέτρων που σχετίζονται με τη νόσο
COVID-19, οι πολίτες στην πλατφόρμα συμφωνούν
ότι τυχόν μέτρα για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ θα
πρέπει να εφαρμόζονται με τεκμηριωμένο τρόπο,
προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο
ρεαλιστική ανάλυση κόστους-οφέλους (βλ. ιδέα).
Ειδικότερα, ένας συμμετέχων προειδοποιεί ότι δεν
παραμελεί ή καθυστερεί τη φροντίδα ασθενών με
άλλες ασθένειες και ασθένειες, σε σχέση με την
αναδιάρθρωση των ιατρικών εγκαταστάσεων ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι ασθενείς με νόσο Covid
(βλ. ιδέα). Σύμφωνα με αυτό, οι πολίτες τάσσονται
υπέρ της αύξησης των ικανοτήτων του ιατρικού
προσωπικού (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Περαιτέρω ιδέες υπογραμμίζουν την ανάγκη
ανάπτυξης στρατηγικών χωρίς αποκλεισμούς για την
αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών σε επίπεδο
ΕΕ, με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία (βλ. ιδέα). Μια πρόταση που
υποβλήθηκε είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με
τον αντίκτυπο των μέτρων για τη νόσο COVID-19
στους κατοίκους και το προσωπικό των κατοικιών
για τους ηλικιωμένους στις διάφορες χώρες της ΕΕ,
προκειμένου να ληφθούν από πρώτο χέρι
απολογισμός των εμπειριών των ηλικιωμένων με
μέτρα για τη νόσο COVID-19 (βλ. ιδέα). Επιπλέον,
ένας πολίτης ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με
τις παράπλευρες ζημίες και τις κρυφές επιπτώσεις
της πανδημίας (βλ. ιδέα).
Αρκετοί συμμετέχοντες ζητούν ενισχυμένη στήριξη
της ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της

πανδημίας, ιδίως μεταξύ των νέων (βλ. παράδειγμα
ιδέας και ιδέας). Ορισμένα γεγονότα περιστράφηκαν
επίσης γύρω από αυτό το θέμα, όπως το ζήτημα του
μέλλοντος της ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας μετά την
κρίση του κορονοϊού (βλ. γεγονός).
Οι συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα
εμβολιασμού αποκαλύπτουν αντικρουόμενες
απόψεις, οι οποίες κυμαίνονται από την ιδέα ότι ο
εμβολιασμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός για
όλους (βλ. παράδειγμα ιδέας), έως να προτείνει ότι
οι πολίτες πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας άλλος συνεισφέρων
υποστηρίζει ότι τα εμβόλια δεν θα πρέπει να είναι
υποχρεωτικά για τους νέους και ότι η ΕΕ δεν θα
πρέπει να τους «εκβιάζει» επιτρέποντας
«διευκολυνόμενα» διακρατικά ταξίδια με αντάλλαγμα
τον εμβολιασμό, και ότι, εάν απαιτούνται τεστ PCR,
θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν (βλ. ιδέα).
Προτείνεται επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να
συμφωνήσουν να αναγνωρίσουν τα σχετικά
πρότυπα του ΠΟΥ και τα εθνικά έγγραφα που
πιστοποιούν το επίπεδο των αντισωμάτων (ή του
εμβολίου/ανανέωσης) (βλ. ιδέα). Το πιστοποιητικό
πράσινης κάρτας συζητείται επίσης ευρέως,
προβάλλοντας εκείνους που ζητούν την κατάργησή
του (βλ. παράδειγμα ιδέας), φοβούμενοι την άνοδο
δύο κατηγοριών πολιτών (βλ. ιδέα) και προτείνοντας
ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να υπερασπιστούν το
δικαίωμα να επιλέξουν να μην εμβολιαστούν (βλ.
ιδέα) έναντι εκείνων που υποστηρίζουν ένα τέτοιο
δελτίο υγείας και υποχρεωτικό εμβολιασμό ως μέρος
μιας συλλογικής προσπάθειας για την
καταπολέμηση του ιού και τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας). Μία
συμβολή εξετάζει τις διαδικασίες που αφορούν τις
αγορές εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ, ζητώντας
μεγαλύτερη δημοσιοποίηση και διαφάνεια όσον
αφορά τις συμβάσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες
(βλ. ιδέα).
Αρκετοί πολίτες ζητούν μεγαλύτερη αλληλεγγύη και
δημιουργία παγκόσμιας εταιρικής σχέσης και
χρηματοδότησης για την καταπολέμηση και την
εξάλειψη των ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο και
προτείνουν ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ο
παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση και την
αντιμετώπιση πανδημιών, καρκίνου και καρδιακών
παθήσεων (βλ. ιδέα). Ένας πολίτης προτείνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να προωθήσει μια
διεθνή συμφωνία που θα επιτρέπει την παγκόσμια
παραγωγή και διανομή φαρμάκων στο πλαίσιο
πανδημιών (βλ. ιδέα), ενώ μια άλλη συμβολή
υπογραμμίζει την ανάγκη εμβολιασμού του κόσμου
για την πρόληψη της αύξησης νέων στελεχών (βλ.
ιδέα). Ταυτόχρονα, οι συνεισφέροντες προτείνουν τη
λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας των εταιρειών και προτείνουν ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να
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διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής
και πρέσβης (βλ. ιδέα).

Φροντίδατου καρκίνου
Ένα θέμα που αναφέρεται συχνά στην πλατφόρμα,
ειδικά σε σχέση με
η πρόληψη, αλλά και οι κοινωνικές και ψυχολογικές
συνέπειές της, είναι αυτές του καρκίνου (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Και εδώ, οι συμμετέχοντες
προτείνουν τη συγκέντρωση πόρων για την
καταπολέμηση του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Οι συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη για
κοινές προσπάθειες για την έγκαιρη διάγνωση, όπως
ο προσυμπτωματικός έλεγχος, τον οποίο καλείται να
υποστηρίξει η ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας).
Σε σχέση με την πρόληψη του καρκίνου, μια ιδέα
προτείνει την απαγόρευση των ξαπλώστρων για την
πρόληψη του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του
δέρματος ( βλ. ιδέα), ενώ ένας άλλος παράγοντας
υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης του
καρκίνου στις αγροτικές περιοχές, η οποία συχνά
ελάχιστα επιτυγχάνεται με εκστρατείες πρόληψης
του καρκίνου ( βλ. ιδέα). Ορισμένοι συμμετέχοντες
υπογραμμίζουν το εμπόδιο των έμφυλων
στερεοτύπων και του στίγματος στην προώθηση
ενός υγιεινού τρόπου ζωής και πρακτικών πρόληψης
μεταξύ των ανδρών. Επιθυμούν η ΕΕ να αναπτύξει
στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως
όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του
προστάτη (βλ. ιδέα).

Εργαζόμενοι στον τομέα
της υγείας
Το θέμα των συνθηκών εργασίας στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης τέθηκε από τους
συμμετέχοντες όχι μόνο σε σχέση με την υγεία αλλά
και τη μετανάστευση και το φύλο (βλ., για
παράδειγμα, το κεφάλαιο για τη μετανάστευση). Οι
συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη συμβολή των
γυναικών που εργάζονται στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη να τις
στηρίξουν επενδύοντας σε προγράμματα ηγεσίας και
αναβάθμισης (βλ. ιδέα).
Οι ιδέες σχετικά με τους εργαζομένους στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης υπογραμμίζουν τις
αρνητικές συνθήκες εργασίας που επηρεάζουν τον
εν λόγω τομέα (βλ. παράδειγμα ιδέας), απαιτώντας
γενικά βελτίωση των μισθών και των συνθηκών
εργασίας ( βλ. ιδέα).
Η πανδημία συνέβαλε επίσης στην ανάδειξη της
βασικής κοινωνικής συμβολής των εργαζομένων
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,
δημιουργώντας ενίοτε ευρύτερες συζητήσεις σχετικά

με τη φύση των υφιστάμενων συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και τον ρόλο των ιδιωτικών
φορέων σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου
του αντικτύπου των ιδιωτικοποιήσεων στις συνθήκες
εργασίας (βλ. ιδέα).
Σύμφωνα με μια ιδέα, ένα Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντών θα αποτίει φόρο τιμής στις προσπάθειες
και τον αντίκτυπο των εθελοντών κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID-19 (βλ. ιδέα).

Σεξουαλική και
αναπαραγωγική υγεία
Η πρόσκληση για την εξασφάλιση πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη αντισύλληψη
για όλες τις γυναίκες συζητείται σε ιδέες και
εκδηλώσεις (βλ. εκδήλωση). Ορισμένες ιδέες
προτείνουν τη διάθεση δωρεάν εμμηνορροϊκών
αντικειμένων σε δημόσιους χώρους για την
καταπολέμηση της λεγόμενης «περιοδικής
φτώχειας» (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλες προτάσεις
προτείνουν τη μείωση ή την κατάργηση των φόρων
επί των γυναικείων προϊόντων υγείας, όπως τα
μαξιλάρια υγιεινής (βλ. ιδέα). Επιπλέον, αυξάνεται η
ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με την
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και την
ανάπτυξη λιγότερο επεμβατικών γυναικείων και
αρσενικών αντισυλληπτικών (βλ. ιδέα), καθώς και η
διάθεση του χάπι της επόμενης ημέρας σε κάθε
χώρα χωρίς ιατρική συνταγή. Οι απόψεις κατά του
δικαιώματος στην άμβλωση καταγράφονται εξίσου
στην πλατφόρμα (βλ. ιδέα).
Οι εισηγήσεις συζητούν την ανάγκη προώθησης της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είτε μέσω
πανευρωπαϊκής προσέγγισης, εκστρατειών για τη
σεξουαλική υγεία είτε με τη στήριξη μη κυβερνητικών
ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Σε εκδήλωση στο Βερολίνο συζητήθηκαν οι
μελλοντικές προοπτικές, αλλά ιδίως τα δεοντολογικά
ζητήματα που σχετίζονται με τη γονιμοποίηση in vitro
(βλ. γεγονός). Μια πρόταση προτείνει την ίδρυση
κλινικών σεξουαλικής υγείας που χρηματοδοτούνται
από την ΕΕ και προωθούνται (βλ. ιδέα), ενώ μια
άλλη τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης του HIV
(βλ. ιδέα).

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Οι ιδέες που υποβλήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο
του θέματος «Υγεία» επανέλαβαν πολλά από τα
θέματα που επισημάνθηκαν προηγουμένως,
δείχνοντας μια συνεχή εστίαση σε θέματα που
θεωρούνται προτεραιότητες για τους περισσότερους
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συμμετέχοντες. Δεν καταγράφηκαν νέα υπο-θέματα
ή θέματα.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν περαιτέρω την ανάγκη
να υιοθετηθεί ένα κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση του
ευρωπαϊκού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
και να προωθηθεί η ενσωμάτωση των χωριστών
εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας), με ορισμένους
συμμετέχοντες να επαναλαμβάνουν την ιδέα μιας
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας (βλ. παράδειγμα μιας
ιδέας), ενώ άλλοι επικεντρώθηκαν στην κυριαρχία
της υγείας (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες τόνισαν
επίσης την ιδέα ότι η υγειονομική περίθαλψη πρέπει
να παραμείνει δημόσια υπηρεσία (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Όσον αφορά την COVID-19, επισημάνθηκε η
σημασία της εξασφάλισης επαρκούς απορρόφησης
εμβολίων (βλ. ιδέα), καθώς και η ανάγκη για
καλύτερη επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων (βλ.
ιδέα και ιδέα).
Η σημασία των πρωτοβουλιών πρόληψης
συζητήθηκε ευρέως (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας), με
προτάσεις που επισημαίνουν καινοτόμες τεχνολογίες
(βλ. ιδέα) και τη χρήση τηλεϊατρικής για τα
δυσπρόσιτα τμήματα του πληθυσμού (βλ. ιδέα) και
υποχρεωτικούς ελέγχους ρουτίνας (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Επιπλέον, επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι που
προκύπτουν από τον καπνό, ιδίως από νεαρή ηλικία
(βλ. ιδέα).
Η συλλογή δεδομένων ήταν επίσης σημαντικό θέμα
με σκοπό την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας, ιδίως
προκειμένου να συμφιλιωθεί το χάσμα δεδομένων
μεταξύ των φύλων (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Η
ανάγκη ενίσχυσης της παιδείας στον τομέα της
υγείας επαναλήφθηκε επίσης στην πλατφόρμα (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
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Ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης μέσω της
συνεργασίας και της ανταλλαγής
Συγκέντρωση ιατρικών γνώσεων και ικανοτήτων
σε επίπεδο ΕΕ
Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος
δωρεάς οργάνων
Αύξηση της αρμοδιότητας της ΕΕ σε θέματα
δημόσιας υγείας
Να εξοπλίσει την ΕΕ με περισσότερες
αρμοδιότητες και εξουσίες έκτακτης ανάγκης
για τη δημόσια υγεία
Θέσπιση ολοκληρωμένων στρατηγικών για την
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων της ΕΕ
στον τομέα της υγείας: ψυχική υγεία,
πρόληψη της αυτοκτονίας, σπάνιες
Έρευνα
τομέα
ασθένειες,στον
καρκίνος
κ.λπ.

της υγείας

Επένδυση και στήριξη της έρευνας και της
καινοτομίας στον τομέα της υγείας
Συντονισμός της έρευνας στον τομέα της υγείας
με ινστιτούτο ευρωπαϊκού εργαστηρίου
λοιμωδών νόσων ή με κεντρικό Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Ερευνών για την Υγεία
Ανάπτυξη ενός νέου αντιβιοτικού κατά των
υπερανθεκτικών βακτηρίων
Δέσμευση για διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές και
μελέτες για εμβόλια, καθιστώντας τα δεδομένα
διαθέσιμα στο κοινό
Αποφύγετε τις προκαταλήψεις των φύλων στην
έρευνα ασθενειών που επικρατούν στις
γυναίκες
Μετάβαση στην επιστήμη χωρίς ζώα
Ενθάρρυνση της έρευνας σχετικά με τους
παθομηχανισμούς της μυαλγικής
εγκεφαλομυελίτιδας

Εξασφάλιση πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή και
υψηλής ποιότητας
Ενσωμάτωση των
υγειονομική περίθαλψη
Θέσπιση
πανευρωπαϊκών
συστημάτων
προτύπων για την
περίθαλψης της
περίθαλψη
Εφαρμογή ενός γενικού
ΕΕ
ευρωπαϊκού συστήματος
ιατροφαρμακευτικής
ασφάλισης
Απο-ιδιωτικοποίηση της
βιομηχανίας υγειονομικής
περίθαλψης
Εξασφάλιση οικονομικά
Υγιεινός τρόπος
προσιτών φαρμάκων
ζωήςτις χορτοφαγικές
Ανάπτυξη απομακρυσμένης
Ενθαρρύνετε
δίαιτες
υγειονομικής
περίθαλψης
Προώθηση της υγιεινής
διατροφής μέσω
της
Εξασφάλιση
πρόσβασης
στην
επιδότησης ή της
φορολόγησης
ανθυγιεινών
ψυχική υγειονομική
προϊόντων
περίθαλψη
όλουςουσιών,
Απαγόρευση των τεχνητών
τρανς για
λιπαρών
της χρήσης αντιβιοτικών και βιοκτόνων στην
εντατική γεωργία
Ενσωματώστε την υγεία-γραμματισμό από μικρή
ηλικία
Αποθάρρυνση της κατανάλωσης εθιστικών
προϊόντων, όπως ο καπνός και το αλκοόλ
Ηγείται διαρκούς καταπολέμησης των σκληρών
ναρκωτικών
Κατάργηση των αλλαγών ώρας και των ζωνών ώρας
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Πρόσβαση στην
υγειονομική
περίθαλψη για
όλους

ΥΓΕΙΑ

Πρόληψη

Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία
Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της
ηχορύπανσης και της έκθεσης από ουσίες που
προκαλούν μεγάλη ανησυχία
Απαγόρευση ή περιορισμός πρακτικών που είναι
γνωστό ότι είναι επιζήμιες για την υγεία, όπως οι
ξαπλώστρες
Ξεπερνώντας τα έμφυλα στερεότυπα που
περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων πρόληψης, ιδίως μεταξύ των
ανδρών

Η υγεία σε μια
ψηφιοποιημένη
εποχή

ΥΓΕΙΑ

Φροντίδα του

Εφαρμογή των ευρωπαϊκών
συστημάτων ηλεκτρονικής
υγείας
Προώθηση των μέσων
ηλεκτρονικής υγείας για την
ενθάρρυνση της σωματικής
άσκησης
Διασφάλιση της ιδιωτικότητας
των βάσεων δεδομένων DNA Αύξηση των μισθών των
Ψηφιακός εθισμός
αντίθεσης
Εργαζόμενοι
εργαζομένων στον τομέα
της υγείας
στον τομέα
Βελτίωση των συνθηκών
της υγείας
εργασίας στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης

Εξασφάλιση πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή και
Σεξουαλική
προσβάσιμη αντισύλληψη
Καταπολέμηση της φτώχειας
και
μέσω της κατάργησης των
αναπαραγωγ
φόρων επί των γυναικείων
προϊόντων υγείας
ική υγεία
Αύξηση της έρευνας για την
αναπαραγωγική υγεία των
γυναικών και λιγότερο
επεμβατικά γυναικεία και
αρσενικά αντισυλληπτικά
Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Κλινικής
Σεξουαλικής Υγείας
Διασφάλιση του δικαιώματος
επιλογής για όλες τις γυναίκες
Παρέχετε την ημέρα μετά το χάπι
χωρίς συνταγή
Πρόληψη (υγιείς συνήθειες,
προβολές κ.λπ.)
του HIV
Κινητοποίηση για Καταπολέμηση
τις κοινωνικές και
καρκίνου
ψυχολογικές επιπτώσεις του καρκίνου
Συγκεντρωτικές προσπάθειες, συγκέντρωση
πόρων για την καταπολέμηση του καρκίνου
σε επίπεδο ΕΕ
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Αποκατάσταση της επιστημονικής αξιοπιστίας
στην ιατρική και την πολιτική
Θέσπιση μέτρων που σχετίζονται με την
COVID-19 με τεκμηριωμένο τρόπο
Ανάπτυξη στρατηγικών χωρίς αποκλεισμούς για
την προστασία των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία για την αντιμετώπιση
μελλοντικών πανδημιών
Μελέτη επιπτώσεων που συγκεντρώνει
λογαριασμούς σχετικά με τις εμπειρίες των
ηλικιωμένων που ζουν μέσω της νόσου
Covid-19
Έκκληση αλληλεγγύης για παγκόσμια εταιρική
σχέση και χρηματοδότηση για την
καταπολέμηση των ασθενειών
Αντιμετώπιση των λεπτομερειών αγοράς και
χορήγησης εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ
Αναδιάρθρωση ιατρικών εγκαταστάσεων για την
πρόληψη της μη περίθαλψης ασθενών που
Προώθηση καινοτομιών
πάσχουν
εκτός της
Υγιής γήρανση
καιαπό άλλες ασθένειες
για υγιή γήρανση
νόσου Covid-19
Έρευνα για την
αντιγήρανση
καταπολέμηση της
γήρανσης και της
μακροζωίας

Αντιδράσεις
στη νόσο
COVID-19

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
στην ΙΑΤΡΙΚΗ

Υποστηρικτής της τεκμηριωμένης ιατρικής
Υποστηρίξτε μια ολιστική προσέγγιση της
ιατρικής
Αποποινικοποίηση της κάνναβης για
ιατρικούς σκοπούς
Αναγνωρίστε τα φυσικά φάρμακα
Ενοποιημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για
θεραπείες φροντίδας στο τέλος του
κύκλου ζωής

4. Ισχυρότερη
οικονομία,
κοινωνική
δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας
Το θέμα της ισχυρότερης οικονομίας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της απασχόλησης έχει λάβει
συνολικά 2.195 ιδέες, 2.099 σχόλια και 645
εκδηλώσεις έως τις 9 Μαΐου 2022. Οι
συνεισφέροντες τόνισαν ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να
καταστεί πιο συμμετοχική και κοινωνικά δίκαιη, ιδίως
υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, και έχουν
επισημάνει διάφορες αντιληπτές σχετικές
προκλήσεις, όπως η έλλειψη στήριξης για τους
νέους Ευρωπαίους και η έλλειψη συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών. Ένας από τους πιο
συχνά προτεινόμενους μηχανισμούς για να καταστεί
η Ευρώπη πιο περιεκτική και κοινωνικά δίκαιη είναι η
εγγύηση ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε
ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, οι συνεισφέροντες
έχουν υποβάλει διάφορες προτάσεις για την
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ με
την εισαγωγή οικονομικών πολιτικών, την περαιτέρω
εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, την
εστίαση στην καινοτομία και την προώθηση και
στήριξη των ΜΜΕ και των στρατηγικών
βιομηχανιών. Επιπλέον, οι συνεισφέροντες
πιστεύουν ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση
προσφέρουν ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων
των ευρωπαίων εργαζομένων και προσαρμογής στη
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ώστε η ευρωπαϊκή
οικονομία να είναι ανταγωνιστική και πιο αυτόνομη.

Ένα άλλο σκέλος των συνεισφορών καταδεικνύει την
ανάγκη αντιμετώπισης της μείωσης του πληθυσμού
στις αγροτικές περιοχές και των επιπτώσεων της
διαρροής εγκεφάλων. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να
ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα:
• Πιο χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνικά δίκαιη
Ευρώπη
• Οικονομική ανάκαμψη
• Καινοτομία — τόνωση της ανάπτυξης
• Κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλιση
• Φορολογία για μια δίκαιη οικονομία
• Περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενιαίας
αγοράς
• Τόνωση των θέσεων εργασίας
• Αμφισβήτηση του ισχύοντος οικονομικού
μοντέλου
• Δικαιώματα και προστασία των καταναλωτών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Διάφορες συμμετοχικές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν
σε διάφορες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη,
ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να εκφράσουν τις
απόψεις τους σχετικά με την ΕΕ και τις ανησυχίες
τους για το μέλλον (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Για
παράδειγμα, μια εκδήλωση εμπλέκει τους μαθητές
σε έναν προβληματισμό σχετικά με τα θέματα που
αποτελούν προτεραιότητα για αυτούς. Στον τομέα
της απασχόλησης, ζήτησαν δικαιότερες ευκαιρίες
(μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ γενεών) για
την πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων και
υποστήριξαν την αύξηση των επενδύσεων στην
καινοτομία για την τόνωση της ανάπτυξης, τον
αυξημένο διάλογο μεταξύ των γενεών και τη
μεγαλύτερη ένταξη για την αποφυγή κάθε είδους
διακρίσεων. Επιπλέον, τόνισαν την αξία της
ιστορικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς και την ανάγκη για καλύτερες υποδομές
μεταφορών (βλ. εκδήλωση). Σε μια βουλγαρική
εκδήλωση, συζητήθηκαν τα ζητήματα της διαρροής
εγκεφάλων και της διατήρησης των νέων σε λιγότερο
πυκνοκατοικημένες περιοχές, με σκοπό να καταστεί
η οικονομία δικαιότερη και χωρίς αποκλεισμούς και
να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, η
ανάπτυξη και οι επενδύσεις (βλ. εκδήλωση).
Σε σχέση με τις κοινωνικές πολιτικές, κατά τη
διάρκεια συζήτησης που διοργάνωσε το Maison de
l’Europe στην πόλη Agen, οι συμμετέχοντες
συζήτησαν τις προοπτικές για μια κοινωνική
Ευρώπη ( βλ. εκδήλωση) και τρόπους γεφύρωσης
του χάσματος ανισότητας για μεγαλύτερη κοινωνική
δικαιοσύνη (βλ. εκδήλωση). Το θέμα των
προοπτικών της νεολαίας στην οικονομία της αγοράς
της ΕΕ ήταν το επίκεντρο μιας εκδήλωσης για τους
φοιτητές (βλ. εκδήλωση).
Το ζήτημα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ
ανδρών και γυναικών διερευνήθηκε διεξοδικά στο
πλαίσιο της Κύπρου (βλ. εκδήλωση). Επιπλέον, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συζητήθηκε σε σχέση
με τους μετασχηματισμούς που συμβαίνουν στην
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αγορά εργασίας στο πλαίσιο διάσκεψης με θέμα «Το
μέλλον της αγοράς εργασίας, ευκαιρίες και ευκαιρίες
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου»
που διοργανώθηκε στο Ζάγκρεμπ (βλ. εκδήλωση).
Κατά τη διάρκεια υβριδικής εκδήλωσης, ζητήθηκε η
γνώμη των εργοδοτών των ευρωπαϊκών εταιρειών
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των
μελλοντικών προκλήσεων στην οικονομία της
αγοράς (βλ. εκδήλωση).
Σε εκδήλωση στην Ουγγαρία συζητήθηκε ο
αντίκτυπος της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της
ΕΕ στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (βλ.
εκδήλωση). Στην Ισπανία, η Europa Press, σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
διοργάνωσε κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Το μέλλον
είναι στα χέρια σας»· μία από αυτές τις εκδηλώσεις
εξέτασε το ζήτημα της μείωσης του πληθυσμού των
αγροτικών περιοχών και των προοπτικών για την
αναζωπύρωση τους (βλ. εκδήλωση).

Πιο χωρίς αποκλεισμούς,
κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη
Η προσπάθεια οικοδόμησης μιας κοινωνικά δίκαιης
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας στην Ευρώπη
έχει καταγράψει τις περισσότερες ιδέες στο πλαίσιο
αυτού του θέματος. Το θέμα αυτό πραγματεύεται τον
στόχο της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ως
μέσου επίτευξης μιας ισχυρής οικονομίας (βλ. ιδέα).
Μια μεγάλη δέσμη ιδεών στο πλαίσιο αυτού του
θέματος απαιτεί γενικά την επέκταση του
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (βλ.
παράδειγμα μιας ιδιαίτερα αποδεκτής ιδέας) και μια
ενιαία προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την
κοινωνική ασφάλιση, από τη γονική μέριμνα και την
οικογένεια έως το δικαίωμα σε προσβάσιμες
πολιτικές στέγασης και συνταξιοδότησης (βλ.
παράδειγμα εκδήλωσης). Άλλοι συνεισφέροντες
συζητούν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων ως πυξίδα για την επίτευξη μιας
κοινωνικής Ευρώπης και ζητούν τη θέσπιση ενός
ελάχιστου στόχου στους τομείς της απασχόλησης,
της μείωσης της φτώχειας και της εκπαίδευσης και
των δεξιοτήτων (βλ. ιδέα). Από την άλλη πλευρά,
ορισμένοι συνεισφέροντες υποστηρίζουν ότι το
εργατικό δίκαιο, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας
και τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να
παραμείνουν στην αρμοδιότητα κάθε κράτους
μέλους (βλ. ιδέα).
Αρκετοί συνεισφέροντες στην πλατφόρμα ζητούν μια
κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη που θα μπορούσε να
επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη ενός
δείκτη μέτρησης της κοινωνικής ισότητας (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Ένα από τα πιο συζητημένα επιμέρους θέματα στο
πλαίσιο αυτού του θέματος είναι η ανάγκη
ανάπτυξης πολιτικών σε θεσμικό επίπεδο για την
επίτευξη της ισότητας των φύλων, καθώς και σε

πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια πρόταση είναι ο καθορισμός
ποσοστώσεων φύλου για τις διευθυντικές θέσεις στις
επιχειρήσεις (βλ. ιδέα). Συγκεκριμένα, υπάρχουν
ιδέες που προτείνουν πολιτικές για αποφάσεις που
αφορούν την ισότητα όσον αφορά τη γονική άδεια (
βλ. ιδέα) και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης (βλ. ιδέα).
Στο πλαίσιο αυτό, μια συζήτηση ομάδας εξέτασε τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
επιχειρηματίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τις
μισθολογικές ανισότητες, τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης και ανέδειξε παραδείγματα ορθών
πρακτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (βλ.
εκδήλωση και εκδήλωση). Διατυπώθηκαν επίσης
εκτιμήσεις σχετικά με την επισφαλή απασχόληση
των γυναικών κατά τη διάρκεια της νόσου COVID-19
(βλ. ιδέα και ιδέα).
Περαιτέρω ιδέες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα,
μια έκκληση για την επιβολή της ισότητας των φύλων
στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της πολιτικής
μηχανικής (βλ. ιδέα). Μια ιδέα που καταγράφεται
στην πλατφόρμα υποστηρίζει την έγκριση της
οδηγίας για την ίση μεταχείριση για τη διασφάλιση
της ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς της ζωής
(βλ. ιδέα). Οι σχετικές ιδέες αφορούν μέτρα κατά της
σεξουαλικής επίθεσης και της ενδοοικογενειακής
βίας, με προσκλήσεις, ιδίως, για την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των θυμάτων, για
παράδειγμα μέσω μιας εφαρμογής (βλ. ιδέα).
Ένα άλλο επιμέρους θέμα που αφορούσε την
προώθηση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, με
μεγάλο αριθμό συνεισφερόντων, εξετάζει την ανάγκη
να διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία,
για παράδειγμα με την επέκταση της ισχύος των
εθνικών καρτών αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ.
ιδέα) και με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των
τουριστικών περιοχών (βλ. ιδέα και εκδήλωση).
Υπάρχει επίσης στήριξη για τη δημιουργία ενός
κοινωνικού δικτύου για τα άτομα με αναπηρία (βλ.
ιδέα). Επιπλέον, ορισμένες ιδέες επικεντρώνονται
στον πολεοδομικό σχεδιασμό, προτείνοντας να
καταστούν οι δημόσιοι χώροι ευνοϊκοί για
ανταλλαγές μεταξύ των γενεών, μέσω πάρκων,
πολιτιστικών κέντρων κ.λπ. (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Αυτή ήταν επίσης μία από τις πολλές ιδέες που
διατυπώθηκαν σε μια ισπανική εκδήλωση, η οποία
ενθάρρυνε τους πολίτες να μοιραστούν τις απόψεις
τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα
βελτιώσουν την πόλη τους αν ήταν δήμαρχος (βλ.
εκδήλωση).
Παρομοίως, μια ιδέα υποστηρίζει βιώσιμες αρχές
αστικοποίησης ώστε οι πόλεις με καλή ποιότητα
ζωής να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ανθεκτικής
και κοινωνικά δίκαιης ευρωπαϊκής οικονομίας,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των τοπικών
επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών, της
πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες, της καλής
ποιότητας του αέρα κ.λπ. (βλ. ιδέα και ιδέα).
Υποστηρίζεται η ανάγκη να βοηθηθούν τα άτομα
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και η
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ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Ορισμένες ιδέες υπογραμμίζουν επίσης την
ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες
για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας) και για την ανάπτυξη
στρατηγικών ένταξης για τις μειονότητες Ρομά ( βλ.
εκδήλωση και εκδήλωση), ενώ εκφράζονται επίσης
ορισμένες πιο επιφυλακτικές απόψεις (βλ. ιδέα).
Διάφορες ιδέες συζητούν την ανάγκη θέσπισης του
δικαιώματος αποσύνδεσης (βλ. παραδείγματα ιδέας
και ιδέας).
Μια περαιτέρω ιδέα τάσσεται υπέρ της αύξησης της
ισχύος των μπλε καρτών για τους υπηκόους τρίτων
χωρών μετά τη λήξη της αρχικής τους απασχόλησης
(βλ. ιδέα).

Οικονομική ανάκαμψη
Η οικονομική ανάκαμψη είναι ένα από τα θέματα
που έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη δέσμευση. Οι
συμμετέχοντες στην πλατφόρμα εξέφρασαν τις
απόψεις τους σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της
εσωτερικής αγοράς για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητάς της και την παροχή κινήτρων για
την καινοτομία, ως πορεία προς την ανάκαμψη ( βλ.
ιδέα). Παράλληλα, ορισμένοι συμμετέχοντες
υποστηρίζουν την ιδέα ενός ανανεωμένου
κοινωνικού συμβολαίου για την Ευρώπη για μια
δίκαιη ανάκαμψη (βλ. ιδέα). Επιπλέον, για να
επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της
αγοράς, ο πολίτης ενθαρρύνει την ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών
διαπραγματεύσεων (βλ. ιδέα).
Μια δέσμη σχολίων και ιδεών στην πλατφόρμα
εκφράζει την ανησυχία της για την αύξηση του
δημόσιου χρέους στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και
εκδήλωσης): συζητώντας τον ρόλο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ζητώντας την
αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (βλ. ιδέα), τη
νομοθεσία για τις ανισορροπίες στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, μεταξύ άλλων (βλ.
παράδειγμα ιδέας), και γενικότερα, την επέκταση και
ενίσχυση της εντολής της ΕΚΤ (βλ. ιδέα και ιδέα).
Το κύριο επίκεντρο της συζήτησης περιστράφηκε
γύρω από το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ, στο οποίο
οι συνεισφέροντες τόνισαν την πρόκληση
αλληλεγγύης που μοιράζονται οι χώρες της ΕΕ και
συζήτησαν τις προκλήσεις για την ενεργοποίηση των
κονδυλίων (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης).
Ταυτόχρονα, οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την
ανάγκη για αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα και
διαφάνεια κατά την εφαρμογή των σχεδίων
ανάκαμψης (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Οι ιδέες που περιστρέφονται γύρω από την
προώθηση της τοπικής κατανάλωσης και
παραγωγής, με τις ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη
ανάπτυξης, συχνά προβάλλονται από τους
συνεισφέροντες και θεωρούνται καθοριστικής

σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ. Για
το λόγο αυτό, οι πολίτες τονίζουν την ανάγκη να
εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τις
επιχειρήσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης)
και να απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες για τις ξένες νεοσύστατες επιχειρήσεις
(βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες προτείνουν επίσης ότι
τα ταμεία της ΕΕ θα πρέπει επίσης να απευθύνονται
στις ΜΜΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Σύμφωνα με την
ευρεία τάση στο πλαίσιο αυτού του θέματος,
υπάρχουν πολλές εκκλήσεις για αύξηση της
παραγωγής αγαθών εντός της ΕΕ, αντί για εισαγωγή
(βλ. ιδέα και ιδέα). Ένας συνεισφέρων προτείνει να
αναφερθεί η προέλευση των προϊόντων που
πωλούνται στο διαδίκτυο για την προώθηση
περισσότερης τοπικής κατανάλωσης (βλ. ιδέα).
Σε σχέση με τις στρατηγικές ανάκαμψης, η συνοχή
αναδεικνύεται ως ουσιαστική αξία, σε συνδυασμό με
τα επιγραμμικά κοινωνικά δικαιώματα και την
αντιμετώπιση των αναγκών απασχόλησης των νέων
(βλ. εκδήλωση). Για παράδειγμα, οι επενδύσεις στις
μελλοντικές γενιές παρουσιάζονται επίσης ως
στρατηγική για την επανεκκίνηση της οικονομίας,
μετά την κρίση COVID-19 (βλ. ιδέα).
Στο ίδιο πνεύμα, όσον αφορά τη νόσο COVID-19, οι
συνεισφέροντες συζητούν την ανάγκη
χρηματοδότησης μελλοντικών πιθανών μέτρων
ετοιμότητας για την πανδημία (βλ. παράδειγμα ιδέας
). Σύμφωνα με αυτό, μια ιδέα αφορά την
υποστελέχωση των επαγγελματιών του τομέα της
υγείας στην Ευρώπη (βλ. ιδέα). Επιπλέον, οι
συνεισφέροντες τονίζουν τη σημασία της διάθεσης
δημόσιων πόρων για τη στήριξη των μικρών
παραγωγών και εμπόρων για την αντιστάθμιση όλων
των απωλειών που οφείλονται στο κλείσιμο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας (βλ. ιδέα).

Καινοτομία — τόνωση της
ανάπτυξης
Ένας μεγάλος αριθμός εγγραφών στο θέμα αυτό
ανέδειξε την καινοτομία ως θεμελιώδες πλεονέκτημα
για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι συνεισφέροντες
προτείνουν την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω
επενδύσεων στην έρευνα υψηλής τεχνολογίας, τις
δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη
(τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, νανοτεχνολογία,
αποθήκευση ενέργειας, εργαστηριακό κρέας κ.λπ.).
Ορισμένες ιδέες συζητούν τη μετατόπιση του
ανταγωνισμού από την ελαχιστοποίηση του κόστους
στη μεγιστοποίηση της γνώσης, ανοίγοντας
ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης
να εδραιωθεί (βλ. ιδέα και ιδέα). Επιπλέον, διάφορες
ιδέες εντοπίζουν την ανάγκη για τεχνολογική
ανεξαρτησία, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη της
ικανότητας κατασκευής υλικού της ΕΕ και τη μείωση
της βιομηχανικής και εμπορικής εξάρτησής της από
εξωτερικές χώρες (βλ. παράδειγμα ιδέας).
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Οι πιο επαναλαμβανόμενες ιδέες στο πλαίσιο αυτού
του θέματος αφορούν την ανάγκη στήριξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας)
και τόνωσης της επιχειρηματικότητας (βλ. ιδέα). Στην
πραγματικότητα, η χρηματοδότηση νεοφυών
επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) θεωρείται γενικά σημαντικός μοχλός
καινοτομίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στην πράξη, οι
συνεισφέροντες προτείνουν τη στήριξη των ΜΜΕ
μέσω, για παράδειγμα, ενός ταμείου της ΕΕ που
παρέχει κεφάλαια εκκίνησης για τις ΜΜΕ (βλ. ιδέα) ή
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας εμπορίου
αφιερωμένης στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (βλ. ιδέα). Ένας
άλλος συμμετέχων επισημαίνει την περίπτωση της
ανάπτυξης της Κίνας μέσω τριχοειδών κόμβων
καινοτομίας και ανάπτυξης, σε συνδυασμό με
ευνοϊκούς διοικητικούς και δημοσιονομικούς
κανονισμούς, οι οποίοι ενθάρρυναν τις επενδύσεις
και την άνοδο των νεοφυών επιχειρήσεων. Ο
συμμετέχων ζητεί την επανεξέταση των ευρωπαϊκών
πολιτικών υπό το πρίσμα τέτοιων παραδειγμάτων
(βλ. ιδέα). Επιπλέον, μια ιδέα προτείνει τη χορήγηση
ευνοϊκής φορολογίας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις
σε τομείς τεχνολογίας αιχμής (βλ. ιδέα).
Ένα ισχυρό σκέλος των συνεισφορών υπογραμμίζει
επίσης την ευκαιρία ίδρυσης επιχειρήσεων σε μικρά
ευρωπαϊκά χωριά και παραμεθόριες περιοχές (βλ.
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης), αξιοποιώντας
επίσης την ευκαιρία της τηλεργασίας (βλ. ιδέα).
Διάφορες ιδέες υποστηρίζουν την αποκέντρωση και
την ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης (βλ. ιδέα
και εκδήλωση), μεταξύ άλλων ενόψει της μείωσης
των περιφερειακών εδαφικών ανισοτήτων και της
διαρροής εγκεφάλων που αντιμετωπίζουν πολλές
περιφέρειες (βλ. εκδήλωση). Υπό το ίδιο πρίσμα,
πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση για το πώς να
διατηρηθεί η νεολαία σε αγροτικές και μικρότερες
πόλεις. Στο ίδιο πνεύμα, σε διάφορες εκδηλώσεις
συζητήθηκαν ευκαιρίες αξιοποίησης της τοπικής
ανάπτυξης περιοχών με σκοπό την προώθηση του
βιώσιμου τουρισμού (βλ. εκδήλωση και εκδήλωση).
Οι επενδύσεις στην έρευνα και την εκπαίδευση
θεωρούνται κρίσιμης σημασίας (βλ. ιδέα και
εκδήλωση), με την υποστήριξη της ανταλλαγής
γνώσεων μέσω ενός ανοικτού δικτύου εργαστηρίων
ή ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υποδομών (βλ.
ιδέα). Μια ευρέως αποδεκτή ιδέα καλεί την ΕΕ να
ανταποκριθεί στην υπόσχεσή της να αφιερώσει το
3 % του ΑΕΠ στην έρευνα και την καινοτομία (βλ.
ιδέα). Μια άλλη πρόταση εξετάζει ένα είδος Spotify
για την επιστήμη, μια προσβάσιμη βάση δεδομένων
που περιέχει μοντέλα τρισδιάστατης εκτύπωσης (
βλ. ιδέα), υλικό ηλεκτρονικής μάθησης και
εκπαιδευτικά προγράμματα που συλλέγουν διεθνείς
ορθές πρακτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση
(βλ. ιδέα). Σε σχέση με την έρευνα, μία από τις
προτάσεις είναι η διευκόλυνση των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας μέσω ενός ταμείου διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας (βλ. ιδέα). Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις
για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ανώτατης Αρχής

για την Υγεία, η οποία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη
δημόσια και ιδιωτική έρευνα στον τομέα της υγείας (
βλ. ιδέα). Επιπλέον, για να ενθαρρυνθεί η
καινοτομία, ένας πολίτης υποστηρίζει τη στήριξη της
καινοτομίας μέσω μεγαλύτερης ελευθερίας στην
τυποποίηση ώστε να μειωθεί η νομική ευθύνη έναντι
καινοτόμων προσεγγίσεων που προσφέρουν
εναλλακτικές λύσεις (βλ. ιδέα). Υπάρχουν
πολυάριθμες προτάσεις για την προώθηση της
έρευνας και της καινοτομίας για την προώθηση της
ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
στην Ευρώπη (βλ. ιδέα).
Άλλες ιδέες αποκαλύπτουν ότι η ψηφιακή οικονομία
θεωρείται προϋπόθεση για την καινοτομία και την
ανάπτυξη, με συζητήσεις σχετικά με τα
κρυπτονομίσματα (βλ. παράδειγμα ιδέας) και τα
τοπικά ψηφιακά νομίσματα που θα ήταν παράλληλα
με το ευρώ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Όσον αφορά τα
κρυπτονομίσματα, οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι
απαιτείται ρύθμιση για την προστασία των πολιτών
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Η καινοτομία και η ανάπτυξη συζητούνται επίσης σε
σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και
την πράσινη μετάβαση (βλ. ιδέα). Ως εκ τούτου, σε
ολόκληρη την πλατφόρμα υπάρχουν ιδέες σχετικά με
τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας και τον
ηγετικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η
ΕΕ στη δημιουργία και την επένδυση σε μια
(παγκόσμια) πράσινη οικονομία (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Για παράδειγμα, ένας πολίτης προτείνει τη
συμπλήρωση της πράσινης μετάβασης με τον
εντοπισμό των στόχων του σχεδίου βιομηχανικής
πολιτικής, μέσω ποσοτικών δεικτών για την
παρακολούθηση της βιομηχανικής στρατηγικής της
Ευρώπης σε παγκόσμια σύγκριση (βλ. ιδέα).
Επιπλέον, ένας συμμετέχων επισημαίνει την
ευκαιρία χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
επιχειρήσεων (βλ. ιδέα).
Διάφορες ιδέες συζητούν την πρακτική εφαρμογή
της Πράσινης Οικονομίας, για παράδειγμα,
επενδύοντας στη βιολογική γεωργία και στις
πρωτοβουλίες «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (βλ.
ιδέα). Ένας άλλος συμμετέχων προτείνει την
επίτευξη μιας πιο πράσινης οικονομίας με
παράλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος της
επισιτιστικής ασφάλειας μέσω τεχνολογιών έξυπνης
γεωργίας (βλ. ιδέα).
Ωστόσο, ένας πολίτης εξηγεί ότι η εφαρμογή της
Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι
πολίτες της ΕΕ δεν επηρεάζονται αρνητικά από τα
νέα μέτρα (βλ. ιδέα). Από επιχειρηματική άποψη,
διάφορες ιδέες συζητούν μέτρα για την ενθάρρυνση
και τη στήριξη των επιχειρήσεων στην επίτευξη μιας
πράσινης μετάβασης (βλ. εκδήλωση), για
παράδειγμα με τον καθορισμό σαφών και
δεσμευτικών στόχων για συγκεκριμένους τομείς (βλ.
ιδέα), ενώ, ταυτόχρονα, εμποδίζουν τις επιχειρήσεις
να υιοθετήσουν στρατηγικές «πράσινης πλύσης»
(βλ. ιδέα).
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Άλλες προτάσεις αναφέρονται στην ενίσχυση της
αεροδιαστημικής βιομηχανίας ως μέσο για την αιχμή
καινοτόμων τεχνολογιών, για παράδειγμα
αυξάνοντας τη χρηματοδότηση της ESA (βλ. ιδέα και
ιδέα).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το πιο επαναλαμβανόμενο υποθέμα, με πολλές
ιδέες να επικροτούνται και να σχολιάζονται, αφορά το
άνευ όρων βασικό εισόδημα για τη διασφάλιση της
ικανότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει στην
κοινωνία (βλ. ιδέα και ιδέα). Εκτός από ένα άνευ
όρων βασικό εισόδημα, υπάρχει μια
επαναλαμβανόμενη έκκληση για τη λήψη μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανεργίας (νεολαίας) όπως
ενισχυμένα προγράμματα δεξιοτήτων, (βλ.
παράδειγμα ιδέας) και τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού
ταμείου ανεργίας (βλ. ιδέα). Το θέμα της ανεργίας
των νέων εξετάζεται και σε άλλα θέματα.
Ομοίως, σε σχέση με αυτό το επιμέρους θέμα είναι η
ομάδα ιδεών που συζητούν τα εισοδηματικά κενά
στην ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένη
μισθολογική διαφορά εντός της ίδιας εταιρείας (βλ.
παράδειγμα ιδέας), και μια γενική έκκληση για
περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση και την
πρόληψη της φτώχειας στην Ευρώπη (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Ο συμμετέχων επαναλαμβάνει
ότι η χρηματοδότηση των κοινωνικών παροχών
πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή οικονομική βάση (βλ.
ιδέα).
Υπό το πρίσμα της γήρανσης του πληθυσμού,
ορισμένοι συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη
αντιμετώπισης της μακροχρόνιας υγειονομικής
περίθαλψης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και
της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων (βλ. ιδέα), καθώς
και την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης
των ηλικιωμένων (βλ. ιδέα). Επιθυμούν να
ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να
περιθωριοποιηθεί η ηλικιωμένη γενιά ( βλ. ιδέα).
Ένας συμμετέχων ζητεί επίσης να γεφυρωθεί το
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ηλικιωμένων, ώστε να
διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων
της δημόσιας διοίκησης και την πρόσβαση σε
κοινωνικούς πόρους και πόρους υγείας, γενικές
πληροφορίες και πολιτιστικές δραστηριότητες (βλ.
ιδέα).
Σχετικά, πολλοί συνεισφέροντες συζητούν την
ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές
συνταξιοδότησης και συντάξεις σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), με προτάσεις για τη
δημιουργία ενός ενιαίου συνταξιοδοτικού
συστήματος για τους μετακινούμενους πολίτες (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Οι συμμετέχοντες προτείνουν

επίσης μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια άλλη δέσμη ιδεών αντιμετωπίζει το πρόβλημα
της φτώχειας των παιδιών και των ηλικιωμένων (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Οι γυναίκες συνταξιούχοι
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, καθώς
συνήθως αναλαμβάνουν το ρόλο των φροντιστών
και τα εν λόγω έτη εργασίας δεν αναγνωρίζονται στις
συντάξεις τους (βλ. ιδέα). Το δικαίωμα σε προσιτή,
οικονομικά προσιτή στέγαση είναι ένα άλλο
επιμέρους θέμα που σχετίζεται με την κοινωνική
ασφάλιση, το οποίο συζητείται από τους
συνεισφέροντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας
συμμετέχων ζητεί επίσης να δοθούνκίνητρα για την
αντιμετώπιση της τρέχουσας δημογραφικής
μείωσης, μέσω ενός μέτρου φορολογικής πίστωσης
για την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης
των νέων οικογενειών χαμηλού εισοδήματος ( βλ.
ιδέα).
Τέλος, υπάρχει μια ομάδα περισσότερων ιδεών
σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες, για
παράδειγμα, την εισαγωγή μιας ψηφιοποιημένης
(κοινής ΕΕ) κάρτας κοινωνικής ασφάλισης και
μεταβιβάσιμων κοινωνικών δικαιωμάτων για τους
μετακινούμενους Ευρωπαίους, όπως συζητήθηκαν
και σε άλλα θέματα στην πλατφόρμα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Στο ίδιο πνεύμα, ένας
συνεισφέρων τάσσεται υπέρ ενός δημοκρατικού
ψηφιακού ευρώ και ενός καθολικού βασικού
μερίσματος, τα οποία θα μπορούσαν να
χρηματοδοτηθούν από τις αποδόσεις που
αποκομίζει η ΕΚΤ από ομόλογα και μετοχές που
αποκτήθηκαν μέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς,
μέσω ψηφιακών αδειών ή άμεσων επενδύσεων (βλ.
ιδέα).

Φορολογία για μια δίκαιη
οικονομία
Ένα σημαντικό θέμα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων μέσω δημοσιονομικών κανόνων.
Μια κυρίαρχη δεξαμενή ιδεών τάσσεται υπέρ της
μεγαλύτερης φορολογικής δικαιοσύνης, της δίκαιης
φορολόγησης και της καταπολέμησης της
φορολογικής απάτης. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν
τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της
φοροαποφυγής, τη θέσπιση φόρου επί των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ( βλ. ιδέα).
Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων υποβάλλει ιδέες
για την αποφυγή του «κοινωνικού ντάμπινγκ»
εναρμονίζοντας τους δημοσιονομικούς κανόνες και
τους κατώτατους μισθούς σε όλα τα κράτη μέλη (βλ.
παραδείγματα ιδέας και ιδέας). Προτείνεται επίσης η
θέσπιση ενός παγκόσμιου ή ενωσιακού ελάχιστου
φόρου για την αντιμετώπιση των φορολογικών
παραδείσων (βλ. ιδέα) και η προώθηση μιας
ευρωπαϊκής σύγκλισης στον τομέα της άμεσης
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φορολογίας (βλ. ιδέα). Μια άλλη ιδέα προτείνει την
αναθεώρηση της μεθοδολογίας για τον κατάλογο
των μη συνεταιριστικών δικαιοδοσιών για
φορολογικούς σκοπούς (βλ. ιδέα). Πολλές
συνεισφορές εγείρουν το ζήτημα του τρόπου με τον
οποίο θα φορολογούνται αποτελεσματικά οι μεγάλες
εταιρείες τεχνολογίας και οι ψηφιακές εταιρείες (βλ.
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης).
Ένα σημαντικό σκέλος ιδεών υποστηρίζει τη
φορολογική εναρμόνιση και τη δημιουργία μιας
φορολογικής ένωσης για τη διασφάλιση καλύτερης
κατανομής του πλούτου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, στην
ψηφιακή πλατφόρμα επισημαίνονται διάφορα
πιθανά φορολογικά μέτρα για μια δίκαιη και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επί
του παρόντος, τα φορολογικά θέματα έχουν ως εξής.
Πρώτον, φορολογικά μέτρα για την προώθηση του
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων,
όπως είτε ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) για το ηλεκτρονικό εμπόριο είτε που
απαιτούν από τις εταιρείες να καταβάλλουν ΦΠΑ
μόνο στις χώρες καταγωγής τους (βλ. ιδέα).
Δεύτερον, η φορολογία που σχετίζεται με το
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων,
απαιτεί έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής
προσαρμογής άνθρακα (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή
έναν φόρο βιωσιμότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι
κοινοί φόροι, όπως η φορολόγηση του
αποτυπώματος άνθρακα, θεωρούνται επίσης ως
ένας τρόπος γεφύρωσης των ανισοτήτων μεταξύ
των χωρών της ΕΕ και βελτίωσης της λειτουργίας
της ενιαίας αγοράς (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό,
πραγματοποιήθηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης των
δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ που εφαρμόζονται
στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί
βιώσιμη ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID και να
εξασφαλιστούν οι δημόσιες επενδύσεις που
απαιτούνται για την πράσινη και την ψηφιακή
μετάβαση (βλ. εκδήλωση).
Τρίτον, έκκληση για φορολόγηση των
καταναλωτικών αγαθών με βάση τους όρους
παραγωγής (εργασία, πρώτες ύλες, μισθοί) για την
προώθηση του θεμιτού εμπορίου και όχι του
ελεύθερου εμπορίου (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας). Η
τελευταία ομάδα φορολογικών μέτρων εμπίπτει σε
διάφορα φορολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης
της φορολογίας για την προώθηση της ισότητας των
φύλων, με αίτημα να επιτραπεί η εφαρμογή του
μηδενικού ή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα
γυναικεία προϊόντα υγιεινής (βλ. ιδέα).

Περαιτέρω ενίσχυση της
ευρωπαϊκής ενιαίας
αγοράς

αγοράς, με έμφαση στις οικονομικές πολιτικές,
δεδομένου ότι η εστίαση της Επιτροπής στρέφεται
όλο και περισσότερο προς άλλους τομείς πολιτικής
(βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Στην
πραγματικότητα, πολλοί συμμετέχοντες θεωρούν την
ενιαία αγορά της ΕΕ για τα αγαθά, τις υπηρεσίες, το
κεφάλαιο και τους ανθρώπους ως το πιο πολύτιμο
πλεονέκτημα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας).
Ορισμένες συνεισφορές υπογραμμίζουν την αξία και
τη σημασία της σύνδεσης των τοπικών
οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω
των οποίων έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές
εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας (βλ. ιδέα).
Επιπλέον, πολλές συνεισφορές επισημαίνουν την
ευκαιρία, υπό το πρίσμα των σημαντικών αυξήσεων
του κόστους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να
επαναφέρει η ΕΕ πολυεθνικά εργοστάσια, όπως η
παραγωγή μικροτσίπ, τα οποία είχαν προηγουμένως
μετεγκατασταθεί σε ασιατικές χώρες λόγω του
χαμηλότερου κόστους παραγωγής (βλ. ιδέα και
ιδέα). Ένας πολίτης προτείνει την ανάπτυξη
οικονομικής πολιτικής για την προσέλκυση
παγκόσμιων εταιρειών στην ΕΕ στο πλαίσιο μιας
ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιχειρήσεις, με
ομοιογενή φορολογία σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. ιδέα).
Συνολικά, οι ιδέες επαναλαμβάνουν ότι τα κράτη
μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την επιβολή του
υφιστάμενου κεκτημένου στον οικονομικό τομέα,
αποφεύγοντας τον προστατευτισμό ώστε να
καταστεί η ενιαία αγορά πιο ελκυστική και
ανταγωνιστική (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλες ιδέες
υποστηρίζουν την αύξηση των λειτουργιών της ΕΚΤ
(βλ. παράδειγμα ιδέας), τον περιορισμό των
συμφερόντων των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ
(βλ. παράδειγμα ιδέας) και την ενίσχυση της
διασυνοριακής διασύνδεσης. Καθώς και τη βελτίωση
των συνδέσεων με τις αγροτικές περιοχές (βλ. ιδέα).
Οι κοινοί φόροι, όπως η φορολογία του
αποτυπώματος άνθρακα και το νόμισμα, θεωρούνται
ως ένας τρόπος για τη γεφύρωση των ανισοτήτων
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και τη βελτίωση της
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (βλ. ιδέα). Στο
πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η ανάγκη
μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών κανόνων της
ΕΕ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη προκειμένου
να διασφαλιστεί βιώσιμη ανάκαμψη μετά την
πανδημία COVID και να εξασφαλιστούν οι δημόσιες
επενδύσεις που απαιτούνται για την πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση (βλ. εκδήλωση).
Ένας συμμετέχων επαναλαμβάνει ότι οι κανόνες της
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να εναρμονιστούν
ώστε να αυξηθεί η λειτουργία του διασυνοριακού
εμπορίου. Επιπλέον, οι προοπτικές ανάπτυξης και
κλιμάκωσης των ΜΜΕ θα πρέπει να αξιολογηθούν
μετά το τεστ ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
κανονισμοί ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες των επιχειρηματιών και των πολιτών (βλ.
ιδέα).

Ορισμένες συνεισφορές σχετίζονται με την ανάγκη
περαιτέρω ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενιαίας
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Ορισμένες ιδέες εστιάζουν στον τουρισμό ως
στρατηγικό τομέα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
οικονομίας (βλ. ιδέα).
Τέλος, μια ιδέα υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση της
Εσπεράντο ως ευρωπαϊκής γλώσσας θα ήταν
οικονομικά επωφελής (βλ. ιδέα).

Τόνωση των θέσεων
εργασίας
Κατά τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο τόνωσης
των θέσεων εργασίας, οι συνεισφέροντες εντοπίζουν
μια σειρά ζητημάτων, από την ανάγκη αναβάθμισης
των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έως την
προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας
και την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας των
νέων και προσαρμογής στις συνθήκες που επέφερε
η νόσος COVID-19.
Οι συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της στήριξης
των νέων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Η
ανεργία των νέων είναι το σημαντικότερο ζήτημα στο
πλαίσιο αυτού του θέματος (βλ. παράδειγμα ιδέας),
με ιδιαίτερη αναφορά από τους συνεισφέροντες
στους ΕΑΕΚ (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες
υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι θέσεις
εργασίας σε επίπεδο εισόδου δεν είναι προσβάσιμες
για τους κυνηγούς εργασίας, δεδομένου ότι,
παραδόξως, απαιτούν εργασιακή εμπειρία (βλ. ιδέα).
Μια ιδέα προτείνει την ενσωμάτωση ορισμένων
σκληρών δεξιοτήτων στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα
σπουδών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων
προσανατολισμένων στην εργασία (βλ. ιδέα). Δίνεται
επίσης έμφαση στην ανάπτυξη σταδιοδρομιών, με
προσκλήσεις για προγράμματα και μέτρα για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας
της ΕΕ, με πρακτική άσκηση σε όλα τα κράτη μέλη
και διαδικτυακή πλατφόρμα εργασίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Για παράδειγμα, το σχέδιο
«Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» επιδιώκει
να θέσει τις ευκαιρίες για κατάρτιση και μάθηση στο
επίκεντρο της ευρωπαϊκής κοινωνικής αγοράς (βλ.
ιδέα).
Ομοίως, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην
πλατφόρμα περιλαμβάνουν την προσαρμογή των
ακαδημαϊκών προσόντων στην αγορά εργασίας, η
οποία με τη σειρά της θα βελτιώσει την
απασχολησιμότητα των σπουδαστών (βλ. ιδέα). Για
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ειδικευμένων
εργαζομένων και γενικότερα η έλλειψη δεξιοτήτων
για την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας (βλ. ιδέα),
ένας συμμετέχων προτείνει να διευκολυνθεί η
αναγνώριση της κατάρτισης που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό (βλ. ιδέα). Μια άλλη ομάδα ιδεών, που
σχετίζονται με το θέμα της καινοτομίας, ζητεί τη
δημιουργία θέσεων εργασίας σύμφωνα με την
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (βλ. παράδειγμα
ιδέας).

Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες
υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη παροχής
περισσότερων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης
σε τεχνικούς τομείς, όπου απαιτούνται πιο πρακτικές
δεξιότητες (βλ. ιδέα). Στην πραγματικότητα, αρκετοί
συμμετέχοντες τονίζουν την έλλειψη επαγγελματικής
κατάρτισης και μεταδευτεροβάθμιας μάθησης και,
κατά συνέπεια, την αδυναμία των επιχειρήσεων να
βρουν ειδικευμένους εργαζομένους (βλ. ιδέα). Για
παράδειγμα, ένας συμμετέχων ζητεί την προώθηση
των θέσεων εργασίας στον τομέα της βιοτεχνίας ως
μέσου ώστε οι νέες γενιές να ανακαλύψουν εκ νέου
θεμελιώδεις αξίες, αντί να προωθούν αποκλειστικά
θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής (βλ.
ιδέα).
Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην
ΕΕ θεωρείται επίσης οικονομικά επωφελής (βλ.
ιδέα), η οποία, ωστόσο, συζητείται επίσης υπό το
πρίσμα της πρόκλησης διαρροής εγκεφάλων σε
ορισμένες χώρες (βλ. γεγονός). Η αναζήτηση
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με βάση την
αξιοκρατία προωθείται από έναν συμμετέχοντα στην
πλατφόρμα (βλ. ιδέα).
Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι
συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της
τηλεργασίας και της «ευέλικτης εργασίας» για τη
μείωση του χρόνου μετακίνησης των εργαζομένων
και των υποδομών γραφείου για τους εργοδότες (βλ.
ιδέα), τη συμφιλίωση του οικογενειακού χρόνου, τη
μείωση της μείωσης του πληθυσμού της υπαίθρου (
βλ. ιδέα) και τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών
μέσω της μειωμένης κυκλοφορίας (βλ. ιδέα).
Περαιτέρω προτάσεις περιλαμβάνουν τη θέσπιση
συντομότερης εβδομάδας εργασίας (βλ. παράδειγμα
ιδέας), την απαγόρευση της μη αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης, τις υποχρεωτικές υπερωρίες και
τις επισφαλείς συμβάσεις εργασίας (βλ. παράδειγμα
ιδέας), ή την επένδυση σε υποδομές παιδικής
φροντίδας για τον συνδυασμό ιδιωτικής και
επαγγελματικής ζωής.
Τέλος, η ιδέα της εξάλειψης της θερινής ώρας
επεκτάθηκε με τους συνεισφέροντες να συζητούν τα
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της εξάλειψης του
«χρόνου της ημέρας» (DST) (βλ. παράδειγμα μιας
ιδέας).

Αμφισβητώντας το
σημερινό οικονομικό
μοντέλο
Πολλές ιδέες στο πλαίσιο αυτού του θέματος
συμμερίζονται τον στόχο της μείωσης των
ανισοτήτων στις οικονομίες της ΕΕ (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Αυτό θεωρείται ζωτικής σημασίας παράλληλα
με την επιδίωξη αύξησης της κοινωνικής ισορροπίας
μέσω της ενισχυμένης διαπεριφερειακής
συνεργασίας (βλ. ιδέα).
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Διάφορες ιδέες υποστηρίζουν τη θέσπιση
κανονισμού για τη διαφοροποίηση των πηγών
προμήθειας πρώτων υλών και μεταποιημένων
αγαθών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, με σκοπό την
προώθηση του μοντέλου του «ευρωπαϊκού
καπιταλισμού» (βλ. ιδέα και ιδέα).
Διάφορες εισηγήσεις υπογραμμίζουν επίσης τη
σημασία της εξέτασης ενός οικονομικού μοντέλου
πέραν του ΑΕγχΠ, για την επίτευξη μιας δίκαιης και
χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκής ευημερίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης), με δείκτες για τη
μέτρηση των εννοιών της ανάπτυξης πέραν του
ΑΕγχΠ (βλ. γεγονός). Παρομοίως, ένας πολίτης
υποστηρίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας
αγοράς θα πρέπει να εισάγει μεγαλύτερα κίνητρα για
τις επιχειρήσεις ώστε να συνεργάζονται με την
κοινωνία και το περιβάλλον (βλ. ιδέα και εκδήλωση).
Ταυτόχρονα, μια ιδέα οριοθετεί την ανάγκη
προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής στις
έννοιες της «περιβαλλοντικής ταξινόμησης» και της
«κοινωνικής ταξινόμησης» (βλ. ιδέα). Οι οργανώσεις
του τρίτου τομέα υποστηρίζουν ότι ένα μέρος της
δέσμης NextGenerationEU θα δαπανηθεί για την
κοινωνική πρόνοια και την εδαφική συνοχή (βλ.
ιδέα).
Μια πρόταση προτείνει την αναφορά του βαθμού
επίπτωσης των διαφορετικών μεταφορικών
συνηθειών στο αποτύπωμα άνθρακα, προκειμένου
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να ενθαρρυνθούν
οι πολίτες να επιλέξουν τον λιγότερο ρυπογόνο
τρόπο ( βλ. ιδέα και εκδήλωση). Ομοίως, ένας άλλος
συμμετέχων προτείνει τη θέσπιση συστήματος
πιστωτικών καρτών άνθρακα για τις πτήσεις που
πραγματοποιούνται στην ΕΕ με σκοπό τη ρύθμιση
και τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών (βλ.
ιδέα).
Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, το σημερινό
ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα συζητείται από μια
πιο ιδεολογική προοπτική. Αφενός, οι
συνεισφέροντες προτείνουν την οικοδόμηση του
καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς, με
περισσότερο εσωτερικό ανταγωνισμό, μείωση του
κανονιστικού φόρτου, λιγότερες επιδοτήσεις και
υπερβολικούς φορολογικούς συντελεστές (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια ομάδα συνεισφερόντων
καλεί την οικονομία να γίνει πιο φιλελεύθερη. Οι
προτάσεις τους περιλαμβάνουν ιδίως τη μείωση της
γραφειοκρατίας, την απόσυρση των προνομίων των
πολιτικών και του προσωπικού της ΕΕ ( βλ.
παράδειγμα ιδέας), τη μείωση των φόρων για τις
κατώτερες και μεσαίες τάξεις, τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά
τους παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αντίθετα, άλλοι
συμμετέχοντες επιδιώκουν μια πιο ανθρωποκεντρική
οικονομία και τονίζουν τις αντιληπτές αδυναμίες του
τρέχοντος οικονομικού μοντέλου, όπως η έλλειψη
διαφάνειας των συνθηκών εργασίας και της

καταγωγής των αγαθών σε όλες τις αλυσίδες
παραγωγής (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, μια ιδέα
επικεντρώνεται στη θεωρία της αποανάπτυξης, ως
έναν τρόπο για την αποκατάσταση μιας νέας
ισορροπίας μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης
έναντι της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης (βλ. ιδέα). Ένας
άλλος συμμετέχων προτείνει να ληφθεί ως αναφορά
το οικονομικό μοντέλο ντόνατ (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες υποστηρίζουν πρωτοβουλίες της
κυκλικής οικονομίας (βλ. ιδέα και ιδέα). Περαιτέρω
ιδέες για την κυκλική οικονομία αναρτώνται στο θέμα
«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον».

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Σε σχέση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
μια μεγάλη δεξαμενή ιδεών έθεσε την ανάγκη
αυτονομίας της παραγωγής για την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής οικονομικής αυτάρκειας (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας), συνοδευόμενη από
ισχυρότερη προστασία του ευρωπαϊκού σήματος
(βλ. ιδέα) και αυξημένους φόρους επί των
εισαγωγών ως μέσο ενίσχυσης της κυριαρχίας της
Ευρώπης (βλ. ιδέα). Μια νέα έκφραση αυτού του
θέματος είναι η αναζήτηση της αυτάρκειας που
δημιουργήθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες
προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή ανεξαρτησία
(βλ. παράδειγμα μιας ιδέας), συχνά αναφέρεται στην
ενεργειακή κρίση που προκαλείται από τις
στρατηγικές απαντήσεις στην εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας). Αυτό
τροφοδοτεί την πρόταση για μια Ευρωπαϊκή
Ενεργειακή Ένωση (βλ. ιδέα). Η έννοια της
στρατηγικής ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ
συζητήθηκε εξίσου από αρκετούς συμμετέχοντες
(βλ. παραδείγματα μιας ιδέας) με ομάδα
εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην
Ισπανία, από την άποψη της ασφάλειας και της
άμυνας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος και της
βιομηχανικής μετάβασης (βλ. ιδέα).
Όπως και προηγουμένως, ο ρόλος των αγροτικών
περιοχών στη δημιουργία μιας ισχυρότερης
οικονομίας της ΕΕ συζητήθηκε σε σειρά πρόσφατων
συνεισφορών. Διάφορες ιδέες τόνισαν το πρόβλημα
της μείωσης του πληθυσμού των αγροτικών
περιοχών (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας), με πολλούς
συνεισφέροντες να θεωρούν ότι αυτό έχει αντίκτυπο
στην ανισότητα (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες
υπογράμμισαν τη σημασία της παροχής κινήτρων σε
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επιχειρήσεις και νέους ώστε να εγκατασταθούν σε
αγροτικές περιοχές, μέσω στοχευμένης
φορολόγησης και μειωμένης γραφειοκρατίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Υπήρξε επίσης έκκληση για
αύξηση της χρηματοδότησης για τους νέους
γεωργούς (βλ. ιδέα).
Κατά την προηγούμενη περίοδο, το θέμα της
κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής
ασφάλισης δημιούργησε μεγάλο όγκο συναφών
ιδεών, επαναλαμβάνοντας τα θέματα που
περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω. Οι εισφορές
συζήτησαν τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, τη
διάρκεια της εβδομάδας εργασίας, τις πολιτικές
ενεργοποίησης, τις πολιτικές για την αντιμετώπιση
των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με αναπηρία (βλ. παράδειγμα ιδέας) και τα
καθεστώτα στήριξης του εισοδήματος. Μεταξύ των
τελευταίων, η εισαγωγή ενός καθολικού βασικού
εισοδήματος ήταν η πιο συχνή πρόταση (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας), με ορισμένους
συνεισφέροντες να προβληματίζουν την
αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου (βλ. ιδέα).
Σε ένα σημαντικό σκέλος ιδεών συζητήθηκε ο
τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί και
να διατηρηθεί η πράσινη οικονομία (βλ. παράδειγμα
μιας ιδέας). Ένας συμμετέχων υποστήριξε επίσης τη
διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλή διαχείριση των
υδάτων (βλ. ιδέα).
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Διαπραγμάτευση ενός ανανεωμένου κοινωνικού
συμβολαίου με βάση τον κοινωνικό διάλογο και τις
Καθιέρωση της κοινωνικής διάστασης της
συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οικονομική
Ευρώπης με τον ευρωπαϊκό πυλώνα
Θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης
κοινωνικών δικαιωμάτων
ανάκαμψη
του δημόσιου χρέους στην ΕΕ
Επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους
Ενίσχυση και διεύρυνση της εντολής της ΕΚΤ
τους κλάδους με ίσες αμοιβές και
Διασφάλιση ότι τα σχέδια ανάκαμψης είναι αυστηρά,
ποσοστώσεις μεταξύ των φύλων
αποτελεσματικά και διαφανή
Αύξηση
των προσπαθειών για τη
Στήριξη και ανάπτυξη των ΜΜΕ: καθοριστικής
συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία
σημασίας για την ανάκαμψη της ΕΕ
Μείωση της ανισότητας και ενίσχυση των
Χρηματοδότηση μελλοντικών μέτρων ετοιμότητας για
προσπαθειών για την αντιμετώπιση της
την πανδημία
έλλειψης στέγης
Διεύθυνση ελλιπούς στελέχωσης επαγγελματιών του
Στοχευμένες
προσπάθειες για την
τομέα της υγείας
ενσωμάτωση των προσδιορισμένων
Προώθηση και επένδυση στην τοπική κατανάλωση και
περιθωριοποιημένων πληθυσμών στην
Καθιέρωση
ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε ολόκληρη την
παραγωγή
κοινωνία και την αντιμετώπιση όλων των
ΕΕ
Αναπροσαρμογή της αξίας των αγροτικών περιοχών
Κοινωνικήμορφών διακρίσεων
Μάχη
ανεργία
για(Νεολαία)
οικονομική
ανάκαμψη
Ινστιτούτο το δικαίωμα αποσύνδεσης
Καταπολέμηση του εισοδηματικού χάσματος στην ΕΕ και της
προστασία
φτώχειας
και
Μέτρηση των ευκαιριών για την εισαγωγή παροχών κοινωνικής
προστασίας σε σχέση με την ευρωστία της οικονομικής βάσης
κοινωνική
Αντιμετώπιση της μακροχρόνιας υγειονομικής περίθαλψης για τη
ασφάλιση
διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των
ηλικιωμένων και ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ των
γενεών
Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
Συντονισμός των συνταξιοδοτικών πολιτικών και των συντάξεων
ανάπτυξη για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής
στην ΕΕ
οικονομίας της γνώσης
Θέσπιση ελάχιστων προτύπων της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση
Καταπολέμηση
της φορολογικής απάτης
Μείωση της βιομηχανικής και εμπορικής εξάρτησης από
και προστασία
Ενοποίηση
των
ευρωπαϊκών
φορολογικών
τις εξωτερικές χώρες
Εξασφάλιση
πρόσβασης
σε οικονομικά
προσιτή
στέγαση
Φορολογί
κανονισμών
για την
αποφυγή
τουκοινωνικής ασφάλισης
Start ups 8. Οι ΜΜΕ ως κινητήριες δυνάμεις της
Εισαγωγή
ψηφιακής
κοινής
κάρτας
α για μια
κοινωνικού ντάμπινγκ
καινοτομίας
Εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής
Αποκέντρωση των επιχειρήσεων και ενίσχυση της
δίκαιη και
προς μια φορολογική ένωση
τοπικής διακυβέρνησης για τη μείωση των εδαφικών
χωρίς
Καταπολέμηση των φορολογικών
ανισοτήτων
αποκλεισ
παραδείσων με ελάχιστο φόρο σε
Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
ολόκληρη την ΕΕ
Δημιουργία της ψηφιακής οικονομίας
μούς
Προώθηση της κατανάλωσης στην ΕΕ
Προσπάθεια για μια πράσινη οικονομία
οικονομία
μέσω της φορολογίας
Ενθάρρυνση και στήριξη των επιχειρήσεων για την
Φορολογία για την αντιμετώπιση της
επίτευξη πράσινης μετάβασης, αποτρέποντας
κλιματικής αλλαγής
παράλληλα το «πράσινο πλύσιμο»
Δίκαιη φορολογία για την προώθηση του
Επέκταση της αεροδιαστημικής βιομηχανίας για την
δίκαιου εμπορίου
αιχμή καινοτόμων τεχνολογιών

Πιο χωρίς
αποκλεισμούς,
κοινωνικά
δίκαιη
Ευρώπη

Ισχυρότερη
οικονομία,
κοινωνική
δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας
Καινοτομία —
τόνωση της
ανάπτυξης
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Περαιτέρω
ενίσχυση της
ευρωπαϊκής
ενιαίας αγοράς

Συνέχιση της ανάπτυξης των οικονομικών
πολιτικών της ΕΕ για την εμβάθυνση της
οικονομικής ολοκλήρωσης
Σύνδεση τοπικών βιομηχανικών
οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την
Ευρώπη
Επαναφέροντας τις εταιρείες παραγωγής
στην ΕΕ
Δημιουργία στρατηγικής αυτονομίας σε
βασικούς κλάδους
Αποθάρρυνση της εξαγοράς ευρωπαϊκών
εταιρειών από εταιρείες με έδρα εκτός
Ευρώπης
Δημιουργία δικτύων μεταφορών και
ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ
Θέσπιση κοινών φόρων για τη γεφύρωση
των ανισοτήτων εντός της ΕΕ

Ισχυρότερη
οικονομία,
κοινωνική
δικαιοσύνη και
θέσεις εργασίας

Αμφισβητώντας το
σημερινό οικονομικό
μοντέλο

Τόνωση των
θέσεων
εργασίας

Διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού των
ευρωπαϊκών βιομηχανιών με πρώτες ύλες και
μεταποιημένα προϊόντα
Συμπερίληψη άλλων δεικτών για τη συμπλήρωση των
μέτρων για το ΑΕΠ στο πλαίσιο του οικονομικού
μοντέλου
Συμμετοχή οργανώσεων του τρίτου τομέα στην
υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική
πρόνοια και την εδαφική συνοχή
Καθιέρωση συστήματος πιστωτικών καρτών άνθρακα
για τις αεροπορικές μεταφορές και ευαισθητοποίηση
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αποτυπώματα
άνθρακα διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων τρόπων
μεταφοράς
Απελευθέρωση της οικονομίας, μείωση της
γραφειοκρατίας και χαμηλότεροι φόροι για τις
κατώτερες και μεσαίες τάξεις
Μεταρρύθμιση του μοντέλου οικονομικής
διακυβέρνησης της ΕΕ για την επίτευξη μιας δίκαιης
και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκής ευημερίας
Στροφή προς μια κυκλική οικονομία

Διευκόλυνση της πορείας προς την
απασχόληση στην ΕΕ, ιδίως όσον
αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας
των νέων
Προσαρμογή των ακαδημαϊκών
προσόντων στην αγορά εργασίας για
την ενίσχυση της απασχολησιμότητας
των σπουδαστών
Αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένων
εργαζομένων για την ψηφιοποίηση της
αγοράς εργασίας
Εισαγάγετε την «εργασία» (εργασία μέρους
από το τμήμα γραφείων εξ
αποστάσεως)
Ενθάρρυνση των νέων να ασκούν
χειροτεχνικές και βιοτεχνικές εργασίες
Απλούστευση των φορολογικών και
εργασιακών πολιτικών στην ΕΕ
Στήριξη των νέων γεωργών και
ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών
πρακτικών

Γράφημα 14 — Διανοητικός χάρτης «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» θεματικό μέρος 2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5. Η ΕΕ στον
κόσμο
Οι ιδέες που δημοσιεύονται στο θέμα της ΕΕ στον
κόσμο καλύπτουν ποικίλα θέματα που σχετίζονται με
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας,
από το εμπόριο και διάφορες άλλες πτυχές της
ήπιας ισχύος έως την άμυνα. Συνολικά, τα πιο
επαναλαμβανόμενα θέματα απαιτούν ισχυρότερη
παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή:
στην πολιτική γειτονίας της, καθώς και στις σχέσεις,
για παράδειγμα, με τις χώρες της Αφρικής, του
Ειρηνικού και της Λατινικής Αμερικής. Οι
συνεισφέροντες στην πλατφόρμα θεωρούν ότι η ΕΕ
θα πρέπει να είναι πιο τολμηρή κατά την άσκηση
τόσο της ήπιας όσο και της σκληρής ισχύος. Από την
έναρξη της πλατφόρμας, το θέμα αυτό έχει
δημιουργήσει συνολικά 3.695 συνεισφορές, δηλαδή
1.448 ιδέες, 1.768 σχόλια και 479 εκδηλώσεις. Οι
διάφορες ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν
σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα:

Τα πρόσφατα γεγονότα που οργανώθηκαν στο
πλαίσιο της ΕΕ στον κόσμο επηρεάστηκαν σε
μεγάλο βαθμό από το ριζικά διαφορετικό
γεωπολιτικό πλαίσιο που καθορίστηκε από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Το ξέσπασμα της σύγκρουσης οδήγησε στη
διοργάνωση πολλαπλών γεγονότων σχετικά με τον
ρόλο της ΕΕ και τις οικονομικές και διπλωματικές
της σχέσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Αυτό
συνέβη στην περίπτωση διαδικτυακής εκδήλωσης
στη Γερμανία, με 64 συμμετέχοντες (βλ.
εκδήλωση), κατά την οποία οι συμμετέχοντες
αμφισβήτησαν δύο εκπροσώπους της ΕΕ σχετικά
με τη στάση εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στη
συνεχιζόμενη σύγκρουση και τις επιπτώσεις των
κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Σε μια άλλη
διαδικτυακή εκδήλωση στη Γαλλία, οι
συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις με εκπρόσωπο
της ΕΕ σχετικά με τρόπους μείωσης της εξάρτησης
της ΕΕ από τον εφοδιασμό της Ρωσίας με φυσικό
αέριο (βλ. εκδήλωση). Ο πόλεμος ανανέωσε
επίσης το ενδιαφέρον για θέματα όπως η κοινή
άμυνα και η διεύρυνση της ΕΕ, τα οποία
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένων από τα
γεγονότα. Για παράδειγμα, σε ένα εργαστήριο στην
Πολωνία συζητήθηκε ιδίως η ανάγκη προώθησης
της διεύρυνσης της ΕΕ (βλ. εκδήλωση).
Οργανώθηκαν επίσης και άλλες εκδηλώσεις, π.χ.
ένα φόρουμ αφιερωμένο στη μετανάστευση, τον
ρατσισμό και τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της
Αφρικής, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον
της Ευρώπης (βλ. εκδήλωση).

• Γενικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
• Άμυνα και ένοπλες δυνάμεις
• Λήψη αποφάσεων
• Πολιτική γειτονίας και σχέσεις με άλλους
• Διεύρυνση
• Εμπορικές πολιτικές
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Γενικοί στόχοι της
εξωτερικής πολιτικής της
ΕΕ
Πολλές συνεισφορές στο πλαίσιο του θέματος της
ΕΕ στον κόσμο θέλουν η ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο
της ως παγκόσμιου παράγοντα και να συμβάλει στην
παγκόσμια πολυμερή προσέγγιση, καθώς και να
υπερασπιστεί τη δημοκρατία και να χρησιμοποιήσει
την ήπια δύναμή της ενάντια στην άνοδο του
αυταρχισμού σε όλο τον κόσμο (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Οι περισσότερες από αυτές τις ιδέες
αποσκοπούν σε μια πιο ενοποιημένη ΕΕ απέναντι
στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως αυτές που
αντιπροσωπεύουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και η κλιματική αλλαγή (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Οι συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στον
κόσμο σημαδεύτηκαν ιδιαίτερα από την κρίση του
Αφγανιστάν και της Ουκρανίας. Οι συνεισφέροντες
τόνισαν τη σημασία της γεωπολιτικής αλλαγής που
προκαλείται από την αυξανόμενη αποχώρηση των
Ηνωμένων Πολιτειών από τις εξωτερικές υποθέσεις
και τις συγκρούσεις. Πολλοί συνεισφέροντες
θεωρούν την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν
ως αποτυχία για τη Δύση και ως ένδειξη ότι είναι
καιρός η ΕΕ να αναλάβει τον δικό της ρόλο σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής, ανεξάρτητα από τη
στρατηγική συμμαχία της με τις ΗΠΑ (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Αυτή η επαναλαμβανόμενη
έκκληση για μια ενιαία προσέγγιση της εξωτερικής
πολιτικής έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών
γεγονότων (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Όσον
αφορά τη μεγάλη κρίση στα ουκρανικά σύνορα με τη
Ρωσία, υπάρχουν εκκλήσεις προς την ΕΕ να
βοηθήσει την Ουκρανία (βλ. παράδειγμα ιδέας) και
να μιλήσει με μία φωνή κατά των στρατιωτικών
απειλών της Ρωσίας, ώστε να μην επαναλάβει τα
λάθη του παρελθόντος, όταν μια διαιρεμένη ΕΕ
άφησε πάρα πολύ χώρο στις ξένες δυνάμεις, ιδίως
στις ΗΠΑ, στη διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Όσον αφορά τον ρόλο των ΗΠΑ,
ανεξάρτητα από την άποψή τους για την ουκρανική
κρίση, ορισμένες συνεισφορές αποκαλύπτουν ένα
αίσθημα δυσπιστίας προς τον κύριο σύμμαχο της
ΕΕ (βλ. ιδέα).
Οι συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι ο
ρόλος της ΕΕ αλλάζει εν μέσω αυξανόμενων
ανησυχιών σχετικά με την κλιματική κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, τη μεταβαλλόμενη οικονομική και
γεωπολιτική ισορροπία δυνάμεων, τις μείζονες
προκλήσεις για την πολυμέρεια και την παγκόσμια
μάχη κατά της COVID-19 (βλ. παράδειγμα
εκδήλωσης, βλ. παράδειγμα ιδέας). Ως εκ τούτου,
αρκετοί συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι η
ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο τολμηρή κατά την άσκηση
τόσο της ήπιας όσο και της σκληρής δύναμης (βλ.
παράδειγμα ιδέας και ιδέας).

Όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, μία από τις πλέον εγκεκριμένες ιδέες
στο θέμα αυτό προτείνει την ανάγκη για μια κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που θα
διασφαλίζει την ασφάλεια των Ευρωπαίων,
προωθώντας παράλληλα τη δημοκρατία, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την
προστασία του περιβάλλοντος στις γειτονικές χώρες
και παγκοσμίως (βλ. ιδέα). Μια άλλη ιδέα προτείνει
την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις ρήτρες των συμφωνιών
εξωτερικού εμπορίου που υπογράφει η ΕΕ (βλ.
ιδέα). Πολλές ιδέες υποστηρίζουν μια φεμινιστική
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, τόσο με την έννοια ότι η
ΕΕ πρέπει να υπερασπίζεται σθεναρά τα δικαιώματα
των γυναικών σε όλο τον κόσμο (βλ. παράδειγμα
ιδέας), όσο και μέσω μιας προσέγγισης που
βασίζεται στη θετική ειρήνη και την πολιτιστική
ευαισθησία (βλ. ιδέα).
Ως εκ τούτου, οι συνεισφέροντες ζητούν μεγαλύτερη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την
ανάγκη παύσης του ανταγωνισμού μεταξύ των
κρατών μελών σε διεθνές επίπεδο (βλ. ιδέα). Σχετική
είναι η έκκληση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
εξαγωγών όπλων με αυστηρούς κανόνες που θα
διασφαλίζουν ότι τα όπλα «που κατασκευάζονται
στην ΕΕ» δεν τροφοδοτούν συγκρούσεις σε όλο τον
κόσμο και οδηγούν σε παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. ιδέα).
Ενώ οι περισσότερες ιδέες απαιτούν μια πιο
ενωμένη και ολοκληρωμένη ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τον
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης δικαίου και
δικαιοσύνης ανοικτής στην αλληλεπίδραση με
διάφορους πολυμερείς οργανισμούς, τόσο σε
παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (βλ.
παράδειγμα ιδέας και ιδέας), άλλες επιθυμούν η ΕΕ
να επικεντρωθεί στον ρόλο της ως οικονομικού
παράγοντα, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Στο
πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να
αναλάβει το ρόλο ενός γεωπολιτικού παράγοντα,
αλλά μάλλον θα πρέπει να διατηρήσει την
πρωταρχική λειτουργία της για μια κοινή οικονομική
αγορά. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι, δεδομένου
ότι η ΕΕ δεν είναι κυρίαρχο κράτος, δεν μπορεί να
ασκεί πολιτικό ρόλο ως παγκόσμιος παράγοντας (βλ.
παράδειγμα idea).

Άμυνα και Ένοπλες
Δυνάμεις
Ένα επαναλαμβανόμενο και πολυσυζητημένο
επιμέρους θέμα είναι η ανάγκη να ενισχυθεί η
σκληρή δύναμη της ΕΕ (βλ. παράδειγμα
συμβάντος), τόσο με την αύξηση του
προϋπολογισμού της ΕΕ για την άμυνα (βλ. ιδέα)
όσο και με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής
βιομηχανίας προκειμένου να επιτευχθεί στρατηγική
αυτονομία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι
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συνεισφέροντες τάσσονται επίσης υπέρ της
δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού (βλ.
παράδειγμα ιδέας), μιας από τις πλέον εγκεκριμένες
ιδέες του θέματος, ή για την ενσωμάτωση των
ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών σε επίπεδο
ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι υφιστάμενες
πρωτοβουλίες υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής
στρατιωτικής πολιτικής, όπως η στρατηγική πυξίδα
της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα,
αναγνωρίζονται από ορισμένους συνεισφέροντες.
Ένα από αυτά, ειδικότερα, ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη
προσοχή στην κοινωνική διάσταση του στρατού
(δηλαδή στις συνθήκες εργασίας εντός των ενόπλων
δυνάμεων, βλ. ιδέα). Ωστόσο, ορισμένοι
συνεισφέροντες είναι πιο επιφυλακτικοί, αν όχι
εντελώς αντίθετοι, στην ιδέα ενός κοινού
ευρωπαϊκού στρατού. Ένας από αυτούς απαιτεί να
μην συνεχιστεί η ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού και
ζητεί να κατευθύνουν τις στρατιωτικές επενδύσεις
μεμονωμένων χωρών στο ΝΑΤΟ (βλ. ιδέα).
Οι συνεισφέροντες προτείνουν επίσης τη δημιουργία
πιο εξειδικευμένων δυνάμεων ή θεσμών σε επίπεδο
ΕΕ, όπως μια ευρωπαϊκή εθνική φρουρά για την
ανάπτυξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για
παράδειγμα μετά τις φυσικές καταστροφές (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Άλλοι συμμετέχοντες επιθυμούν
επίσης να αναπτύξουν μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Πληροφοριών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι
συνεισφέροντες προτείνουν επίσης τη δημιουργία
Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Ακαδημίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Όσον αφορά τη στρατιωτική
εκπαίδευση, ένας συμμετέχων προτείνει επίσης τη
θέσπιση βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για την
ευρωπαϊκή νεολαία (βλ. ιδέα). Για ορισμένους
συνεισφέροντες, η παρακμή της συμμαχίας ΕΕ-ΗΠΑ
συνεπάγεται επίσης αυξημένη συνεργασία και
συντονισμό στην εξωτερική πολιτική μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).

Λήψη αποφάσεων
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ θεωρείται
συχνά αργή και αρκετά αναποτελεσματική όσον
αφορά την ανάληψη ταχείας δράσης για την
αντιμετώπιση μιας άμεσης πρόκλησης. Προκειμένου
να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, οι συμμετέχοντες
προωθούν πολλαπλές ιδέες για τη μεταρρύθμιση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι είναι καίριας
σημασίας για την ΕΕ να ενεργεί ως μια σταθερή και
ενωμένη οντότητα στη διεθνή πολιτική σκηνή,
προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί
περαιτέρω ο ρόλος της. Για να επιτευχθεί αυτό,
διάφορες συνεισφορές εγείρουν την ανάγκη για
κοινή εξωτερική πολιτική (βλ. ιδέα). Η έκκληση για
ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διαδραματίσει
ρόλο στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφάλειας αποτέλεσε επίσης το θέμα της
φινλανδικής δημόσιας διαβούλευσης για το

ευρωπαϊκό φόρουμ, το οποίο συζήτησε τους
σημερινούς και μελλοντικούς ρόλους της Φινλανδίας
στην Ευρώπη και την ΕΕ (βλ. εκδήλωση).
Πολλές εισηγήσεις ζητούν την επανεξέταση του
κανόνα της ομοφωνίας. Ένα σκέλος ιδεών τονίζει το
γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση που βασίζεται
στον κανόνα της ομοφωνίας επιτρέπει σε ένα μόνο
κράτος μέλος να εμποδίσει την κοινή εξωτερική
πολιτική (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης).
Αυτό θεωρείται προβληματικό, καθώς εμποδίζει την
ΕΕ να έχει αξιόπιστη, σταθερή και ισχυρή φωνή στον
κόσμο. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με μια ιδέα που
εκφράζεται, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί προς ένα
σύστημα «απόλυτης» πλειοψηφίας. Μία από τις
πλέον εγκεκριμένες ιδέες στο πλαίσιο αυτού του
θέματος παρέχει λεπτομερή περιγραφή ενός
συστήματος απόλυτης πλειοψηφίας για τα κράτη
μέλη, το οποίο υποστηρίζεται από απλή πλειοψηφία
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αναλάβει εκτελεστική
δράση και να δημιουργήσει μια πραγματική και
αξιόπιστη εξωτερική πολιτική (βλ. ιδέα). Παρόμοια με
τις συζητήσεις στο θέμα της ευρωπαϊκής
δημοκρατίας, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία
παρουσιάζεται επίσης ως εναλλακτική λύση σε
σχέση με τον ισχύοντα κανόνα της ομοφωνίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Ένα τελευταίο υποθέμα εξετάζει τις αρμοδιότητες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένοι
συνεισφέροντες θεωρούν ότι, μολονότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την έννοια
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) από την ίδρυσή της και έχει
επιδιώξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της,
εξακολουθεί να διαδραματίζει περιφερειακό μόνο
ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, πιστεύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας
να ανατεθούν περισσότερες αρμοδιότητες
εξωτερικής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(βλ. παράδειγμα ιδέας).

Πολιτικήγειτονίας και
σχέσεις με άλλους
Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά τη διπλωματική
εκπροσώπηση της ΕΕ, με τους συνεισφέροντες, σε
γενικές γραμμές, να ζητούν από τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται πιο
εμφανώς τα συμφέροντά τους στον κόσμο (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν οι
πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ να
αντικατασταθούν από μια ενιαία πρεσβεία της ΕΕ
που θα εκπροσωπεί και θα ενώνει όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα, αυτό
θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της
μεταρρύθμισης της υφιστάμενης Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΥΕΔ, βλ. ιδέα). Αυτό θα μπορούσε επίσης να
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σημαίνει ενιαία συμμετοχή της ΕΕ σε όλους τους
διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ (βλ.
παράδειγμα ιδέας), ή μία ενιαία και μόνιμη
αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες
περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινού διαβατηρίου
της ΕΕ για όλους τους ευρωπαίους πολίτες (βλ.
παράδειγμα ιδέας) και τη συστηματική χρήση της
ευρωπαϊκής σημαίας και του ευρωπαϊκού ύμνου στο
διεθνές πλαίσιο (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια εκδήλωση στην Πολωνία και η σχετική της ιδέα
(βλ. εκδήλωση και ιδέα), επανέλαβαν την οικονομική
σημασία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ του
Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ τόσο για την
Πολωνία όσο και για ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και
μετά το Brexit. Οι συνεισφορές στο πλαίσιο αυτού
του θέματος αναφέρονται ιδίως στις πολιτικές
σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα (βλ.
παράδειγμα εκδήλωσης). Οι συνεισφέροντες
προωθούν την ανάγκη ριζικής επανεξέτασης της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με την εφαρμογή μιας
πιο τολμηρής προσέγγισης σύμφωνα με τα όσα
συζητήθηκαν σε προηγούμενα θέματα. Ένας
συμμετέχων, για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι η ΕΕ
θα πρέπει να αυξήσει τη θαλάσσια παρουσία της
στην περιοχή του Ινδοειρηνικού (βλ. ιδέα). Ωστόσο,
άλλοι συνεισφέροντες στην πλατφόρμα συζητούν
την άποψη ότι, όσον αφορά την Κίνα, η ΕΕ θα
πρέπει όχι μόνο να αναπτύξει μια πιο ενοποιημένη
και αυστηρότερη στάση στις διπλωματικές της
σχέσεις δεδομένων των εξαιρετικά αποκλίσεων των
συστημάτων αξιών, αλλά θα πρέπει επίσης να
αναπτύξει μια στρατηγική ξένων επενδύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της
επιρροής της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδίως
στις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα).
Όσον αφορά τη σχέση με τη Ρωσία και τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, ορισμένοι συμμετέχοντες σε
εκδήλωση συζήτησης για τις σχέσεις μεταξύ της
Γερμανίας και των χωρών της Βαλτικής ζήτησαν,
μεταξύ άλλων, από την ΕΕ να στηρίξει την
αντιπολίτευση στη Λευκορωσία (βλ. εκδήλωση).
Ένας συμμετέχων επιθυμεί η ΕΕ να συμμετέχει
περισσότερο στις πολιτικές εντάσεις που
σημειώνονται σε γειτονικά κράτη, όπως το
Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το
Κοσσυφοπέδιο, ή ακόμη και στα δικά της κράτη
μέλη, όπως η Κύπρος (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, ο
συμμετέχων εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για
τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, καθώς και
μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας. Η ΕΕ ενθαρρύνεται
επίσης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία
οικοδόμησης της ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστίνης (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις
εξωευρωπαϊκές χώρες, και ιδίως με τα αφρικανικά
κράτη, οι συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι
πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη εταιρική σχέση και να
αναθεωρηθούν οι εμπορικές σχέσεις με την Αφρική
(βλ. παράδειγμαπαραμονής). Άλλοι πολίτες ζητούν

ισχυρότερες διμερείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ
μεμονωμένων κρατών μελών και αφρικανικών
χωρών, μεταξύ άλλων προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα μεταναστευτικά ζητήματα. Αυτού
του είδους οι ιδέες αναφέρονται λεπτομερέστερα στο
κεφάλαιο για τη μετανάστευση. Υπάρχουν επίσης
ορισμένες εκκλήσεις για απομάκρυνση από τη
διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής
κληρονομιάς των πρώην αποικιακών συστημάτων
(βλ. ιδέα). Επίσης σε σχέση με τη σχέση με την
αφρικανική ήπειρο, ένας συμμετέχων καλεί την ΕΕ
να αναγνωρίσει πλήρως τη Σομαλιλάνδη ως
κυρίαρχη χώρα (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες ζητούν ισχυρότερη εταιρική σχέση
μεταξύ της ΕΕ και άλλων περιφερειακών πολυμερών
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της
Αφρικανικής Ένωσης, της Mercosur και του ASEAN
(βλ. παράδειγμα ιδέας).

EΔιεύρυνση
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα είναι αυτό της
διεύρυνσης της ΕΕ. Οι ιδέες για τη συνέχιση της
διεύρυνσης, ιδίως προς τα Δυτικά Βαλκάνια,
λαμβάνουν σχετικά υψηλό αριθμό εγκρίσεων από
τους συμμετέχοντες. Μία από τις πλέον εγκεκριμένες
συνεισφορές στο θέμα αυτό ζητεί τη συνέχιση της
διεύρυνσης της ΕΕ με την ενσωμάτωση των εταίρων
των Δυτικών Βαλκανίων για τη διασφάλιση της
ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή (βλ.
ιδέα). Έχουν επίσης διοργανωθεί διάφορες
εκδηλώσεις που συζητούν θέματα σχετικά με τη
διεύρυνση της ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια (βλ.
παράδειγμα εκδήλωσης). Σε μια εκδήλωση για τη
νεολαία στη Γερμανία, οι νέοι συμμετέχοντες
ζήτησαν μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στα Δυτικά
Βαλκάνια, μεταξύ άλλων ως παράγοντα ασφάλειας
(βλ. εκδήλωση). Κατά τη διάρκεια συνεδριακής
εκδήλωσης στην Ουγγαρία (βλ. εκδήλωση)
υιοθετήθηκε έντονα στάση υπέρ της διεύρυνσης,
στην οποία συμμετείχαν πολλοί πολιτικοί και
πανεπιστημιακοί, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της
διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια για το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάφορες συνεισφορές
επικεντρώνονται στη γεωπολιτική πτυχή της
διεύρυνσης της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ
άλλες υπογραμμίζουν ότι οι προοπτικές
προσχώρησης στην ΕΕ αποτελούν κινητήρια
δύναμη για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την
ενίσχυση του κράτους δικαίου στις χώρες που
επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Όσον αφορά τα αιτήματα για διεύρυνση της
ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, ζητείται η πλήρης
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Ωστόσο, η ιδέα της διεύρυνσης της ΕΕ ώστε
να συμπεριλάβει το Κοσσυφοπέδιο δημιουργεί
διάφορα σχόλια που αντιτίθενται σθεναρά σε αυτή
την προοπτική για διάφορους λόγους. Ένας άλλος
συμμετέχων απαιτεί την είσοδο στην ΕΕ χωρίς
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θεώρηση για άτομα από το Κοσσυφοπέδιο (βλ.
ιδέα).
Αν και λιγότερο συχνά από εκείνους που
υποστηρίζουν τη διεύρυνση, ορισμένοι
συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην
περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη
να δοθεί προτεραιότητα στα εσωτερικά ζητήματα της
τρέχουσας Ένωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια
συμβολή ζητεί από την ΕΕ να σταματήσει να θεωρεί
την Τουρκία υποψήφια χώρα (βλ. ιδέα). Ένας
ερωτώμενος γενικά επικρίνει την ασάφεια που
επιδεικνύει η ΕΕ στην πολιτική διεύρυνσης (βλ.
ιδέα). Σύμφωνα με την ίδια, αυτό προκαλεί
απογοήτευση και αστάθεια στις υποψήφιες χώρες.
Ως εκ τούτου, κατά την άποψή της, η ΕΕ πρέπει να
αποσαφηνίσει τη θέση της για τη διεύρυνση μια για
πάντα.

Trade πολιτικές
Οι ιδέες που σχετίζονται με τις εμπορικές και
οικονομικές σχέσεις συζητούνται λιγότερο από τους
συμμετέχοντες. Ωστόσο, το θέμα της ενίσχυσης των
εμπορικών σχέσεων και των συμφωνιών μεταξύ της
ΕΕ και άλλων χωρών του κόσμου αναφέρεται συχνά
μεταξύ των ιδεών που απαιτούν μια ισχυρότερη και
δραστήρια παγκόσμια ΕΕ.
Μια ομάδα συνεισφορών στο θέμα της ΕΕ στον
κόσμο θέλει να ενισχύσει τις εμπορικές πολιτικές και
να μεταρρυθμίσει τις εμπορικές συμφωνίες
σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ, είτε όσον αφορά τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε τη
συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια ευρέως αποδεκτή ιδέα ζητεί
τη μεταρρύθμιση της εμπορικής και επενδυτικής
πολιτικής της ΕΕ και την επανεκκίνηση της
παγκόσμιας πολυμέρειας, με επίκεντρο τη
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την
προστασία των θεμελιωδών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Σε ένα γερμανόφωνο εργαστήριο, οι
συμμετέχοντες συζήτησαν την εμπορική πολιτική της
ΕΕ και τις επιπτώσεις της στις χώρες του Τρίτου
Κόσμου, ιδίως σε σχέση με τομείς που
χαρακτηρίζονται από κακές συνθήκες εργασίας,
παιδική εργασία και αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, όπως η κλωστοϋφαντουργία (βλ.
εκδήλωση).
Για ορισμένους συνεισφέροντες, η υγειονομική και
κλιματική κρίση ανέδειξαν τα όρια μιας άκρως
παγκοσμιοποιημένης και αλληλεξαρτώμενης
ευρωπαϊκής οικονομίας. Η έλλειψη μασκών κατά τη
διάρκεια της κρίσης στον τομέα της υγείας, τα
προβλήματα με τις παγκόσμιες αλυσίδες
εφοδιασμού μετά την πανδημία και ο αντίκτυπος του
παγκόσμιου εμπορίου στο περιβάλλον έχουν
προκαλέσει εκκλήσεις για επανεκβιομηχάνιση και

αύξηση της τοπικής παραγωγής (βλ. ιδέα). Στο
πλαίσιο αυτό, πολλοί συνεισφέροντες ζητούν
αυξημένο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της
ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων των
αλυσίδων εφοδιασμού (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας
άλλος συμμετέχων προτείνει τη δημιουργία ειδικού
ιδρύματος για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση
των ελλείψεων στρατηγικών πόρων στην
προσφορά. Αυτό θα μπορούσε να λάβει τη μορφή
ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου (βλ. ιδέα).

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Οι πιο πρόσφατες ιδέες στο πλαίσιο αυτού του
θέματος σχετίζονται με τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο
κατά της Ουκρανίας, ενισχύοντας θέματα από την
τελευταία δημοσιευμένη έκθεση.
Γενικά, νέες συνεισφορές ζητούσαν ευρωπαϊκή
στήριξη προς την Ουκρανία, αλλά επίσης
υποστήριξαν λύσεις για τον τερματισμό της
σύγκρουσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο
αυτό, οι συνεισφορές αντανακλούν μερικές φορές
ριζικά διαφορετικές θέσεις, με την πλειονότητα των
συνεισφερόντων να επικροτεί τις πρωτοβουλίες
κοινής εξωτερικής πολιτικής που ανέλαβε η ΕΕ (
βλ.παράδειγμα ιδέας) και λίγους να τις επικρίνουν
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τις
ρωσικές γεωπολιτικές φιλοδοξίες στα κράτη της
Βαλτικής και για τη ρωσική επιρροή στα Δυτικά
Βαλκάνια (βλ. ιδέα). Επιπλέον, αναφέρεται συχνά ο
ρόλος του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη σύγκρουση (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Οι αιτήσεις προσχώρησης στην
ΕΕ που υπέβαλαν η Ουκρανία, η Μολδαβία και η
Γεωργία ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα της
Ουκρανίας προκάλεσαν ακόμη συχνότερες
συζητήσεις σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ στην
πλατφόρμα, με ορισμένους συμμετέχοντες να είναι
πιο ανοιχτοί στην επιδίωξη περαιτέρω διεύρυνσης
της Ένωσης, ενώ άλλοι υποστήριξαν μια πολύ πιο
μετριοπαθή πολιτική διεύρυνσης (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Η σύγκρουση έχει καταστήσει τον ρόλο της ΕΕ στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
δημοκρατιών παγκοσμίως σε ακόμη πιο κεντρικό
ζήτημα. Διάφοροι συνεισφέροντες υπερασπίστηκαν
τη σημασία της καλλιέργειας διπλωματικών σχέσεων
με άλλες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, των οποίων
η κυριαρχία απειλείται από αυταρχικά κράτη, όπως η
Ταϊβάν (βλέπε ιδέα). Άλλες εισηγήσεις συζήτησαν
αντ’ αυτού τη φύση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και
μη φιλελεύθερων κρατών όπως το Ιράν, η Κίνα και η
Τουρκία (βλ. παράδειγμα ιδέας), πιέζοντας για
περισσότερο διάλογο και οικονομική συνεργασία με
τα εν λόγω κράτη.
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Προώθηση των δημοκρατικών αξιών και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ανάληψη δράσης κατά κρατών που παραβιάζουν
διεθνείς συνθήκες
Ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής
Προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ
Αύξηση της εστίασης στην πρωταρχική λειτουργία της
κοινής οικονομικής αγοράς της ΕΕ
Ανάληψη κοινής δράσης στην ουκρανική κρίση
Δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού
Δημιουργία πιο εξειδικευμένων δυνάμεων ή
αμυντικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ· όπως μια
υπηρεσία πληροφοριών
Δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών ενόπλων
δυνάμεων για μη αμυντικούς σκοπούς, όπως
η Ευρωπαϊκή Εθνική Φρουρά

Γενικός στόχος της
εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ

Άμυνα και
Ένοπλες Δυνάμεις

Η ΕΕ στον
κόσμο
Ενίσχυση της προβολής και της επιρροής της
ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών
Επανεξέταση του κανόνα της ομοφωνίας σε
ψηφοφορία με απόλυτη ή ειδική πλειοψηφία
Κατανομή περισσότερων αρμοδιοτήτων
εξωτερικής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Γράφημα 15 — Διανοητικός χάρτης «Η ΕΕ στον κόσμο» μέρος 1

Λήψη αποφάσεων

Πολιτική γειτονίας και
σχέσεις με άλλους

Δημιουργία ενιαίας πρεσβείας της ΕΕ για την
εκπροσώπηση των κρατών μελών
Υιοθέτηση δυναμικής στάσης έναντι της Ρωσίας και της
Κίνας έναντι της προστασίας των ευρωπαϊκών
οικονομικών εταιρικών σχέσεων με τις χώρες αυτές
Ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τις ξένες επενδύσεις
για την αντιμετώπιση της επιρροής της Κίνας σε
παγκόσμιο επίπεδο
Ανάπτυξη ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ της
ΕΕ και των αφρικανικών χωρών, καθώς και άλλων μη
δυτικών χωρών, μεταξύ άλλων μέσω οργανώσεων
όπως η Αφρικανική Ένωση ή η Mercosur
Ενθάρρυνση ισχυρότερων διμερών εταιρικών σχέσεων
μεταξύ των κρατών μελών και των αναπτυσσόμενων
χωρών
Ενιαία εκπροσώπηση της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς
όπως το ΝΑΤΟ ή ενιαία και μόνιμη αντιπροσωπεία
στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
Να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης
μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Διεύρυνση

Η ΕΕ στον κόσμο
Εμπορικές
πολιτικές

Γράφημα 16 — Διανοητικός χάρτης «Η ΕΕ στον κόσμο»

Πρόβλεψη και εξεύρεση συντονισμένων
λύσεων για ελλείψεις πόρων σε κρίσεις
εφοδιαστικής αλυσίδας
Προώθηση εμπορικών συμφωνιών
σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ
Προώθηση της οικονομικής συνεργασίας
και ανάπτυξης, τόσο εντός όσο και
εκτός της ΕΕ
Επένδυση στην τοπική παραγωγή και
αύξηση της βιομηχανικής αυτονομίας

Συνέχιση της διεύρυνσης προς τα
Δυτικά Βαλκάνια
Ενσωμάτωση της Ουκρανίας, της
Μολδαβίας και της Γεωργίας
στην ΕΕ
Προώθηση της διεύρυνσης της
ΕΕ έναντι της μη περαιτέρω
διεύρυνσης
Αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου
και προώθηση της
ενσωμάτωσής του στην ΕΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

6. Αξίες και
δικαιώματα,
κράτος δικαίου,
ασφάλεια
Το θέμα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου,
ασφάλεια» έχει δημιουργήσει συνολικά 5.351
συνεισφορές (1.768 ιδέες, 2.910 σχόλια και 673
εκδηλώσεις), με τους συμμετέχοντες να προωθούν
ιδέες σχετικά με διάφορα δικαιώματα και ελευθερίες,
όπως τα ΛΟΑΤΚΙ και την ισότητα των φύλων, και την
ένταξη των ατόμων με αναπηρία, και συζητώντας
την έννοια των ευρωπαϊκών αξιών ως
κατευθυντήριας αρχής. Αντικατοπτρίζοντας την
ποικιλομορφία των απόψεων στην πλατφόρμα,
άλλοι συνεισφέροντες ζήτησαν τον σεβασμό των πιο
συντηρητικών απόψεων, οι οποίες συχνά
συνδέονται με την προστασία των θρησκευτικών
αξιών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο πλαίσιο αυτού
του θέματος πραγματεύεται την ανάγκη προάσπισης
και υπεράσπισης του κράτους δικαίου σε σχέση με
τους «κινδύνους της ανόδου των ανελεύθερων
δημοκρατιών» εντός της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη
ενίσχυσης των δημοκρατικών αξιών της ΕΕ.
Πρόσφατες συμμετοχές έχουν συζητήσει τον πόλεμο
στην Ουκρανία και την ανάγκη για την ΕΕ να αυξήσει
τις στρατιωτικές της δυνατότητες Οι συνεισφορές
καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
• Δικαιώματα και ελευθερίες
• Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
• Προστασία του κράτους δικαίου
• Ασφάλεια
• Αξίες της ΕΕ
• Ομάδες συμφερόντων και διαφθορά

Όσον αφορά το θέμα των αξιών, των δικαιωμάτων,
του κράτους δικαίου και της ασφάλειας, οι αξίες της
ΕΕ συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
στρογγυλής τραπέζης στη Γαλλία (βλ. εκδήλωση)
και οι προκλήσεις που προέκυψαν από την
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της ΕΕ
αντιμετωπίστηκαν εξίσου στο πλαίσιο γερμανικής
διάσκεψης που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις
μειονότητες στη γερμανο-δανική παραμεθόρια
περιοχή, η οποία επικεντρώθηκε ιδίως στην αξία
και τη σημασία των μειονοτήτων στην κοινωνία (βλ.
εκδήλωση).
Η κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η ισότητα των
φύλων, ο αντιρατσισμός (βλ. εκδήλωση) και οι
πολιτικές κατά της φοβίας κατά του LGTBIQ ήταν
τα πιο συχνά θέματα των εκδηλώσεων που
διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του θέματος, ιδίως
στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
Στη Δανία, οι εκδηλώσεις για τις αξίες και τα
δικαιώματα έλαβαν κυρίως τη μορφή ταξιδιωτικών
εργαστηρίων για τη συμμετοχή νέων σε διάφορα
γυμνάσια σε ολόκληρη τη χώρα (βλ. εκδήλωση)
Οι διακρίσεις και η βία λόγω φύλου συζητήθηκαν
εκτενώς κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης
που αφορούσε τα βαθύτερα αίτια, την πρόληψη και
την αντιμετώπιση της κακοποίησης (βλ. εκδήλωση).
Με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για τα
δικαιώματα των γυναικών, διοργανώθηκε
εκδήλωση για τη συζήτηση μέτρων πολιτικής για
την ενίσχυση της ισότητας των φύλων (βλ.
παράδειγμα εκδήλωσης). Ενώ μια φοιτητική
εκδήλωση αντιμετώπισε την ενδοοικογενειακή βία
και τη βία με βάση το φύλο (βλ. εκδήλωση).
Πιο πρόσφατα, ορισμένα γεγονότα συζήτησαν
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την
άμυνα, σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Ειδικότερα, σε μία εκδήλωση
συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ (
βλ.γεγονός), ενώ ένα άλλο εξέτασε τις προοπτικές
επίτευξης στρατηγικής αυτονομίας (βλ. γεγονός).
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Δικαιώματα και ελευθερίες
Το θέμα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών είναι
σημαντικό ως προς το μέγεθός του, ιδίως λόγω της
ευρείας ποικιλίας των ειδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών που προωθούν οι συνεισφέροντες.
Μια μεγάλη ομάδα ιδεών σχετικά με τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες συζητά την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών εν γένει
(βλ. παράδειγμα μιας ιδέας). Μία από τις πλέον
εγκεκριμένες ιδέες σε αυτό το θέμα προτείνει την
ενίσχυση της εκτελεστότητας διαφόρων μέσων για
τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νομικό σύστημα της
ΕΕ (βλ. ιδέα), ενώ άλλες θεωρούν την ανάγκη
επικαιροποίησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη
μελλοντική κοινωνική πραγματικότητα (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Τα διάφορα είδη ανθρωπίνων δικαιωμάτων θίγονται,
τα οποία είναι οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά,
ατομικά και πολιτικά. Ορισμένοι συμμετέχοντες
εφιστούν την προσοχή στις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά σύνορα,
στις οποίες ορισμένοι συνεισφέροντες απαντούν
καταδικάζοντας τους διακινητές ανθρώπων (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα είναι ιδιαίτερα
παρόντα στο θέμα αυτό στην πλατφόρμα, με το
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της
έκφρασης να περιλαμβάνεται περισσότερο στις
συνεισφορές (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι
συνεισφορές αυτές που αφορούν την απαλλαγή από
τις διακρίσεις ομαδοποιούνται στο χωριστό θέμα της
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, ως σημαντική σε
μέγεθος.
Υπό το πρίσμα της μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας,
ένα ευρύ φάσμα συνεισφορών επικεντρώνεται σε
θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα
στην ιδιωτική ζωή. Το θέμα αυτό συζητείται εξίσου
στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο γενικός
κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων θεωρείται καίριας σημασίας για την
πρόληψη της πώλησης προσωπικών πληροφοριών
από τις εταιρείες ( βλ. ιδέα). Σε γενικές γραμμές, οι
συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη για
καλύτερη νομοθεσία και εργαλεία για την
αντιμετώπιση των ανησυχιών για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με όλες τις
νέες τεχνολογίες ( βλ. ιδέα). Υπάρχουν εκκλήσεις για
περιορισμούς στη χρήση βιομετρικών δεδομένων για
την παρακολούθηση ( βλ. ιδέα) και στη συλλογή και
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
γενικότερα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στην
πραγματικότητα, οι συνεισφέροντες σημειώνουν ότι
η ψηφιακή παρακολούθηση μέσω της συλλογής
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από

τεχνολογικούς γίγαντες συνιστά σημαντική απειλή
για την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την ιδιωτική
ζωή των πολιτών. Ως εκ τούτου, ζητούν την αύξηση
των κανονισμών και των μέτρων προστασίας των
δεδομένων (βλ. ιδέα). Αυτό τίθεται επίσης υπό το
πρίσμα της εκπεφρασμένης ανάγκης για αυξημένη
ρύθμιση όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (βλ.
ιδέα).
Μια άλλη ομάδα ιδεών συζητά την ελευθερία της
έκφρασης και τα όρια αυτής της ελευθερίας. Όσον
αφορά τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης
που σχετίζεται με τον Τύπο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ορισμένοι συνεισφέροντες έχουν
εκφράσει ανησυχίες ότι αυτά διακυβεύονται, με την
αφαίρεση περιεχομένου από τις πλατφόρμες (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Άλλοι αντιμετωπίζουν τα όρια της ελευθερίας της
έκφρασης, όπως τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει
να ρυθμιστεί το επιγραμμικό περιεχόμενο και τον
τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει την ελευθερία
του λόγου, με ορισμένους πολίτες να υποστηρίζουν
τη δημιουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού
ψηφιακού πλαισίου (βλ. εκδήλωση). Οι ψευδείς
ειδήσεις, για παράδειγμα, θεωρείται ότι συνιστούν
απειλή για τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες (βλ.
γεγονός). Η συχνά αναφερόμενη έννοια της
ρητορικής μίσους καταδεικνύει την ανάγκη να
αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό και να αυξηθεί η
προστασία των θυμάτων ρητορικής μίσους
(παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης) και εγκλημάτων
μίσους (βλ. γεγονός).
Ένα επιμέρους θέμα αφορά τα οικονομικά και
κοινωνικά δικαιώματα που θίγονται επίσης στο θέμα
της ισχυρότερης οικονομίας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της απασχόλησης, όπως το
δικαίωμα στη στέγαση (βλ. παράδειγμα ιδέας), η
διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης),
η κοινωνική ασφάλιση για τη διατροφή (βλ. ιδέα)
κ.λπ. Ορισμένοι συνεισφέροντες απαιτούν την
επικαιροποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από
αυτή την άποψη (βλ. ιδέα) ή ακόμη και να
καταστήσουν εκτελεστά τα κοινωνικά δικαιώματα
(βλ. ιδέα).
Από την οπτική γωνία των δικαιωμάτων ενός
συγκεκριμένου τμήματος του πληθυσμού, διάφορες
ιδέες υποστηρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών και
υποδεικνύουν την ανάγκη αύξησης της προστασίας
του παιδιού στη νομοθεσία και τις πολιτικές (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Υπό το πρίσμα του θεμελιώδους δικαιώματος
σεβασμού της πολιτιστικής, θρησκευτικής και
γλωσσικής πολυμορφίας, μια ευρέως αποδεκτή ιδέα
στην πλατφόρμα είναι το αίτημα προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την Εσπεράντο
ως γλώσσα των ευρωπαίων πολιτών (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας).
Μια άλλη ομάδα συνεισφορών υπογραμμίζει την
ανάγκη άρσης των μέτρων για τη νόσο COVID-19
μόλις το επιτρέψουν οι επιπτώσεις της πανδημίας,
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προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή στην
κανονικότητα και η αποκατάσταση των ελευθεριών
των πολιτών (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται
επίσης η πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των
πολιτών που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν ή να
υποβληθούν σε τακτικές εξετάσεις για να
αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Τα ζητήματα που σχετίζονται
με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 εξετάζονται
λεπτομερέστερα στο θέμα της υγείας.
Ορισμένες εισηγήσεις ζητούν από την ΕΕ να
αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προστασία των
δικαιωμάτων των ζώων (βλ. ιδέα), για παράδειγμα
με την εισαγωγή μιας «άδειας για ζώα» (βλ. ιδέα). Οι
συνεισφέροντες θεωρούν ότι, παρόλο που οι
Συνθήκες της ΕΕ αναγνωρίζουν τα ζώα ως
αισθανόμενα όντα, εξακολουθούν να υφίστανται
καταχρηστικές και σκληρές επεξεργασίες στις
βιομηχανίες εκτροφής και κρέατος (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Άλλες επικεντρώνονται ειδικά σε δικαστικά ζητήματα
και στις επιπτώσεις της κινητικότητας εντός της ΕΕ,
συζητώντας την ανάγκη διευκόλυνσης των
διαδικασιών, για παράδειγμα σε σχέση με τον
χειρισμό της κληρονομικής διαδοχής (βλ. ιδέα), τον
θάνατο (βλ. ιδέα) και προτείνοντας ότι τα μητρώα
των κρατών μελών σχετικά με τις περιουσιακές
σχέσεις των συζύγων και τις καταχωρισμένες
σχέσεις συμβίωσης θα πρέπει να είναι
διασυνδεδεμένα (βλ. ιδέα). Σε ένα ανοικτό
διαδικτυακό σεμινάριο φόρουμ, οι συμμετέχοντες
συζήτησαν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο
ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ.
εκδήλωση).
Διάφοροι συμμετέχοντες υποστηρίζουν το δικαίωμα
της αυτοθεραπείας με κάνναβη (βλ. παράδειγμα
ιδέας) και συζητούν ευρύτερα την αποποινικοποίηση
και τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας). Το θέμα αυτό εξετάζεται
επίσης στο πλαίσιο του θέματος της υγείας.
Ορισμένοι πολίτες προτείνουν ότι οι επιλογές
πληρωμής σε μετρητά θα πρέπει να αναγνωρίζονται
ως δημοκρατικό δικαίωμα (βλ. παράδειγμα ιδέας).

Κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς
Διάφορες συνεισφορές απαιτούν να καταβληθούν
μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα
αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η ελευθερία, οι
διακρίσεις και η ισότητα. Ένα κυρίαρχο σκέλος των
συνεισφορών στο πλαίσιο αυτού του θέματος
περιστρέφεται γύρω από ιδέες σχετικά με την
ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης μιας
ιδιαίτερα αποδεκτής ιδέας για το θέμα αυτό (βλ. ιδέα
και παράδειγμα εκδήλωσης), καθώς και της
χειραφέτησης των γυναικών (βλ. εκδήλωση). Οι

σχετικές προτάσεις περιλαμβάνουν την αύξηση του
αριθμού των γυναικών μεταξύ των φορέων λήψης
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Η ισότητα των φύλων συζητείται
επίσης ευρέως όσον αφορά την επίτευξη ίσης
αμοιβής (βλ. παράδειγμα μιας ιδέας), καθώς και σε
εκπαιδευτικούς όρους από την παιδική ηλικία (βλ.
ιδέα). Η έκκληση για μια προσέγγιση με βάση το
φύλο προς παραδοσιακά πιο ανδροκρατούμενους
τομείς, όπως οι STEM, για την άμβλυνση της
ανισότητας των φύλων είναι επίσης παρούσα σε
άλλα θέματα.
Όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά
δικαιώματα, οι πολίτες είναι διχασμένοι. Μια ομάδα
συνεισφορών υπογραμμίζει τη σημασία της
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των
δικαιωμάτων ως θεμελιώδους μέσου για την
επίτευξη της ισότητας των φύλων και του
τερματισμού της έμφυλης βίας,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ματαίωσης
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Αντίθετα, άλλες συνεισφορές
υποστηρίζουν την προστασία της αξιοπρέπειας και
του δικαιώματος στη ζωή μέσω της διακοπής της
χρηματοδότησης στους τομείς της έρευνας, της
αναπτυξιακής βοήθειας και της δημόσιας υγείας της
ΕΕ που θεωρείται ότι προωθούν την καταστροφή
ανθρώπινων εμβρύων (βλ. ιδέα). Πέρα από το θέμα
της άμβλωσης, οι ιδέες που σχετίζονται με τα
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα
συζητούν την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών
μέτρων για την αντιμετώπιση της αυξημένης
έμφυλης βίας (βλ. παράδειγμα ιδέας καιεκδήλωσης),
και προτείνουν επίσης την αντιμετώπιση των
ανδρικών στερεοτύπων (βλ.ιδέα) και την
καταπολέμηση του πορνό εκδίκησης και της
παρενόχλησης στο διαδίκτυο (βλ. εκδήλωση).
Ένα άλλο θέμα που έχει προσελκύσει πολυάριθμες
συνεισφορές είναι η ανάγκη περαιτέρω προώθησης
της ένταξης των ατόμων με αναπηρία, για
παράδειγμα των ατόμων που πλήττονται από την
τρισωμία 21 (βλ. ιδέα). Οι συνεισφέροντες ζητούν
την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στα εθνικά
συντάγματα (βλ. ιδέα καιεκδήλωση), καθώς
καιπολιτικές για την ενθάρρυνση της απασχόλησης
των ατόμων με αναπηρία (βλ. ιδέα) και την
κατάρτιση ευαισθητοποίησης για την αναπηρία για
όλους τους εργαζομένους (βλ. ιδέα). Ομοίως, μια
ιδέα συνηγορεί υπέρ της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο ένταξης των
μαθητών με αναπηρίες στις τάξεις (βλ. ιδέα). Άλλες
προτάσεις περιλαμβάνουν: την άρση των εμποδίων
για τα άτομα με αναπηρία, καθιστώντας τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες πιο προσιτά (βλ. ιδέα και
εκδήλωση), ii) επαρκή προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους (βλ. ιδέα ), και iii) καταπολέμηση
των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με νοητική
αναπηρία (βλ. ιδέα). Μια ιδιαίτερα σχολιασμένη
εκδήλωση, με τους συμμετέχοντες να εγκρίνουν στην
ενότητα σχολίων, ζητεί επίσης να συμπεριληφθούν

© Kantar Public 2022 69

τα άτομα με σύνδρομο Down και νομοθετικές
πρωτοβουλίες στην υποστήριξή τους (βλ. εκδήλωση)
για την αύξηση της προβολής και της συμμετοχής
τους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (βλ. ιδέα).

Προστασία του κράτους
δικαίου

Ορισμένοι συνεισφέροντες θεωρούν ότι τα
δικαιώματα των γυναικών, οι μειονότητες ΛΟΑΤΚΙ και
τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση σε
ορισμένα κράτη μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας και
ιδέας). Ως εξής, πολλοί συμμετέχοντες ζητούν την
προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την αναγνώριση
των γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και
ιδέας) και τη δυνατότητα γονικής ιδιότητας των
ΛΟΑΤΚΙ (βλ. ιδέα). Μια εκδήλωση εργασίας
αφορούσε την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των
ΛΟΑΤΚΙ σε διάφορα θέματα (βλ. εκδήλωση). Μια
άλλη ιδέα προτείνει την εισαγωγή της έννοιας της
πολλαπλής διάκρισης, δηλαδή των διακρίσεων για
δύο ή περισσότερους λόγους και τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμησή της
(βλ. ιδέα).

Η ανάγκη προάσπισης του κράτους δικαίου και του
σεβασμού των δημοκρατικών αξιών αποτελεί συχνά
επαναλαμβανόμενο θέμα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι
συνεισφορές αναγνωρίζουν ότι αποτελούν τα
θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα και ιδέα).
Ενώ οι περισσότερες συνεισφορές εγείρουν
εσωτερικές πτυχές όσον αφορά το κράτος δικαίου,
καλύπτονται επίσης εξωτερικές πτυχές, με τις
εκκλήσεις προς την ΕΕ να υιοθετήσει αυστηρότερη
στάση έναντι τρίτων χωρών, όπως η Ρωσία και η
Κίνα.
Μία από τις πλέον εγκεκριμένες ιδέες στο πλαίσιο
αυτού του θέματος απαιτεί τη θέσπιση μηχανισμού
αναθεώρησης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου
και τα θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. ιδέα). Τονίζεται
επίσης η σημασία του κράτους δικαίου για τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (βλ. ιδέα). Κατά
συνέπεια, η ιδέα του καθορισμού ενός κοινού
οράματος για την προστασία των αξιών και των
θεσμών της είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη
την πλατφόρμα (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Πολλοί συμμετέχοντες ανησυχούν για τον σεβασμό
των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου εντός της
ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας), ενώ ορισμένοι
αναφέρουν συγκεκριμένα την Ουγγαρία (βλ.
παράδειγμα ιδέας) και την Πολωνία (βλ. παράδειγμα
ιδέας και ιδέας), ιδίως. Μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα
υπογραμμίζει ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου
θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη
χωρίς να συμμετέχουν σε δύο μέτρα και σταθμά (βλ.
ιδέα).
Υπό το πρίσμα αυτών των αντιληπτών απειλών για
το κράτος δικαίου, οι συνεισφέροντες προτείνουν
διαφορετικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των
παραβάσεων: I) μείωση των επιχορηγήσεων προς
τις χώρες, ii) αφαίρεση των δικαιωμάτων ψήφου
τους στο Συμβούλιο (βλ. παράδειγμα ιδέας), iii)
χρήση μηχανισμών δημοσιονομικής προστασίας
που συνδέονται με το κράτος δικαίου (βλ. ιδέα), iv)
αναθεώρηση του άρθρου 7 για να καταστεί
ευκολότερη η επιβολή κυρώσεων σε κυβερνήσεις
που παραβιάζουν τις αξίες της ΕΕ (βλ. ιδέα), v)
θέσπιση μηχανισμού βάσει του οποίου τα κράτη
μέλη μπορούν να απελαθούν εάν παραβιάζουν το
δημοκρατικό κράτος δικαίου (βλ. ιδέα) και vi)
εγκατάσταση εποπτικού οργάνου όπως το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
στην ΕΕ (βλ. ιδέα).
Προτείνονται επίσης ορισμένες ιδέες για τη
διασφάλιση του κράτους δικαίου, παράλληλα με
άλλες αξίες της ΕΕ. Ορισμένοι από αυτούς
προτείνουν τη στήριξη των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών ως τρόπο ενίσχυσης και
διατήρησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου (βλ.
ιδέα και ιδία ιδέα). Ένας συνεισφέρων έθεσε μια

Ενόψει της γήρανσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών,
έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα προσκλήσεις για
την αντιμετώπιση της γήρανσης (βλ. ιδέα).
Πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση για τη
διερεύνηση των συνεπειών που έχουν οι
δημογραφικές αλλαγές στα διαρθρωτικά θεμέλια της
κοινωνίας (βλ. γεγονός).
Ορισμένες εκδηλώσεις επέστησαν επίσης την
προσοχή στο ζήτημα των δικαιωμάτων των εθνικών
και εθνοτικών μειονοτήτων (βλ. παράδειγμαιδέαςκαι
εκδήλωσης), συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας
των Ρομά (βλ. παράδειγμα ιδέας, εκδήλωσης και
εκδήλωσης). Στο ίδιο πνεύμα, ορισμένες ιδέες
απαιτούν τη θέσπιση κανονισμού της ΕΕ για τη
διασφάλιση των γλωσσικών δικαιωμάτων των
ευρωπαϊκών μειονοτήτων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα ζητεί να καταστεί η
καταλανική επίσημη γλώσσα της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Συζητήθηκαν επικοινωνιακοί προβληματισμοί χωρίς
αποκλεισμούς στην Επιτροπή, με τους
συμμετέχοντες να σχολιάζουν ότι οι ευρωπαίοι
πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να
γιορτάζουν θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις,
ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μην αισθάνονται
αντιστρόφως διακρίσεις ( βλ. ιδέα και ιδέα και
εκδήλωση).
Όσον αφορά τις προοπτικές για μια ποικιλόμορφη
και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, οι συνεισφέροντες
συζητούν την ανάγκη για επιτυχείς πολιτικές ένταξης,
καθώς ορισμένοι τονίζουν ότι η αδυναμία εφαρμογής
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης των
μεταναστών δημιουργεί εντάσεις στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες και συναφείς κινδύνους για την ασφάλεια
(βλ. ιδέα).
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σχετική ιδέα για την εφαρμογή μιας στρατηγικής της
ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών ώστε οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να
λειτουργούν ελεύθερα και να συμβάλλουν στην
προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών ( βλ. ιδέα).
Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη ιδέα απαιτεί την
κατάργηση του κανόνα της ομοφωνίας, ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που δεν είναι
ευθυγραμμισμένα με το κράτος δικαίου δεν μπορούν
να εμποδίσουν τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Η προστασία της ελευθερίας του Τύπου και των
μέσων ενημέρωσης θεωρείται ότι σχετίζεται με την
προστασία του κράτους δικαίου και των αξιών της
ΕΕ κατ’ επέκταση. Αυτό ήταν το θέμα ενός
συμμετοχικού εργαστηρίου, και η ανάγκη να αυξηθεί
η διαφάνεια για τη μεσολαβητική πολυφωνία και να
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία των
δημοσιογράφων ήταν καίριας σημασίας (βλ.
εκδήλωση). Υποστηρίζεται επίσης η αύξηση της
διαφάνειας και η μεγαλύτερη συμμετοχή των
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ
(βλ. ιδέα).
Ενώ το κυρίαρχο μερίδιο των ιδεών επισημαίνει
ανησυχίες σχετικά με τις παραβιάσεις του κράτους
δικαίου, ένα άλλο σκέλος ιδεών έχει διαφορετική
οπτική, όπου η ΕΕ θεωρείται ότι καταπατά τα
συντάγματα των κρατών μελών με αυταρχικό τρόπο
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένες εκκλήσεις για
επανεξέταση της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για την πρόληψη συγκρούσεων με τις
εθνικές συνταγματικές δικαιοδοσίες καταγράφονται
στην πλατφόρμα (βλ. παράδειγμα ιδέας και
εκδήλωσης). Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων
θεωρεί ότι όσο γίνεται σεβαστή η λαϊκή κυριαρχία,
βασιλεύει η δημοκρατία (βλέπε ιδέα). Ομοίως, άλλοι
υποστηρίζουν ότι η εξουσία αρνησικυρίας
επιβάλλεται ως πολιτικό εργαλείο που παρέχεται
από τις Συνθήκες και ότι αποτελεί προνόμιο των
κρατών μελών να υπερασπίζονται τα σύνορα και να
διαφυλάσσουν τη χριστιανική θρησκεία, τον
πολιτισμό και μια ομοιογενή κοινωνία (βλ. ιδέα).

Ασφάλεια
Το ζήτημα της ασφάλειας συζητείται ευρέως σε άλλα
θέματα, όπως η ΕΕ στον κόσμο, επομένως
εμφανίζεται λιγότερο συχνά ως θέμα στο πλαίσιο του
θέματος των αξιών και των δικαιωμάτων, του
κράτους δικαίου, της ασφάλειας. Ωστόσο, μία από
τις πλέον σχολιασμένες ιδέες επί του παρόντος στο
θέμα αυτό είναι μια πρόταση για τη δημιουργία
στρατού της ΕΕ ( βλ. ιδέα), για την καλύτερη
προστασία των κρατών μελών από εχθρικούς
ξένους παράγοντες (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης).
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι η
συγκέντρωση της ασφάλειας της ΕΕ θα ήταν

επωφελής τόσο από την άποψη του κόστους όσο και
λόγω της φθίνουσας σημασίας των εθνικών στρατών
σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω των ασθενέστερων
φιλονικιών των ευρωπαίων πολιτών για την
υπεράσπιση του κράτους τους (βλ. ιδέα). Ωστόσο,
στα τμήματα σχολίων αυτών των ιδεών, άλλοι
αμφισβήτησαν την πρόταση αυτή, σχολιάζοντας
κυρίως τις πολιτικές επιπτώσεις και τη σχέση μεταξύ
της άμυνας της ΕΕ και της εθνικής άμυνας. Για το
λόγο αυτό, ένας συμμετέχων τάσσεται υπέρ της
ολοκλήρωσης και της διαλειτουργικότητας των
εθνικών στρατών (βλ. ιδέα).
Οι συνεισφέροντες συζητούν επίσης το μέλλον της
εξωτερικής πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί να αλλάξει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
Ευρώπη διαδραματίζει διεθνή ρόλο (βλ. εκδήλωση ),
και καλεί επίσης την ΕΕ να επανεξετάσει τις
προτεραιότητές της όσον αφορά τους στόχους της
στον τομέα της ασφάλειας, στο πλαίσιο ζητημάτων
που κυμαίνονται από τη μεταναστευτική κρίση έως
το Αφγανιστάν, έως την απειλή της Κίνας στην ΑσίαΕιρηνικό (βλ. ιδέα). Ενόψει των μη παραδοσιακών
μιλιταριστικών προκλήσεων που τιτλοποιούνται,
όπως η τρομοκρατία, οι δραστηριότητες
εγκληματικών οργανώσεων και η άναρχη
μετανάστευση, ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι
αυτές δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω
παραδοσιακών στρατιωτικών στρατηγικών, καθώς
απαιτούν μέτρα ασφαλείας που θεσπίζονται μέσω
της διπλωματίας, της διαμεσολάβησης και της
κοινωνικής συνοχής (βλ. ιδέα). Η ενεργειακή
ασφάλεια ( βλ. ιδέα) και ο στόχος της μείωσης της
εξάρτησης για την ενίσχυση των γεωπολιτικών
αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελούν σημαντικό παράδειγμα (βλ. ιδέα). Οι
συζητήσεις στην πλατφόρμα είδαν επίσης την
αντιπαράθεση των ειρηνιστών που προωθούν
αμυντικές στρατηγικές, ενάντια σε εκείνους που
υποστήριξαν ότι όταν έρχονται αντιμέτωποι με
υπερδυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία, απαιτείται
στρατιωτικοποιημένη ασφάλεια (βλέπε ιδέα).
Ορισμένοι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ΕΕ δεν θα
πρέπει να ασχολείται με θέματα άμυνας και ότι είναι
καλύτερο για τα κράτη μέλη να αμυνθούν με την
υποστήριξη του ΝΑΤΟ (βλ. ιδέα).
Υπάρχουν ευρέως κοινές ανησυχίες για την
ασφάλεια όσον αφορά τη Ρωσία στην πλατφόρμα,
όπως η απειλή της παραπληροφόρησης και η
επιρροή της Ρωσίας προς τις ευρωπαϊκές χώρες
(βλ. ιδέα και εκδήλωση)και απόψεις που εκφράζουν
την ανάγκη ανάπτυξης κοινών πολιτικών (βλ. ιδέα).
Συζητώντας την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ,
ορισμένοι συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη
να καταπολεμηθούν διάφορα είδη απειλών, όπως οι
κυβερνοεπιθέσεις μέσω ενισχυμένου συντονισμού
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ( βλ.ιδέα) και οι
πολλαπλές μορφές τρομοκρατίας με συντονισμένα
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αντιτρομοκρατικά προγράμματα (βλ. παράδειγμα
συμβάντος ). Επιπλέον, τονίζουν τη σημασία της
πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της
πόλωσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, για
παράδειγμα με τη δημιουργία ενός δικτύου
ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση για
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (βλ. ιδέα και
ιδέα).

συνεπάγεται τη θέσπιση μηχανισμού αναθεώρησης
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα
θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ (βλ. ιδέα).

Προτείνεται επίσης συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για
τη διασφάλιση της ισότητας και της ομοιόμορφης
εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη (βλ. ιδέα). Στο
πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες πρότειναν τη
θέσπιση ενός στρατιωτικού και αστυνομικού
προγράμματος Erasmus για την εδραίωση της
πίστης στην ΕΕ και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής
ορθών πρακτικών (βλ. ιδέα και ιδέα). Παρόμοιες
ιδέες συζητούνται επίσης στο θέμα της ΕΕ στον
κόσμο.

Ορισμένοι συνεισφέροντες συζητούν επίσης την
ανάγκη για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θα
καθορίζει σαφώς ένα σύνολο θεμελιωδών
ευρωπαϊκών αξιών που πρέπει να γίνονται σεβαστές
στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας ).

Ως τελευταίο σκέλος ιδεών, υπάρχουν αρκετές
εκκλήσεις στην πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της
δίωξης και της επιβολής του νόμου πέραν των
εθνικών συνόρων (βλ. παραδείγματα ιδέας και
ιδέας), για παράδειγμα με την έγκριση ενοποιημένου
ποινικού κώδικα (βλ. ιδέα). Δεδομένης της ελεύθερης
κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, ορισμένοι πολίτες
υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού
οργανισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (βλ.
ιδέα και ιδέα). Ένας συμμετέχων σημειώνει επίσης
τον κίνδυνο που ενέχουν οι παράνομες πωλήσεις
όπλων (βλ. ιδέα). Η ενίσχυση της Ευρωπόλ, της ήδη
υπάρχουσας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την
καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και της
τρομοκρατίας, εξετάζεται επίσης από ορισμένους
συμμετέχοντες (βλ. ιδέα).

Αξίες τηςΕΕ
Η σημασία και ο κεντρικός χαρακτήρας της
διατήρησης των ευρωπαϊκών αξιών
επαναλαμβάνεται συχνά στην πλατφόρμα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια ομάδα ιδεών στην
πλατφόρμα εξετάζει τι σημαίνει να είσαι ευρωπαϊκός
και τις αξίες που θα πρέπει να ενσαρκώσει και να
προωθήσει η ΕΕ (για παράδειγμα, βλ. ιδέα και
εκδήλωση). Ειδικότερα, αρκετοί πολίτες αναφέρουν
ότι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, του
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του
πλουραλισμού, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης
(βλ. εκδήλωση) και της ισότητας των φύλων
αποτελούν, μεταξύ άλλων, το σύστημα αξιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιστεύουν ότι αυτές θα
πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές της. Ως εκ
τούτου, μια ιδιαίτερα εγκριθείσα πρόταση

Οι πολίτες αναφέρονται επίσης στις κοινές ρίζες
καθώς και στις ετερογενείς ιδιαιτερότητες που
χαρακτηρίζουν κάθε κράτος μέλος (βλ. παράδειγμα
ιδέας και ιδέας).

Ένα σκέλος συζητήσεων επικεντρώνεται στον τόπο
της θρησκείας και των θρησκευτικών αξιών στην
Ευρώπη, με συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των
χριστιανικών αξιών και την ανάγκη προστασίας τους
(βλ. ιδέα και εκδήλωση), αλλά και ζητεί τον σεβασμό
της πολιτιστικής και θρησκευτικής πολυμορφίας στην
Ευρώπη (βλ. ιδέα). Όσον αφορά τον Χριστιανισμό,
μια εκδήλωση διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συμβιβάζουν τις
δημόσιες θρησκευτικές επιδείξεις με την ανοχή
έναντι άλλων θρησκειών και πεποιθήσεων (
βλ.γεγονός). Η θρησκεία και η σημασία της στη
σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια διαθρησκευτικής συνεδρίασης στο
Δουβλίνο (βλ. εκδήλωση). Στο ίδιο πνεύμα, οι
συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι τα όλο και πιο
διχαστικά ηθικά ζητήματα θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται μέσω διαθρησκευτικών διαλόγων
και διαπολιτισμικών προοπτικών (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Πρόσφατες συμμετοχές έθιξαν επίσης το ζήτημα του
αντισημιτισμού ως μεγάλης απειλής για τους πολίτες
των εβραϊκών κοινοτήτων σε πολλές χώρες, οι
οποίες έχουν δει αύξηση των επιθέσεων και της βίας
(βλ. ιδέα).

Ομάδες συμφερόντων και
διαφθορά
Όπως και στην περίπτωση του θέματος «Ευρωπαϊκή
Δημοκρατία», ορισμένοι συνεισφέροντες
επικεντρώθηκαν σε θέματα που σχετίζονται με την
άσκηση πίεσης και τη διαφθορά. Υπάρχουν
προτάσεις για την ενίσχυση της ρύθμισης και της
διαφάνειας της άσκησης πίεσης από ιδιωτικά
συμφέροντα (βλ. ιδέα) και για τον περιορισμό της
επιρροής της στην πολιτική της ΕΕ (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Άλλοι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους
αντιμετώπισης της διαφθοράς εντός των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ, τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ και
την προστασία των μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας
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συμμετέχων πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής
Αλήθειας και Συμφιλίωσης για τον χειρισμό
εικαζόμενων παραβιάσεων των Συνθηκών της ΕΕ
από αξιωματούχους της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Εκτός από την καταπολέμηση της διαφθοράς σε
επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ, υπάρχουν
ορισμένες εκκλήσεις προς την ΕΕ να ελέγξει την
αμεροληψία των εθνικών δημόσιων διοικήσεων για
την καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας και της
αυθαιρεσίας (βλ. ιδέα και συμβάν) ή για την
αντιμετώπιση της δικαστικής διαφθοράς (βλ. ιδέα).
Οι συνεισφέροντες ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει
δράση κατά της φοροαποφυγής και της διαφθοράς
στα κράτη μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον,
ορισμένοι συνεισφέροντες εξέφρασαν την οργή τους
για το γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να έχουν δίκαιες
δικαστικές δίκες (βλ. ιδέα).

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)

παράδειγμα ιδέας ). Μια άλλη συμβολή υποστήριζε
μεγαλύτερη ελευθερία για τα όπλα (βλ. ιδέα).
Όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, συζητήθηκε
επίσης το θέμα της δημογραφίας, με αιτήματα για τη
θέσπιση πολιτικών για την καλύτερη στήριξη των
οικογενειών (βλ. ιδέα). Μια ιδέα τόνισε επίσης την
ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών για
την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης (βλ. ιδέα).
Τα θέματα της δικαιοσύνης και της επιβολής του
νόμου (βλ. παράδειγμα ιδέας) συζητήθηκαν σε
μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, οι
συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα σχετικά με τη
φοροδιαφυγή και το κοινωνικό ντάμπινγκ (βλ. ιδέα),
καθώς και τη δυσλειτουργία των συστημάτων
απονομής δικαιοσύνης, καθώς και προηγμένες
προτάσεις που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των
ευρωπαϊκών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκτισης
ποινής σε άλλη χώρα της ΕΕ (βλ. ιδέα).

Νέες ιδέες συζητούν όλο και περισσότερο θέματα
ασφάλειας και προστασίας των συνόρων. Το θέμα
της άμυνας συζητήθηκε όχι μόνο όσον αφορά τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού (βλ.
παράδειγμα μιας ιδέας),αλλά και σε σχέση με τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με πολλές
εκκλήσεις για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών
της Ευρώπης (βλ.ιδέα) και την υποστήριξη της
Ουκρανίας. Ως εκ τούτου, ορισμένοι συμμετέχοντες
τάχθηκαν υπέρ της επέκτασης του αμυντικού
συστήματος της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Συζητήθηκε επίσης η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
(βλ. ιδέα).
Πέραν αυτού, οι εισηγήσεις κάλυπταν θέματα και
επιμέρους θέματα που τέθηκαν στην τελευταία
δημοσιευμένη έκθεση.
Ταδικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ (βλ. παράδειγμα ιδέας), η
ισότητα των φύλων (βλ. παράδειγμα ιδέας), οι
διακρίσεις εις βάρος ατόμων με αναπηρία ( βλ. ιδέα)
και των μειονοτήτων (βλ. εκδήλωση) συχνά
αναφέρθηκαν στις ιδέες που υποβλήθηκαν στην
πλατφόρμα, δίπλα στις αξίες της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Στο πλαίσιο του θέματος των δικαιωμάτων και των
πολιτικών ελευθεριών, ορισμένοι συμμετέχοντες
ζήτησαν μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας της
έκφρασης, με πρόταση για τη διευκόλυνση της
ανεξάρτητης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης (βλ.
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Ομάδες συμφερόντων και
διαφθορά της διαφθοράς σε εθνικό και
Καταπολέμηση
Προστασία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών
Ενίσχυση της εκτελεστότητας των πράξεων για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην έννομη τάξη της ΕΕ
Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων
Περιορισμός της χρήσης βιομετρικών δεδομένων για την επιτήρηση
Διατήρηση της ελευθερίας της συνείδησης και της ελευθερίας της
έκφρασης
Αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους
Διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης με
παράλληλη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης
Διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στη χάραξη πολιτικής
Προστασία των δικαιωμάτων των ζώων και κατάργηση των
καταχρηστικών και σκληρών πρακτικών στην εντατική κτηνοτροφία
Υπό το πρίσμα των μέτρων COVlD-19, διασφαλίζεται το δικαίωμα στην
ελεύθερη κυκλοφορία και προλαμβάνονται οι διακρίσεις
Διασφάλιση του δικαιώματος σε πληρωμές σε μετρητά
Τυποποίηση των εκλογικών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη
Νομιμοποίηση της κάνναβης

Δικαιώματα και
ελευθερίες

ενωσιακό επίπεδο και ενίσχυση των
κανονισμών για τις δραστηριότητες
εκπροσώπησης συμφερόντων
Βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της
ΕΕ
Νόμος κατά της φοροαποφυγής στα κράτη
μέλη
Καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας και της
αυθαιρεσίας στις εθνικές δημόσιες
διοικήσεις

Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
Διασφάλιση της απαλλαγής από τις διακρίσεις
Εφαρμογή της ισότητας των φύλων και ενίσχυση της
εκπροσώπησης των γυναικών
Αύξηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία με την
άρση των εμποδίων και την καταπολέμηση των
διακρίσεων
Προασπίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και
αναγνωρίζει τους γάμους ατόμων του ιδίου φύλου
σε όλα τα κράτη μέλη
Καταπολέμηση της γήρανσης
Στρατηγικές για την ένταξη των μειονοτήτων, όπως οι
πληθυσμοί των Ρομά
Ενίσχυση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών
δικαιωμάτων έναντι του υπέρ της ζωής κατά των
αμβλώσεων
Σε σχέση με τη μετανάστευση: διασφάλιση
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης και
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
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Αξίες και
δικαιώματα,
κράτος
δικαίου,
ασφάλεια

Ασφάλεια

Δημιουργία ευρωπαϊκού αμυντικού στρατού
Σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας
Να ενσωματώσει και να καταστήσει τους εθνικούς στρατούς
διαλειτουργικούς
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Δύναμης
Πάρτε μια σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία έναντι της
παραπληροφόρησης και των στρατιωτικών απειλών
Αντιμετώπιση των μη στρατιωτικών προκλήσεων στον τομέα της
ασφάλειας, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και η ριζοσπαστικοποίηση
Καταπολέμηση της παράνομης πώλησης όπλων
Διευκόλυνση της διασυνοριακής δίωξης εντός της ΕΕ
Παροχή στήριξης στην Ουκρανία με στρατιωτικά και διπλωματικά
μέσα υπό το πρίσμα της ρωσικής επιθετικότητας
Ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της ΕΕ

Προστασία του κράτους
δικαίου

Αξίες και
δικαιώματα,
κράτος
δικαίου,
ασφάλεια

Αξίες της ΕΕ
Ανάγκη για συζήτηση σχετικά με τη θέση της
θρησκείας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
Θέσπιση προληπτικών μέτρων για τη
ριζοσπαστικοποίηση και την πόλωση στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες
Γείωση των ευρωπαϊκών αξιών που πρέπει να
γίνονται σεβαστές στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
Ας καθοδηγήσει το σύστημα αξιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τις πολιτικές: ανθρώπινα δικαιώματα,
ελευθερία, ισότητα, δημοκρατία κ.λπ.
Συμμετοχή σε διχαστικά ηθικά ζητήματα μέσω
διαθρησκευτικών διαλόγων και ανταλλαγή
διαπολιτισμικών προοπτικών

Καθορισμός κοινού οράματος και θεσμού για
την εσωτερική προστασία του κράτους
δικαίου
Κατάργηση της ομοφωνίας που απαιτείται για
πιο δημοκρατική λήψη αποφάσεων
Διασφάλιση της τήρησης του δημοκρατικού
κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη και
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
παραβίασης των δημοκρατικών αρχών
Διορισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως φύλακα της δημοκρατίας και
του κράτους δικαίου
Στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών ως μέσο ενίσχυσης του
δημοκρατικού κράτους δικαίου
Υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ και του κράτους
δικαίου εξωτερικά έναντι της αντίθεσης της
Ρωσίας και της Κίνας
Οι ευρωσκεπτικιστές ζητούν την κατάργηση του
ευρωπαϊκού δικαίου και του μηχανισμού της
ΕΕ
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• Ψηφιακά δικαιώματα και ένταξη
• Ρύπανση, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα
• Ψηφιοποίηση της οικονομίας
• Ψηφιακή υγεία

7. Ψηφιακός
μετασχηματισμό
ς
Το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει
δημιουργήσει 1.072 ιδέες, 1.184 σχόλια και 390
εκδηλώσεις, κάνοντας συνολικά 2.646 συνεισφορές.
Οι συνεισφορές εν γένει τονίζουν την ανάγκη για
ψηφιακό μετασχηματισμό όσον αφορά τη μελλοντική
οικονομία, τη συνεργασία, την υγεία και άλλους
τομείς της ζωής. Ωστόσο, έχουν επίσης επισημάνει
διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως δεοντολογικά
ζητήματα, το αυξανόμενο ψηφιακό χάσμα, ελλείψεις
στον ΓΚΠΔ και απειλές στον κυβερνοχώρο. Στο
πλαίσιο αυτό, οι συνεισφέροντες εξέφρασαν την
ανάγκη όχι μόνο να επενδύσουν στην ψηφιακή
εκπαίδευση και να προωθήσουν τις ψηφιακές
δεξιότητες, αλλά και να επενδύσουν στην ψηφιακή
καινοτομία και να κινηθούν προς μια ψηφιακά
κυρίαρχη Ευρώπη. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να
ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα:
• Εκπαίδευση και κατάρτιση: ψηφιακές
δεξιότητες
• Ψηφιακή κυριαρχία και ηθική
• Συνολική ψηφιοποίηση της κοινωνίας
• Ευρωπαϊκά ψηφιακά εργαλεία: ψηφιοποίηση
των δημόσιων υπηρεσιών
• Ψηφιακά δεδομένα
• Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι πρόσφατες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο
πλαίσιο του θέματος του ψηφιακού
μετασχηματισμού αντανακλούσαν τη συζήτηση
σχετικά με τη δημιουργία ενός δίκαιου και
ισορροπημένου ψηφιακού μετασχηματισμού στην
ΕΕ. Σε μια εκδήλωση στη Σουηδία, οι μαθητές
λυκείου συζήτησαν την έλλειψη σύγχρονου
ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα σχολεία, το χαμηλό
επίπεδο κατανόησης των νέων τεχνολογιών μεταξύ
των ηλικιωμένων και την ανάγκη για διαδικτυακές
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας παντού στην ΕΕ (βλ.
εκδήλωση).
Σε εργαστήριο στην ουγγρική πόλη Pécs, που
διοργανώθηκε από το τοπικό πανεπιστήμιο,
συζητήθηκαν τα ηθικά διλήμματα σε σχέση με τη
ρύθμιση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το
εργαστήριο συνίστατο σε μια αρχική συνεδρία
προβληματισμού, ακολουθούμενη από
παρουσίαση ιδεών και την επακόλουθη μετάφρασή
τους σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις (βλ.
εκδήλωση).
Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο ψηφιακό χάσμα
διοργανώθηκε στη γαλλική περιφέρεια της
Βρετάνης (βλ. εκδήλωση), ενώ το θέμα της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αποτέλεσε
βασικό επίκεντρο μιας συζήτησης σχετικά με την
ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία που
πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πόλη Agen υπό
τον τίτλο «Ψηφιακό: το χειρότερο και το καλύτερο
του κόσμου» (βλ. γεγονός).

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
ψηφιακές δεξιότητες
Μία από τις πιο επαναλαμβανόμενες ομάδες ιδεών
στην πλατφόρμα με θέμα τον ψηφιακό
μετασχηματισμό αφορά την ανάγκη να
παρασχεθούν στους πολίτες της ΕΕ οι απαραίτητες
δεξιότητες και εργαλεία για να αναπτυχθούν και να
πετύχουν σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.
Ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα υποστηρίζουν
ολοκληρωμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για τον
ψηφιακό γραμματισμό σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
δεδομένου ότι η ανάπτυξη και η προώθηση
ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται ύψιστη
προτεραιότητα για την οικονομία (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ειδικότερα την
ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη βελτίωση της
απασχολησιμότητάς τους (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η
δημιουργία της ικανότητας πλοήγησης στην
ψηφιοποιημένη κοινωνία δεν θεωρείται μόνο ότι

έχουν οικονομικά οφέλη, αλλά θεωρείται επίσης
ολοένα και περισσότερο απαραίτητη προϋπόθεση
για τη διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στην
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις σημαντικές
δημόσιες υπηρεσίες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι ιδέες
προτείνουν την έναρξη από το δημοτικό σχολείο και
τη συνέχιση της εκπαιδευτικής πορείας (βλ.
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης),
συμπεριλαμβανομένου του ηλικιωμένου πληθυσμού
(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης, παράδειγμα ιδέας).
Ένας συνεισφέρων αναφέρεται στο θεματολόγιο
δεξιοτήτων της ΕΕ και στο σχέδιο δράσης για την
ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 και ζητεί την
επιτάχυνση της εφαρμογής του όσον αφορά τις
ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως υπό το πρίσμα της
πανδημίας COVID-19 (βλ. ιδέα). Εκτός από την
κατάρτιση ψηφιακών δεξιοτήτων, υπάρχουν
εκκλήσεις για την παροχή κατάρτισης σχετικά με
τους κινδύνους του διαδικτύου, όπως τα βαθιά
ψεύτικα βίντεο και η εκπαίδευση σχετικά με τις
μεθόδους πρόληψης της διαδικτυακής απάτης (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι συνεισφέροντες
εκφράζουν την ανάγκη για νομοθεσία της ΕΕ σχετικά
με την ψηφιακή εκπαίδευση για την προστασία των
ανηλίκων στον εικονικό χώρο και τη διασφάλιση
υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης (βλ. ιδέα).
Ένα θέμα που συζητήθηκε εξίσου στο θέμα της
Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του
Αθλητισμού, η ηλεκτρονική μάθηση στο πλαίσιο της
κρίσης στον τομέα της υγείας έχει γίνει ένα
επαναλαμβανόμενο θέμα μεταξύ των συνεισφορών
με κοινή έκκληση για αύξηση των επενδύσεων και
των προσπαθειών για την τόνωση της
ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Πέραν της υποδομής υλικού, οι
συνεισφέροντες προτείνουν τη δημιουργία μιας
ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας εξ αποστάσεως
μάθησης (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας), την
ανάπτυξη εικονικών και εμβαθυντικών
παιδαγωγικών εργαλείων (βλ. ιδέα) ή μιας κοινής
διαδικτυακής πύλης για ηλεκτρονικά ψηφιακά
πιστοποιητικά (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο
αυτό, οι συμμετέχοντες προτείνουν επίσης την
περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής
σταδιοδρομίας (βλ. παράδειγμα ιδέας και
εκδήλωσης) και την ανάπτυξη προγραμμάτων
επιστημονικής έρευνας για νέους σπουδαστές,
επενδύοντας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας
και της καινοτομίας (βλ. ιδέα).

Ψηφιακή κυριαρχία και
ηθική
Το θέμα της ψηφιακής κυριαρχίας εμφανίζεται συχνά
και αρκετές ιδέες για επενδύσεις σε λογισμικό
ανοικτού κώδικα, ειδικότερα, έχουν λάβει μεγάλο
αριθμό εγκρίσεων. Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην
πλατφόρμα για την ενίσχυση της ψηφιακής
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κυριαρχίας επικεντρώνονται στη στρατηγική
ανεξαρτησία της Ευρώπης όσον αφορά το υλισμικό,
το λογισμικό και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, με διάφορες εκκλήσεις για επιβολή και
προώθηση της ανθεκτικότητας και της ανεξαρτησίας
του λογισμικού, καθώς και επενδύσεις στην
καινοτομία (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας).
Ορισμένες ιδέες απαιτούν επενδύσεις σε ευρωπαϊκό
λογισμικό ανοικτού κώδικα για λόγους ισότητας και
αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
(βλ. παράδειγμα μιας ιδιαίτερα αποδεκτής ιδέας),
αλλά και για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ψηφιακή
αυτονομία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένα επιμέρους
θέμα ιδεών περιλαμβάνει την προώθηση της
ψηφιακής ανάπτυξης και παραγωγής της ΕΕ, την
ανάληψη δράσης όσον αφορά τα μονοπώλια της
διαδικτυακής βιομηχανίας (βλ. παράδειγμα ιδέας και
ιδέας) έναντι άλλων παραγόντων, όπως οι ΗΠΑ ή η
Κίνα. Όπως και σε άλλα θέματα, οι συνεισφέροντες
προωθούν την ιδέα ότι η Ευρώπη ανήκει και ηγείται
πλατφορμών ψηφιακών μέσων, όπως μια
ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεχούς ροής (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Σχετικά, ένας συνεισφέρων
συζητά την ανάγκη ο νόμος για τις ψηφιακές
υπηρεσίες (DSA) και ο νόμος για τις ψηφιακές
αγορές (DMA) να προχωρήσουν περαιτέρω
προκειμένου να περιοριστεί η ηγεμονική θέση των
ψηφιακών γιγάντων από χώρες εκτός της ΕΕ. Για να
τονωθεί η ψηφιακή κυριαρχία για την ΕΕ, ο
συνεισφέρων ζητεί την ενθάρρυνση της καινοτομίας
μέσω επενδύσεων σε πανευρωπαϊκές υψηλού
δυναμικού νεοφυείς επιχειρήσεις και σε ένα
κυρίαρχο υπολογιστικό νέφος, μεταξύ άλλων (βλ.
ιδέα). Η παρούσα έκκληση για στρατηγική αυτονομία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ψηφιακό τομέα και
για ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ψηφιοποίησης είναι
εξίσου μία από τις ιδέες που προτείνονται από ένα
πρόγραμμα συμμετοχής των πολιτών και ένα
φόρουμ που διοργανώνεται από το Παρατηρητήριο
Γερμανίας-Ιταλίας-Ευρώπης (βλ. εκδήλωση).
Εκτός από την κυριαρχία όσον αφορά το ψηφιακό
λογισμικό, άλλοι συνεισφέροντες προωθούν
συγκεκριμένα την ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ κυριαρχία
όσον αφορά το υλικό (βλ. γεγονός). Για παράδειγμα,
μία από τις πιο εγκεκριμένες ιδέες προτείνει την
ανάπτυξη και την προώθηση της ίδιας της
ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπ (βλ. ιδέα), μια άλλη
ιδέα αναφέρει συγκεκριμένα τις εξαρτήσεις από τα
ειδικά μέταλλα (βλ. ιδέα). Ένας συνεισφέρων
περιγράφει ένα κυρίαρχο και πράσινο ευρωπαϊκό
έξυπνο τηλέφωνο που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου
στην ΕΕ (βλ. ιδέα).
Κεντρικό στοιχείο των εκκλήσεων για ψηφιακή
κυριαρχία είναι η ανάγκη επενδύσεων στην
καινοτομία και την έρευνα, με αρκετές αναφορές
στους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Για να καταστεί η ψηφιακή
κυριαρχία και βιωσιμότητα κεντρική θέση σε μια
ευρωπαϊκή ψηφιακή πολιτική, ένας συνεισφέρων
προτείνει να συνδεθεί στενά η χρηματοδότηση της

ΕΕ με έργα ψηφιακού, βιώσιμου μετασχηματισμού
και ευρωπαϊκές ζώνες ψηφιακού ελεύθερου
εμπορίου (βλ. ιδέα).
Ένα πρόσθετο σκέλος ιδεών δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην ηθική πτυχή. Συγκεκριμένα, οι συνεισφέροντες
επιθυμούν να ενισχύσουν την ψηφιακή κυριαρχία
της ΕΕ ώστε να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις
ευρωπαϊκές αξίες, τα πρότυπα, τη διαφάνεια και τη
δεοντολογία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι
συνεισφέροντες εκφράζουν την ανάγκη να
πρωτοστατήσει η ΕΕ όσον αφορά την ψηφιοποίηση,
καθώς και την επιστημονική και τεχνολογική
νομοθεσία (βλ. ιδέα). Επιπλέον, η πλέον
επικυρωμένη ιδέα σε αυτό το θέμα απαιτεί δίκαιη
ψηφιοποίηση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ( βλ. ιδέα), καθώς και
έκκληση για τη διασφάλιση της ελευθερίας της
έκφρασης με δράσεις κατά μορφών ρητορικής
μίσους και διάδοσης ψευδών ειδήσεων (βλ.
εκδήλωση).

Συνολική ψηφιοποίηση της
κοινωνίας
Η πρωταρχική ώθηση των συνεισφορών στο θέμα
του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η αυξημένη
ψηφιοποίηση ποικίλων τομέων της κοινωνίας της
ΕΕ, συμβαδίζοντας με τις αναγκαίες προσπάθειες
καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεισφέροντες
αναφέρονται στην ψηφιακή δεκαετία και ζητούν
επιτάχυνση, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς την
πρόοδο των κρατών μελών (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Διάφοροι συμμετέχοντες προτείνουν περαιτέρω μια
ψηφιακή μετάβαση με ιδέες σχετικά με την
ψηφιοποίηση των δημόσιων μεταφορών της ΕΕ με
κοινό ηλεκτρονικό δελτίο μεταφοράς (βλ. ιδέα). Άλλοι
συζητούν την ψηφιοποίηση σε σχέση με τη γεωργία
(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), τη δικαιοσύνη στην
ΕΕ (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης) ή στο πλαίσιο της
επίτευξης μιας βιώσιμης, πιο πράσινης οικονομίας
(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης).
Ένα επιμέρους θέμα αφορά την ψηφιακή
ψηφοφορία, όπου ορισμένοι συνεισφέροντες στην
πλατφόρμα επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και των
ηλεκτρονικών υπογραφών (βλ. ιδέα), ιδίως στο
πλαίσιο της πανδημίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το
ζήτημα αυτό διερευνήθηκε από το σημείο της
αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της
καινοτομίας και όχι από την προοπτική της
ενίσχυσης της δημοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχουν
ορισμένες αντίθετες απόψεις στις παρατηρήσεις που
επισημαίνουν ορισμένα μειονεκτήματα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι συνεισφέροντες
προτείνουν την εφαρμογή της τεχνολογίας
blockchain ή τη δημιουργία του ευρωπαϊκού άκρως
κρυπτογραφημένου συστήματος αλληλογραφίας, ως
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πιθανό μέσο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της
ψηφιακής ψηφοφορίας στην ΕΕ.
Όσον αφορά ειδικότερα την ψηφιακή καινοτομία, οι
ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα σχετικά με
την ψηφιακή ανάπτυξη συνηγορούν πρωτίστως στην
αύξηση του ρόλου της ΕΕ στην περαιτέρω ανάπτυξη
εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Η έκκληση
για συντονισμένη προσπάθεια συνεργασίας
εκφράζεται σε μια ιδέα για ένα Ευρωπαϊκό Τμήμα
Έρευνας για την ΤΝ (βλ. ιδέα). Για ορισμένους
συνεισφέροντες, η ΤΝ αποτελεί ουσιαστική
συνιστώσα για την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης και του πλούτου στην ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Σημειώνεται κοινή πρόσκληση για αυξημένο
σχεδιασμό και ρύθμιση όσον αφορά τις τρέχουσες
δυνατότητες ΤΝ και αλγοριθμικά συστήματα λήψης
αποφάσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
κίνδυνοι, να ενισχυθεί η ασφάλεια και η
προσβασιμότητα (βλ. παράδειγμα ιδέας, βλ.
παράδειγμα συμβάντος). Η ανάγκη για νομοθετική
δράση εκφράζεται για την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης
(βλ. παράδειγμα συμβάντος) και για τον σεβασμό
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα παράδειγμα της
τελευταίας είναι η πρόσκληση για καταχώριση των
απαγορευμένων χρήσεων της ΤΝ, όπως η
αλγοριθμική παρακολούθηση των εργαζομένων (βλ.
συμβάν). Μια πολύ επικυρωμένη ιδέα στο πλαίσιο
αυτού του θέματος συζητά μια δεοντολογική τεχνητή
νοημοσύνη και προτείνει νομοθεσία για τον
περιορισμό των κινδύνων της ΤΝ, τη ρύθμιση της
χρήσης δεδομένων και την αποφυγή ανισοτήτων
(βλ. ιδέα).
Ωστόσο, τα οφέλη της ΤΝ, για παράδειγμα, για τον
δημόσιο τομέα ή τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης επισημαίνονται από ορισμένους
συνεισφέροντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλοι
συνεισφέροντες, ωστόσο, είναι πιο διστακτικοί και
τονίζουν τον μελλοντικό κίνδυνο δημιουργίας
τεχνητής νοημοσύνης ανώτερης από τον ανθρώπινο
εγκέφαλο (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια άλλη ιδιαίτερα επικυρωμένη ιδέα εξετάζει την
ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε μεγάλες
πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης από όλα τα
κράτη μέλη (βλ. ιδέα).
Ορισμένες ιδέες συζητούν επίσης τα (δυνητικά)
μειονεκτήματα της ψηφιοποίησης της κοινωνίας,
όπως ο αποκλεισμός ατόμων με λιγότερη ψηφιακή
γνώση, οι περιβαλλοντικές πιέσεις, η
απανθρωποποίηση, η ρομποτοποίηση και η
αυξημένη παρακολούθηση και παρακολούθηση των
ατόμων (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Οι
συνεισφέροντες επιθυμούν να διερευνηθούν αυτές οι
αρνητικές συνέπειες της ψηφιοποίησης. Σχετικά,
ορισμένες συνεισφορές επιθυμούν να
επικαιροποιηθεί η νομοθεσία υπό το πρίσμα της
αυξανόμενης ψηφιοποίησης της κοινωνίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας).

Ευρωπαϊκά ψηφιακά
εργαλεία — ψηφιοποίηση
του δημόσιου τομέα
Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν την
ψηφιοποίηση της διακυβέρνησης και του δημόσιου
τομέα εντός της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η
διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
(βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας, βλ. εκδήλωση). Οι
πολίτες προτείνουν μια σειρά ειδικών τεχνολογικών
και ψηφιακών εργαλείων για τους ευρωπαίους
πολίτες. Το υποθέμα της ψηφιακής ενοποίησης της
ΕΕ συζητείται ευρέως (βλ. ιδέα), με έκκληση για
μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μέσω της υιοθέτησης κοινών ψηφιακών εργαλείων:
για παράδειγμα, ένα ειδικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Δίκτυο για την έκφραση της κοινής γνώμης (βλ.
ιδέα), για παράδειγμα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο
που βοηθά όλες τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν
σε έργα ΤΠ. Η ιδέα αυτή αναπτύσσεται περαιτέρω
με διάφορες προτάσεις για όλες τις ψηφιακές πύλες
για τη συμμετοχή των πολιτών και τις ανάγκες
ταυτοποίησης της καθημερινής ζωής (βλ. ιδέα).
Μια μεγάλη δεξαμενή ιδεών συζητά τη δημιουργία
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη με ιδέες για
πανευρωπαϊκή ταυτοποίηση μέσω ψηφιακής
ταυτότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας) ή
άκρως ασφαλών συστημάτων ταυτοποίησης (ΕΕ),
για παράδειγμα με βάση τη χρήση κωδικού
δακτυλικών αποτυπωμάτων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ομοίως, οι συνεισφέροντες προτείνουν ένα
ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι με όλα τα έντυπα
έγγραφα να αντικαθίστανται από ψηφιακά έγγραφα
(βλ. ιδέα).
Μια άλλη κατηγορία συνεισφορών επικεντρώνεται
στις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές υπηρεσίες: για
παράδειγμα, με έναν ευρωπαϊκό πάροχο ενιαίας
ταυτότητας υπογραφής για την παροχή πρόσβασης
σε δημόσιες υπηρεσίες (βλ. ιδέα), την ανάγκη
εναρμόνισης των προτύπων και δημιουργίας ενιαίου
λογαριασμού επαλήθευσης ταυτότητας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα). Ομοίως, υπάρχει
πρόταση για τη θέσπιση μιας «ψηφιακής
διασυνοριακής κάρτας υπηρεσιών της ΕΕ» για την
απλούστευση της πρόσβασης στις δημόσιες
υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για
τους πολίτες που ζουν σε διασυνοριακές περιοχές
(βλ. ιδέα). Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών, όπως η ψηφιακή ταυτότητα για την ΕΕ,
η δημιουργία ευρωπαϊκής εφαρμογής ή η εισαγωγή
ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου συζητήθηκε
εξίσου σε εκδηλώσεις (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης).

Ψηφιακά δεδομένα
Όσον αφορά το θέμα των ψηφιακών δεδομένων, οι
συνεισφέροντες τονίζουν την πρόοδο που έχει
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σημειωθεί μέχρι στιγμής, αναφέροντας ότι η ΕΕ
πρωτοστατεί στην προστασία των ατόμων στον
ψηφιακό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει έκκληση για
περαιτέρω βελτίωση στον τομέα αυτό (βλ.
παράδειγμα συμβάντος, βλ. παράδειγμα ιδέας). Για
παράδειγμα, οι προτάσεις επικεντρώνονται στην
τροποποίηση της νομοθεσίας GDPR ώστε να
καταστεί ευκολότερη η άρνηση επιγραμμικής
συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη συμβολή απαιτεί
σαφέστερους κανονισμούς όσον αφορά τον ΓΚΠΔ
και τα δεδομένα των εργαζομένων (βλ. ιδέα).
Ταυτόχρονα, πολλαπλές συνεισφορές απαιτούν πιο
κατανοητή νομοθεσία χωρίς να επιβαρύνουν τους
χρήστες με συνεχείς αιτήσεις συγκατάθεσης (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την
περαιτέρω προώθηση του ΓΚΠΔ και τη μετάβαση
προς την αύξηση της αυτονομίας των δεδομένων για
τους πολίτες της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αρκετοί
συνεισφέροντες ζητούν τον περιορισμό ή την
απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού (βλ.
παράδειγμα ιδέας), την εναρμόνιση των συστημάτων
προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και την
καθιέρωση ενός προσωπικού νέφους για τους
πολίτες της ΕΕ (βλ. ιδέα).

Ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο
Συνολικά, υπάρχει επαναλαμβανόμενη έκκληση για
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τις
υποδομές, τις γνώσεις και τους ανθρώπινους
πόρους, για την ενίσχυση της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και
ιδέας).
Ορισμένες ιδέες προτείνουν την ενίσχυση της
προστασίας από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με
πρωτίστως την αύξηση της ασφάλειας των δικτύων,
η οποία για πολλούς συνεισφέροντες συμβαδίζει με
την αυξημένη ψηφιακή κυριαρχία (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθεί η
διαφάνεια και η λογοδοσία των συστημάτων
δεδομένων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο μιας
πρότασης πέντε πυλώνων, με βάση τις συστάσεις
του ENISA σχετικά με τους κινδύνους των συσκευών
που συνδέονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
(IoT), οι συνεισφέροντες προτείνουν τη δημιουργία
ενός σήματος της ΕΕ για κάθε προϊόν IoT που θα
διασφαλίζει ότι η συσκευή πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων στο Διαδίκτυο,
σε συνδυασμό με τους κανονισμούς αναθεώρησης
και ελέγχου του κατασκευαστή για λογισμικό τρίτων
μερών (βλ. ιδέα). Προτείνεται επίσης μια μορφή
επιθεώρησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των
εφαρμογών μέσω μιας Ευρωπαϊκής Αρχής
Επιθεώρησης Ασφάλειας Δικτύου (βλ. ιδέα).
Συζητείται επίσης η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο,
με διάφορες προτάσεις για μια κεντρική προσέγγιση

της ΕΕ για την υπεράσπιση της ΕΕ, των πολιτών και
των επιχειρήσεών της σε περίπτωση διαδικτυακών
απειλών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι προτάσεις
κυμαίνονται από έναν ευρωπαϊκό κυβερνοστρατό
(βλ. ιδέα) έως την επέκταση του πεδίου εφαρμογής
του οργανισμού ENISA σε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο
Κυβερνοάμυνας (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες θεωρούν ότι η ΕΕ διαδραματίζει
ρόλο όσον αφορά τη σύναψη μιας παγκόσμιας
συνθήκης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με
βάση το παράδειγμα της Σύμβασης της
Βουδαπέστης του 2001 (βλ. ιδέα).
Εκτός από τις αμυντικές στρατηγικές, υπάρχουν
διάφορες προτάσεις για νομοθετική δράση, για
παράδειγμα υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας σε
επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής
των πολιτών (βλ. ιδέα). Ορισμένες εισηγήσεις
τονίζουν εξίσου την ανάγκη θέσπισης ρυθμίσεων
στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για
την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, των
ψευδών ειδήσεων και την επίτευξη της κυριαρχίας
των δεδομένων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας
τέτοιος κανονισμός θα μπορούσε να είναι τα
πρωτόκολλα ψηφιακής ταυτοποίησης δικτύων που
επαληθεύονται από ευρωπαϊκή αρχή για την
αποφυγή δυσφήμισης, ψηφιακού εκφοβισμού ή
αποκάλυψης ψευδών πληροφοριών (βλ. ιδέα). Ένας
συνεισφέρων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
(EPPO) διαδραματίζει ρόλο στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής δράσης κατά του εγκλήματος στον
κυβερνοχώρο και προτείνει την επέκταση της
αρμοδιότητάς του στα διασυνοριακά εγκλήματα στον
κυβερνοχώρο (βλ. ιδέα).
Επιπλέον, ζητείται ισχυρότερη προστασία των
καταναλωτών σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον (βλ.
παράδειγμα ιδέας), για παράδειγμα, διευκολύνοντας
στο μέλλον τους καταναλωτές να αλλάξουν γνώμη
όσον αφορά τις αγορές.

Ψηφιακά δικαιώματα και
ένταξη
Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που εντοπίζονται με
την αύξηση της ψηφιακής κοινωνίας σύμφωνα με
τους συνεισφέροντες. Μια ανησυχία που προκύπτει
από τις συνεισφορές είναι το ψηφιακό χάσμα που
επηρεάζει τις ευάλωτες ομάδες. Μια διαδικτυακή
συζήτηση, για παράδειγμα, συζήτησε την αυξημένη
ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας και, ως
επακόλουθο, τον αυξανόμενο αποκλεισμό
ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων, τους «χαμένους
της ψηφιοποίησης» (βλ. γεγονός).
Ως εκ τούτου, οι συνεισφέροντες τονίζουν την
ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και χωρίς
αποκλεισμούς πρόσβαση σε ψηφιακό χώρο και
περιεχόμενο, για παράδειγμα με προσκλήσεις για
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές ψηφιακές
υπηρεσίες και συσκευές (βλ. παράδειγμα ιδέας και
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ιδέας). Άλλοι προτείνουν ότι η ψηφιακή πρόσβαση
θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως βασική ανάγκη με τη
διασφάλιση της συστημικής χρηματοδότησης σε
ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο για την παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών (βλ. παράδειγμα ιδέας και
ιδέας). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διάφορες
ιδέες προτείνουν την ενίσχυση του επιπέδου του
ψηφιακού γραμματισμού και της εκπαίδευσης των
νέων και των ηλικιωμένων ομάδων πληθυσμού
προκειμένου να προωθηθεί η ψηφιακή συνοχή (βλ.
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Ένας
συνεισφέρων προτείνει τη θέσπιση μηχανισμού
παρακολούθησης για τη διασφάλιση δίκαιης και
ισότιμης ψηφιοποίησης και απόκτησης ψηφιακών
δεξιοτήτων (βλ. ιδέα).
Ένα άλλο σημαντικό σκέλος ιδεών τονίζει ειδικότερα
την ψηφιακή ανισότητα μεταξύ αστικών και
αγροτικών περιοχών: η βελτίωση της ψηφιακής
συνδεσιμότητας και της πρόσβασης σε βασικές
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες είναι μερικές από
τις πιο συζητημένες προτάσεις στο πλαίσιο αυτού
του θέματος (βλ. εκδήλωση).
Όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα, ορισμένοι
συνεισφέροντες θα ήθελαν να δουν περιορισμό ή
μείωση της διαφήμισης σε κανάλια ψηφιακών μέσων
(βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ άλλοι επιθυμούν, προς
το συμφέρον της ελευθερίας της πληροφόρησης, να
αφαιρεθούν τα paywalls και να καταστούν οι
πληροφορίες ελεύθερα διαθέσιμες χωρίς να
απαιτείται πληρωμή (βλ. ιδέα).
Μια συμβολή απαιτεί μια προσέγγιση που να
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου στην
ψηφιοποίηση, με προτάσεις για ένα νομικό πλαίσιο
για την καταπολέμηση της ψηφιακής βίας και μια
έκκληση για την προώθηση του φιλικού προς το
φύλο ψηφιακού σχεδιασμού ( βλ. ιδέα). Επιπλέον, οι
συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη να
αυξηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα και να
προωθηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των
γυναικών (βλ. την εκδήλωση). Η πρόσκληση για
αύξηση της ισότητας των φύλων στην τεχνολογία
συζητήθηκε επίσης στο εργαστήριο YEP (βλ.
εκδήλωση)

Ρύπανση, βιωσιμότητα και
ανθεκτικότητα
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνεισφέροντες
συνδέουν την ψηφιοποίηση με μια πιο βιώσιμη
κοινωνία. Για παράδειγμα, ζητείται η θέσπιση
ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων για την
προώθηση της τοπικής κατανάλωσης και της
κυκλικής οικονομίας, προσβάσιμο μέσω κωδικών
QR που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
προέλευση του προϊόντος, τη σύνθεση, τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ανακύκλωση και
τον τελικό χειρισμό (βλ. ιδέα).

Ωστόσο, υπάρχει μια αλίευση, καθώς η
ψηφιοποίηση συμβάλλει εξίσου στη ρύπανση,
μεταξύ άλλων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι
συνεισφέροντες ζητούν βιώσιμη ψηφιοποίηση με
αυξημένη έρευνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και την ενημέρωση
των καταναλωτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των ψηφιακών προϊόντων (βλ.
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Προτάσεις για
βιώσιμη μεταποίηση με, για παράδειγμα, έκκληση να
καταστούν τα κέντρα δεδομένων πιο πράσινα με
πράσινη ενέργεια ( βλ. ιδέα) ή νέα προϊόντα που θα
παράγονται με ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά
απόβλητα ή άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις (βλ.
παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Ένα άλλο σκέλος ιδεών
περιστρέφεται γύρω από τα ψηφιακά απόβλητα,
ζητώντας, για παράδειγμα, να επεκταθεί η εγγύηση
προϊόντων για ψηφιακά αγαθά (βλ. ιδέα). Επιπλέον,
δίνεται έμφαση στον ανθεκτικό, επισκευάσιμο και
δίκαιο και δεοντολογικά παραγόμενο ψηφιακό
εξοπλισμό, ο οποίος θα μπορούσε να προωθηθεί,
για παράδειγμα, με χαμηλότερους φόρους (βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συνεισφέροντες επικεντρώνονται στην
επέκταση της βιωσιμότητας και της
προσβασιμότητας όχι μόνο στις ψηφιακές συσκευές
αλλά και στις ψηφιακές υποδομές, καθώς και στην
ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια άλλη κατηγορία ιδεών σχετικά με το θέμα αυτό
προτείνει την προώθηση της ανάπτυξης
προσβάσιμων και βιώσιμων τεχνολογιών μέσω της
επένδυσης σε χαμηλής τεχνολογίας (βλ. ιδέα).

Ψηφιοποίηση της
οικονομίας
Σύμφωνα με ένα θέμα που αναπτύχθηκε επίσης στο
πλαίσιο του θέματος Ισχυρότερη οικονομία,
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, ένας
μεγάλος αριθμός ιδεών απαιτεί την υιοθέτηση της
ψηφιακής οικονομίας και της ενιαίας ψηφιακής
αγοράς (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφέροντες,
για παράδειγμα, συζήτησαν την εφαρμογή μιας
πλατφόρμας blockchain της ΕΕ (βλ. παράδειγμα
ιδέας και ιδέας). Αναφέρεται επίσης η ιδέα ενός
προγράμματος για την ψηφιακή ενιαία αγορά για την
προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και
τρόποι ενίσχυσης της ικανότητας των ΜΜΕ να
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και προηγμένες
τεχνολογίες (βλ. ιδέα).
Άλλοι συνεισφέροντες συζητούν επίσης τα
κρυπτονομίσματα με αιτήματα προς τις κυβερνήσεις
να υιοθετήσουν κρυπτονομίσματα για να
επωφεληθούν και να αναπτύξουν μια ψηφιακή και
οικονομικά ενεργή κοινωνία (βλ. παράδειγμα ιδέας)
ή να καλέσουν για ένα ευρωπαϊκό κρυπτονόμισμα
(βλ. ιδέα). Αντιπαραθέσεις σχετικά με την ανάγκη
ρύθμισης ή απαγόρευσης των κρυπτονομισμάτων
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προβάλλονται επίσης στην πλατφόρμα (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Επιπλέον, διάφορες ιδέες υποστηρίζουν την
εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ ως ασφαλούς και
βολικού τρόπου πληρωμής (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια άλλη ομάδα ιδεών ενθαρρύνει τις επενδύσεις και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, προωθώντας μια
στρατηγική ψηφιοποίησης για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (βλ. παράδειγμα ιδέας) και
βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για την
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών (βλ. ιδέα).
Σχετικά, ένας συνεισφέρων συζητά την ενίσχυση της
ψηφιοποίησης της οικονομίας με ψηφιακά έσοδα,
την απλούστευση των ψηφιακών συναλλαγών και τις
διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές που
καθίστανται πιο προσβάσιμες μέσω τηλεφώνου (βλ.
ιδέα).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ
Στο θέμα της ψηφιακής υγείας, ορισμένες ιδέες στην
πλατφόρμα προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη
βελτίωση της υγείας των πολιτών στον ψηφιακό
κόσμο, όπως το δικαίωμα των εργαζομένων να
αποσυνδεθούν από την εργασία (βλ. παράδειγμα
ιδέας), η εισαγωγή μιας ημέρας ρεπό στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (βλ. ιδέα), η ψυχική υγεία (βλ.
παράδειγμα ιδέας) ή η προώθηση της ψηφιακής
κατάρτισης των νέων για την προώθηση της υγιούς
και συνειδητής χρήσης της τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ένας συνεισφέρων ζητεί αυξημένη
ρύθμιση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των
βιντεοπαιχνιδιών, ιδίως εκείνων που στοχεύουν (και
είναι δημοφιλή) στα παιδιά, καθώς ορισμένοι από
αυτούς ενδέχεται να εισάγουν μοτίβα τυχερών
παιχνιδιών μεταξύ άλλων (βλ. ιδέα).
Επίσης, στο θέμα της υγείας, ζητείται η ψηφιακή
ενσωμάτωση της υγείας στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα
ιδέας) ή η καθιέρωση ψηφιακής ευρωπαϊκής κάρτας
ασφάλισης ασθένειας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Πιο
περίπλοκες ιδέες, προτείνουν τη δημιουργία μιας
ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική διαχείριση
της υγείας — η οποία θα ήταν ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα για τους πολλούς Ευρωπαίους που
χρησιμοποιούν δυνατότητες διασυνοριακής
κινητικότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η τελευταία
ιδέα επεκτάθηκε στη δημιουργία ηλεκτρονικών
πιστοποιητικών της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ωστόσο, οι σχολιαστές συχνά εγείρουν ανησυχίες
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων. Η ιδέα μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας
ψηφιακής υγείας συζητείται συχνά σε σχέση με τους
εμβολιασμούς κατά της νόσου COVID-19 και το
πράσινο διαβατήριο (βλ. παράδειγμα ιδέας).

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Οι πρόσφατες ιδέες που παρουσιάστηκαν στο
πλαίσιο του θέματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός»
ήταν σύμφωνες με εκείνες που επισημάνθηκαν
ανωτέρω.
Η σημασία της διασφάλισης της ισότιμης
πρόσβασης στο διαδίκτυο παντού στην Ευρώπη και
της διασφάλισης της δημοκρατικής ψηφιοποίησης
ήταν από τις πιο συχνά διατυπωμένες ιδέες. Η
εκπαίδευση θεωρείται βασική κινητήρια δύναμη για
την ψηφιοποίηση (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η
τεχνολογική καινοτομία, η οποία υποστηρίζεται από
πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, εντός ενός
αποτελεσματικού ευρωπαϊκού θεσμικού και νομικού
πλαισίου, θεωρείται γενικά ως ένας τρόπος για τη
στήριξη μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς
ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Το εργαστήριο στην Ουγγαρία σχετικά με την ΤΝ
που αναφέρθηκε ανωτέρω κατέληξε σε μια σειρά
προτάσεων, όπως η δυνατότητα επέκτασης της
χρήσης της ΤΝ ήταν μια άλλη επαναλαμβανόμενη
πρόταση (βλ. ιδέα) και αναφέρθηκε επίσης η
θέσπιση νομικού και θεσμικού πλαισίου για τη
ρύθμιση της χρήσης της ΤΝ (βλ. ιδέα). Μια άλλη
εκδήλωση στη Βουλγαρία, συζήτησε επίσης την
ανάγκη ρύθμισης (βλ. ιδέα).
Παράλληλα με τις ιδέες που υποστηρίζουν την
τεχνολογική καινοτομία, ορισμένες εισηγήσεις
απαιτούσαν μεγαλύτερη επιγραμμική ασφάλεια,
ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε το
θέμα της ψηφιακής κυριαρχίας προκειμένου να
διασφαλιστεί η τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, ιδίως
όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής (βλ.
ιδέα).
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Ψηφιοποίηση της
κοινωνίας
Διασφάλιση της ψηφιακής προόδου

Ψηφιακή κυριαρχία και ηθική
Επενδύσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την
παραγωγή υλισμικού και λογισμικού στην ΕΕ
Ανάπτυξη δεοντολογικών πλατφορμών μέσων
κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές αξίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Αυξημένη ανεξαρτησία της ΕΕ σε ψηφιακά θέματα
με δεσμευτικά πρότυπα για την κατάργηση
των ψηφιακών μονοπωλίων
Επενδύστε σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα

όλων των κρατών μελών
Επικαιροποίηση της νομοθεσίας υπό
το πρίσμα της αυξανόμενης
ψηφιοποίησης της κοινωνίας
Ενθάρρυνση της ψηφιακής
ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά
συστήματα ψηφοφορίας
Εφαρμογή πλατφόρμας της ΕΕ για
την αλυσίδα μπλοκ
Διερεύνηση των αρνητικών
συνεπειών της ψηφιοποίησης της
κοινωνίας μας
Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, όπως
η τεχνητή νοημοσύνη

Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στην ΕΕ.
Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού
συστήματος
Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων κατά μήκος της
εκπαιδευτικής οδού
Διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μάθησης με μια
ευρωπαϊκή πλατφόρμα εξ αποστάσεως
μάθησης

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο
Συνεργασία
σε επίπεδο ΕΕ για την

ενίσχυση της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο
Υιοθέτηση ανεξάρτητων και
ασφαλέστερων δημόσιων δικτύων
Διασφάλιση της ασφάλειας των
δικτύων στην ΕΕ
Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων
ασφάλειας και επιδόσεων στο
Διαδίκτυο για συσκευές IoT
Δημιουργία ευρωπαϊκού
κυβερνοστρατού
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον
κυβερνοχώρο με νομοθετική δράση
Πιο δυναμική στάση της ΕΕ όσον
αφορά τη ρύθμιση των
επιγραμμικών πλατφορμών
Αυξημένη προστασία των
καταναλωτών σε ένα διαδικτυακό
περιβάλλον

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
ψηφιακές δεξιότητες

Ψηφιακή ενοποίηση της ΕΕ
Ψηφιοποίηση της διακυβέρνησης και των
δημόσιων θεσμών
Δημιουργία ψηφιακών πυλών κοινωνικής
δικτύωσης για τη συμμετοχή των πολιτών
Δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας για την ΕΕ
Εναρμόνιση των προτύπων και των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών με την υιοθέτηση κοινών
ψηφιακών εργαλείων, όπως ένα ευρωπαϊκό
ενιαίο σήμα για την ταυτότητα
Καθιέρωση ενιαίας πλατφόρμας
πληθοχρηματοδότησης για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της ΕΕ
Οικοδόμηση της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη με
την ψηφιακή καινοτομία στην ΕΕ
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Ευρωπαϊκά
ψηφιακά
εργαλεία

Ψηφιακά
δεδομένα
Βελτίωση
της ασφάλειας των δεδομένων

Ψηφιακή οικονομία

Παροχή κατανοητής νομοθεσίας για τα
ψηφιακά δεδομένα
Περαιτέρω διασφάλιση της ιδιωτικότητας των
δεδομένων με τροποποίηση του GDPR
Περιορισμός ή απαγόρευση του γεωγραφικού
αποκλεισμού

Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου
με μια ενιαία ψηφιακή αγορά
Ρύθμιση ή υιοθέτηση
κρυπτονομισμάτων
Προώθηση στρατηγικής ψηφιοποίησης
για τις ΜΜΕ
Εισαγωγή Ψηφιακού Ευρώ

Ρύπανση, βιωσιμότητα και
ανθεκτικότητα
Ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης για τη μείωση
της ρύπανσης
Διερεύνηση και υποστήριξη βιώσιμων τρόπων
παραγωγής ψηφιακού εξοπλισμού
Προώθηση φιλικού προς το περιβάλλον και ηθικά
παραγόμενου ψηφιακού εξοπλισμού
Μείωση των ψηφιακών αποβλήτων
Προώθηση της ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών,
έξυπνων πόλεων και χαμηλής τεχνολογίας

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Ψηφιακά δικαιώματα και ένταξη
Αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και της ανισότητας
Εξασφάλιση προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών ψηφιακών
υπηρεσιών και συσκευών σε ολόκληρη την ΕΕ
Επένδυση στον ψηφιακό γραμματισμό και την εκπαίδευση σε
ολόκληρο τον πληθυσμό
Διασφάλιση ελεύθερης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης σε
ψηφιακό χώρο και περιεχόμενο
Διασφάλιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας των αγροτικών
περιοχών
Διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην ψηφιακή και την
τεχνολογία
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ΨΗΦΙΑΚΗ
Διασφάλιση
ΥΓΕΙΑ του δικαιώματος αποσύνδεσης
Εισαγωγή της έννοιας της Ημέρας Κοινωνικής Δικτύωσης
Διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο και
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια
Ψηφιακή ενσωμάτωση της υγείας στην ΕΕ με π.χ.
ψηφιακή ταυτότητα υγείας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, πάνω από το ένα
τρίτο του συνολικού αριθμού εκδηλώσεων που
έκλεισαν από τις 21 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία. Η συντριπτική
πλειοψηφία τέτοιων εκδηλώσεων συζήτησε το θέμα
της ομοσπονδοποίησης της ΕΕ, όπως η συνέλευση
πολιτών που οργανώνεται στην πόλη της Παβίας, με
εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών, πολιτικών κομμάτων, του μη
κερδοσκοπικού τομέα
και της βιομηχανίας (βλ. γεγονός).

8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το θέμα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας έχει
δημιουργήσει συνολικά 2.539 ιδέες, 4.606 σχόλια και
1.060 εκδηλώσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τα πιο
συχνά συζητούμενα θέματα είναι οι εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αναδιάρθρωση των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (ή ακόμη και η
ομοσπονδοποίηση της ΕΕ), ακολουθούμενη από ένα
ευρύ φάσμα προτάσεων για την αύξηση της
συμμετοχής των πολιτών και της γνώσης σχετικά με
ευρωπαϊκά θέματα και την προώθηση μιας
ευρωπαϊκής κοινής ταυτότητας.
Οι συνολικές αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο αυτού
του θέματος είναι εποικοδομητικές και
μελλοντοστραφείς, ακόμη και αν ορισμένες
αλληλεπιδράσεις έχουν εκφράσει φόβο μήπως η ΕΕ
κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω των εντάσεων, του
λαϊκισμού και του εθνικισμού. Μολονότι σημειώνεται
μια σειρά αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων
θεμάτων και των σε γενικές γραμμές συγκρίσιμων
επιπέδων δέσμευσης, οι συνεισφορές κάλυπταν τις
ακόλουθες πτυχές:
• Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
· Ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Συμμετοχή των πολιτών και διαβουλεύσεις
• Θεσμικές μεταρρυθμίσεις
• Προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας
και δημόσιου χώρου
• Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας

Σε άλλες εκδηλώσεις συζητήθηκαν θέματα σχετικά
με την ευρωπαϊκή δημοκρατία από τη σκοπιά των
νέων. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας εκδήλωσης στην
πόλη του Μονπελιέ της Γαλλίας, οι νέοι
συμμετέχοντες υπέβαλαν διάφορες προτάσεις για τη
συγκεκριμένη βελτίωση της ΕΕ από τη σκοπιά των
νέων (βλ. εκδήλωση). Σε εκδήλωση ενημέρωσης και
επικοινωνίας που διοργανώθηκε στη Ρουμανία
παρακολούθησαν μαθητές λυκείου που εισήχθησαν,
στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύονται από το
σχέδιο Next Generation EU και την επιγραμμική
πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης (βλ. εκδήλωση). Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης καθιερώθηκε διάλογος μεταξύ φοιτητών,
καθηγητών και διοργανωτών, κατά τη διάρκεια του
οποίου οι μαθητές επικεντρώθηκαν στην άποψή
τους για την ΕΕ και το μέλλον της σε σχέση και με
τον ουκρανικό πόλεμο.
Στη Σουηδία διοργανώθηκε διάλεξη με θέμα τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως βάσεις
για την ευρωπαϊκή συνεργασία για ένα ακροατήριο
αποτελούμενο από μετανάστες από χώρες της ΕΕ
και τρίτες χώρες (βλ. εκδήλωση). Κατά τη διάρκεια
της διάλεξης, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν επίσης
με τους ομιλητές, ιδίως όσον αφορά τη σημασία της
ψηφοφορίας στις εκλογές της ΕΕ και ενημερώθηκαν
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ
μπορούν να συμβάλουν στην ΕΕ.
Ιδιαίτερη έμφαση στη δημοσιογραφία και τον τρόπο
αναφοράς των υποθέσεων της ΕΕ ήταν το βασικό
χαρακτηριστικό των πολλαπλών εκδηλώσεων που
διοργανώθηκαν στην Κροατία. Μια συζήτηση με
φοιτητές πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ και
επικεντρώθηκε ειδικά στο θέμα «Πώς να αυξηθεί το
ενδιαφέρον για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με
την ΕΕ μεταξύ των φοιτητών δημοσιογραφίας;» (βλ.
εκδήλωση).
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Ευρωεκλογές
Μια ομάδα ιδεών με θέμα «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία»
συζητά τις αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέσο
ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στις
δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. Μια ευρέως
αποδεκτή ιδέα, η οποία έχει προσελκύσει
διαφορετικές αντιδράσεις, αφορά τη δημιουργία
πανευρωπαϊκών διακρατικών εκλογικών καταλόγων
(βλ. ιδέα). Προτάθηκε επίσης η δημιουργία μιας νέας
εκλογικής περιφέρειας για τους Ευρωπαίους που
ζουν σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να
ενθαρρυνθούν οι υποψήφιοι να επικεντρωθούν σε
ευρωπαϊκά και όχι εσωτερικά ζητήματα (βλ. ιδέα).
Έχουν επίσης προταθεί και άλλες ιδέες εκλογικής
μεταρρύθμισης για την προώθηση του
πανευρωπαϊκού διαλόγου, με παράλληλη
προσέγγιση των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στους πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ένα συγκεκριμένο είδος εκλογικής μεταρρύθμισης,
μεταξύ των προτεινόμενων, αποσκοπεί στην αλλαγή
της ανακατανομής των εδρών εντός του
Κοινοβουλίου, ώστε να αντικατασταθεί το σημερινό
αναλογικό σύστημα με πλειοψηφικό, βασισμένο σε
συνασπισμούς (βλ. ιδέα). Μια ιδέα υποστηρίζει ότι οι
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει
να ορίζονται από τα εθνικά νομοθετικά σώματα, αντί
να εκλέγονται άμεσα (βλ. ιδέα).
Ορισμένες από τις προτάσεις αφορούν πιο
συγκεκριμένους τρόπους αύξησης της συμμετοχής
των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Υπάρχουν εκκλήσεις για την καθιέρωση
υποχρεωτικής ψηφοφορίας (βλ. ιδέα), καθώς και
προτάσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής, για
παράδειγμα επιτρέποντας ταχυδρομικές ψηφοφορίες
( βλ.ιδέα) και εγγραφή ψηφοφόρων αυθημερόν,
καθιστώντας την ημέρα ψηφοφορίας δημόσια αργία
(βλ. ιδέα), ακόμη και ψηφίζοντας την ενιαία ημέρα
για πολλούς τύπους εκλογών (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες συζητούν επίσης την ψηφιακή
ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας για τη
δημιουργία μιας δεξαμενής πανευρωπαϊκών
ψηφιακών ψηφοφόρων (βλ. ιδέα). Το θέμα της
ψηφιακής ψηφοφορίας καλύπτεται επίσης από το
θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός».
Υπάρχουν επίσης προτάσεις για την εναρμόνιση του
κατώτατου ορίου ηλικίας για δικαίωμα ψήφου στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλ.
παράδειγμα ιδέας) και για τον κατά προτίμηση
καθορισμό του ορίου ηλικίας στα 16 έτη (βλ. ιδέα).
Αυτές οι ιδέες, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην
ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν στην
πολιτική, ένα ζήτημα που συχνά θεωρείται βασικό
από τους συμμετέχοντες. Σε εργαστήριο στη Βιέννη
συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τρόποι αύξησης της
συμμετοχής των νέων πολιτών στις ευρωπαϊκές

εκλογές (βλ. εκδήλωση). Οι προτάσεις που
προτάθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
τονίζουν την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των νέων
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
επιτρέποντας στους υποψηφίους ηλικίας έως 16
ετών να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογές. Οι
συμμετέχοντες σε εκδήλωση πουδιοργανώθηκε στη
Μάλτα συζήτησαν τα αποτελέσματα του
προγράμματος Eurovoters, μιας πρωτοβουλίας με
στόχο την κατάρτιση νέων ψηφοφόρων στη χώρα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης
υποβλήθηκαν πολλαπλές προτάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να
απομακρυνθούμε από την εξέταση της «νεολαίας»
ως ενιαίας ομάδας, η οποία κινδυνεύει να μειώσει
συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένες κοινότητες.
Η πλατφόρμα καλεί τους νέους να παρουσιάζουν
τακτικά τις απόψεις τους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (βλ. ιδέα), μια άλλη ιδέαπροβλέπει ένα
άλλο είδος πλατφόρμας, όπου οι νέοι χρήστες είναι
εξοικειωμένοι με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και τις πολιτικές τους προτάσεις (βλ.
ιδέα) Μια σχετική συνεισφορά προτείνει τη θέσπιση
ποσόστωσης για βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ηλικίας κάτω των 35 ετών (βλ. ιδέα).
Άλλοι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν το ζήτημα των
δικαιωμάτων ψήφου από τη σκοπιά των ατόμων με
αναπηρία ή έχουν συνθήκες υγείας που περιορίζουν
την ικανότητά τους να ψηφίσουν. Οι εισηγήσεις
αυτές τάσσονται υπέρ των εκλογών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που είναι πιο περιεκτικές για αυτές τις
κατηγορίες (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ένας συμμετέχων προτείνει την κατάρτιση
καταλόγου ισότητας των φύλων για τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλ. ιδέα). Ορισμένες
ιδέες αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν
τα πολιτικά κόμματα. Ένας συνεισφέρων, για
παράδειγμα, προτείνει τη χρήση μόνο των
συμβόλων των ευρωπαϊκών κομμάτων και όχι των
εθνικών κομμάτων ( βλ. ιδέα), έτσι ώστε να ενισχυθεί
και πάλι ο διεθνικός χαρακτήρας των εκλογών.
Σύμφωνα με μια άλλη συμβολή, τα κόμματα θα
πρέπει να καταστούν πιο προσιτά σε άτομα από
διαφορετικά πολιτιστικά ή κοινωνικοοικονομικά
περιβάλλοντα (βλ. ιδέα).

Ομοσπονδοποίηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ένας μεγάλος αριθμός συνεισφορών στο θέμα της
ευρωπαϊκής δημοκρατίας απαιτούν την
ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με αυτή την έννοια.
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενο θέμα γεγονότων
που συνδέονται με αυτό το θέμα (βλ. παράδειγμα
συμβάντος). Η «ομοσπονδιοποίηση» έχει επίσης
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δημιουργήσει ορισμένες από τις πιο εγκεκριμένες
ιδέες στην πλατφόρμα (βλ. ιδέα και ιδέα), καθώς και
διαφορετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες.
Ορισμένοι συνεισφέροντες θεωρούν την
ομοσπονδοποίηση ως τον καλύτερο τρόπο για να
μπορέσει η ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως τις
δυνατότητές της (βλ. παράδειγμα ιδέας και
εκδήλωσης), αλλά και ως μέσο για να δοθεί στην ΕΕ
μεγαλύτερη αξιοπιστία και επιρροή στην παγκόσμια
πολιτική σκηνή και η εξουσία να αντιμετωπίσει τα
διακρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή και η πανδημία
COVID-19 (βλ. ιδέα). Επιπλέον, θεωρείται ως ένας
τρόπος για να ξεπεραστεί ο ευρωσκεπτικισμός και τα
εθνικιστικά συναισθήματα, σύμφωνα με τους
συμμετέχοντες που υποστηρίζουν την ιδέα.
Για παράδειγμα, μια ευρέως υποστηριζόμενη και
συζητημένη ιδέα συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας
μιας Συντακτικής Συνέλευσης για την ανάπτυξη ενός
Ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα καθορίζει τα
βασικά στοιχεία και τις αρχές μιας δημοκρατικής
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (βλ. ιδέα). Η συζήτηση
περιλαμβάνει επίσης πιο συγκεκριμένες εκκλήσεις
για μια κοινή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική
( βλ. ιδέα), συμπεριλαμβανομένης της ιδέας μιας
«Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογουμένων», ενός
ευρωπαϊκού στρατού και της ομοσπονδοποίησης της
εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα με τον
επανασχεδιασμό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
σύμφωνα με τις φεντεραλιστικές αρχές.
Ωστόσο, ορισμένοι συνεισφέροντες είναι
επιφυλακτικοί σχετικά με την ομοσπονδοποίηση.
Ορισμένοι συμμετέχοντες ανησυχούν ότι αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση
της εξουσίας ή να δημιουργήσει ανισορροπίες
μεταξύ των κρατών μελών. Άλλοι θεωρούν ότι
υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να
ξεπεραστούν για να μπορέσει μια τέτοια ιδέα να γίνει
πραγματικότητα. Ορισμένοι συμμετέχοντες
τάσσονται υπέρ της αποκέντρωσης με μεγαλύτερη
εξουσία για τα κράτη μέλη αντί της
ομοσπονδοποίησης (βλ. παράδειγμα ιδέας), με
μεγαλύτερη ελευθερία και σεβασμό της ταυτότητας
των κρατών μελών και ελεύθερη συνεργασία σε
τομείς όπου είναι χρήσιμη (βλ. παράδειγμα μιας
ιδέας). Μία από αυτές τις ιδέες εκφράζει την
ανησυχία της για την ιδέα της «μιας ολοένα
στενότερης Ένωσης» και την πιθανή εξουσία των
ομοσπονδιακών δικαστηρίων, υποστηρίζοντας μια
συνομοσπονδία αντί για μια ομοσπονδιακή ένωση
(βλ. ιδέα).
Λαμβάνοντας υπόψη τα διακριτά εθνικά πλαίσια και
το επίπεδο ετοιμότητας των κρατών μελών να
ενταχθούν σε μια ομοσπονδιακή ένωση, ορισμένοι
συμμετέχοντες προωθούν την ιδέα της σταδιακής
ομοσπονδοποίησης, με ένα σύστημα «ζώνων
μετάβασης» (βλ. ιδέα). Αυτό το είδος των
συνεισφερόντων υποστηρίζει την ιδέα μιας

ομοσπονδιακής Ευρώπης, αλλά μπορεί να την
θεωρούν μη ρεαλιστική στο παρόν στάδιο και, ως εκ
τούτου, υποστηρίζουν μια Ένωση πολλαπλών
ταχυτήτων που θα βελτιώσει βραχυπρόθεσμα τη
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την προοπτική του
φεντεραλισμού (βλ. ιδέα).

Συμμετοχή των πολιτών
και διαβουλεύσεις
Οι συνεισφορές στην πλατφόρμα περιλαμβάνουν
ορισμένες προτάσεις για την ενίσχυση της
συμμετοχής των πολιτών και την αίσθηση της
οικειοποίησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων της
ΕΕ.
Μια ομάδα ιδεών και εκδηλώσεων συζητά την
ανάπτυξη πιο μόνιμων μηχανισμών που βασίζονται
στη συμμετοχική δημοκρατία και την αλληλεπίδραση
μεταξύ των πολιτών για την ενίσχυση και τη
συμπλήρωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας,
μεταξύ άλλων με βάση την εμπειρία της Διάσκεψης
για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες
προτείνουν, για παράδειγμα, τη συστηματικότερη
χρήση συνελεύσεων και ομάδων πολιτών για την
προετοιμασία των σημαντικότερων και
δυσκολότερων πολιτικών αποφάσεων στην ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων προτείνει οι εν
λόγω συνελεύσεις να συγκαλούνται απευθείας από
τους πολίτες μετά από μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες προτείνουν ένα «Κοινοβούλιο
Πολιτών», μια «συνέλευση αφιερωμένη στις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» (βλ. ιδέα) ή
μια «Συντακτική Συνέλευση» (βλ. ιδέα) για να
συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
συμμετέχοντες συζητούν επίσης την ιδέα
δημοψηφισμάτων σε επίπεδο ΕΕ για θεσμικά θέματα
και θέματα πολιτικής της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ορισμένοι συμμετέχοντες το θεωρούν ως
εναλλακτική λύση αντί της διεξαγωγής εθνικού
δημοψηφίσματος για ευρωπαϊκά θέματα, τα
αποτελέσματα των οποίων κινδυνεύουν να
εμποδίσουν τον καθορισμό των πρωτοβουλιών
πολιτικής της ΕΕ ανεξάρτητα από το επίπεδο της
διάχυτης στήριξης των εν λόγω πρωτοβουλιών από
την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ορισμένες από αυτές τις εισηγήσεις συζητούν
συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης
ψηφιακής πλατφόρμας, με επαίνους και κριτική,
αλλά και για την υποβολή προτάσεων βελτίωσης. Για
παράδειγμα, διάφοροι συμμετέχοντες τονίζουν την
ανάγκη θέσπισης ενός συστήματος
ανατροφοδότησης για την παρακολούθηση των
προτάσεων των πολιτών κατά τη διάρκεια της
Διάσκεψης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας άλλος
συμμετέχων απαντά σε μια ιδέα που προτείνει να
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καταστεί η Διάσκεψη μόνιμη, επισημαίνοντας την
ανάγκη να συνοψιστεί κατά καιρούς το περιεχόμενο
της πλατφόρμας και να δημιουργηθεί μια συζήτηση
γύρω από αυτήν (βλ. ιδέα).
Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν επίσης πρόταση για τη
δημιουργία διαδικτυακής μονοαπευθυντικής
πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει όλες τις δημόσιες
συνεισφορές, είτε πρόκειται για ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες πολιτών, είτε για καταγγελίες είτε για
αναφορές, στη θεσμική συμμετοχική αρχιτεκτονική
της ΕΕ ( βλ. ιδέα), ενώ ένας άλλος συνεισφέρων
εγείρει την ιδέα μιας πλατφόρμας αποκλειστικά
αφιερωμένης στις ενώσεις (βλ. ιδέα).
Μεταξύ των ειδών των επιγραμμικών πλατφορμών
που προτείνονται από τους συμμετέχοντες για την
ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, η μία
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος
εκπροσώπησης συμφερόντων από τη βάση προς
την κορυφή, το οποίο θα χρηματοδοτείται από
κοινού ευρωπαίους πολίτες μέσω μεμονωμένων
δωρεών, και στην ανταλλαγή ιδεών μέσω της ίδιας
πύλης ( βλ. ιδέα). Η πλατφόρμα αυτή αποσκοπεί
στην επίλυση του ζητήματος της άνισης ικανότητας
επηρεασμού μεταξύ μεμονωμένων πολιτών και
μεγάλων οργανώσεων.
Άλλοι συνεισφέροντες προτείνουν ένα διαδικτυακό
ψηφιακό φόρουμ στο οποίο οι πολίτες της ΕΕ θα
μπορούν να συζητούν τη νομοθεσία της ΕΕ,
χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ψηφοφοριών και
σχολίων που προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ( βλ. ιδέα). Μια σχετική ιδέα περιλαμβάνει
μια πλατφόρμα εκπροσώπησης συμφερόντων των
πολιτών ως εναλλακτικό τρόπο για τους απλούς
πολίτες της ΕΕ και τις μικρότερες εταιρείες να
διοχετεύουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις
τους σχετικά με τη νομοθεσία στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Η σημασία της πολιτικής τεχνολογίας, ιδίως στην
τρέχουσα εποχή της αυξανόμενης δυσπιστίας προς
τα πολιτικά κόμματα, συζητείται από πολλούς
συμμετέχοντες (βλ. ιδέα). Σύμφωνα με αυτή την
ιδέα, οι τεχνολογίες των πολιτών θα επιτρέψουν την
κατανόηση της αυξημένης πολυπλοκότητας της
δημόσιας διακυβέρνησης στην εποχή μας και θα
ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή.
Μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στην ιταλική πόλη
Brindisi προώθησε ένα ευρύ φάσμα ιδεών για τη
βελτίωση των άμεσων δημοκρατικών μηχανισμών σε
επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης
της γνώσης του κοινού σχετικά με ορισμένα ήδη
υφιστάμενα μέσα, όπως οι αναφορές της ΕΕ, οι
προσωρινές επιτροπές, οι ευρωπαίοι
διαμεσολαβητές και η πλατφόρμα Solvit.
Η μείωση της απόστασης μεταξύ των βουλευτών του
ΕΚ και των πολιτών θεωρείται επίσης ως ένας
τρόπος βελτίωσης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Ένας συμμετέχων προωθεί διάφορες στρατηγικές

για τη βελτίωση της επικοινωνίας και την προώθηση
της άμεσης ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των
βουλευτών του ΕΚ και των εκλογέων τους ( βλ. ιδέα).
Μεταξύ των ιδεών που προτείνονται, υπάρχει η
δημιουργία από τους βουλευτές του ΕΚ τοπικών
γραφείων στα δικά τους εκλογικά σώματα. Η ιδέα
αυτή μοιάζει εν μέρει με την πρόταση ενός άλλου
συμμετέχοντος για τη δημιουργία ενός συστήματος
τοπικών συμβούλων της ΕΕ (βλ. ιδέα), ως τρόπο για
άλλη μια φορά να μειωθεί η απόσταση μεταξύ των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ευρωπαίων
πολιτών.

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Ένας σημαντικός όγκος ιδεών συζητά επίσης πιο
συγκεκριμένα τις μεταρρυθμίσεις των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων, με στόχο να καταστούν πιο
αποτελεσματικές και διαφανείς και να έρθουν πιο
κοντά στους πολίτες. Οι ιδέες της θεσμικής
μεταρρύθμισης που προωθούνται μπορεί να
περιλαμβάνουν προτάσεις για ευρύτερη
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου (βλ.
παράδειγμα ιδέας), αλλά και στρατηγικές για να
καταστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιο
υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα των
πρωτοβουλιών πολιτικής. Για παράδειγμα, ένας
συμμετέχων προωθεί την ιδέα να καταστούν
υποχρεωτικές οι εκτιμήσεις επιπτώσεων σε όλα τα
στάδια της νομοθετικής διαδικασίας (βλ. ιδέα).
Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι
συνεισφέροντες ζητούν συχνότερα να του ανατεθούν
πραγματικές εξουσίες νομοθετικής πρωτοβουλίας
(βλ. παράδειγμα ιδέας ). Ζητείται επίσης η χορήγηση
δημοσιονομικών εξουσιών (βλ. ιδέα).
Συζητείταιεπίσης η έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με τους συνεισφέροντες να ζητούν
την επιλογή μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών
(βλ. παράδειγμα ιδέας), μεταξύ άλλων ως τρόπο
μείωσης του κόστους υλικοτεχνικής υποστήριξης
(βλ. ιδέα).
Συζητώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια
επαναλαμβανόμενη ιδέα σχετικά με την πλατφόρμα
και το θέμα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας είναι η
μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία,
τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς πολιτικής (βλ.
παράδειγμα ιδέας ), και να σταματήσει η άσκηση
αρνησικυρίας (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Υπάρχουν
επίσης συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο του
Συμβουλίου στη θεσμική δομή της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας) και προτάσεις για την εμβάθυνση
της νομοθετικής εξουσίας με δύο σώματα στην ΕΕ
(βλ. παράδειγμα ιδέας ).
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ομάδα
εισηγήσεων συζητά την εκλογή του Προέδρου της
Επιτροπής και τον διορισμό επιτρόπων,

© Kantar Public 2022 88

συμπεριλαμβανομένου του συστήματος
Spitzenkandidaten (βλ. παράδειγμα ιδέας), και την
άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από
τους πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι
συμμετέχοντες έθεσαν επίσης το ζήτημα του
αριθμού των επιτρόπων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μια πολύ συζητημένη ιδέα είναι να υπάρχει ένας
άμεσα εκλεγμένος Πρόεδρος της ΕΕ, για
παράδειγμα με τη συγχώνευση των ρόλων του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις να υπάρχει ένα ενιαίο
σημείο επαφής ώστε η ΕΕ να μιλάει με μία φωνή
στις εξωτερικές σχέσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ένας συμμετέχων προτείνει τη συγχώνευση του
ρόλου του Προέδρου της Ευρωομάδας και του
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αρμόδιου για το ευρώ, για τη δημιουργία Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, ως τρόπο ενίσχυσης
του συντονισμού (βλ. ιδέα). Επιπλέον, αναφέρονται
οι μεταρρυθμίσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για
παράδειγμα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
τους. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση
της Επιτροπής των Περιφερειών ώστε να
περιλαμβάνει κατάλληλους διαύλους διαλόγου τόσο
για τις περιφέρειες όσο και για τις πόλεις και τους
δήμους (βλ. ιδέα) ή να της δοθεί ενισχυμένος ρόλος
(βλ. ιδέα). Σε σχέση με αυτό, ένας άλλος
συμμετέχων προτείνει να αναγνωριστούν οι
ευρωπεριφέρειες ως θεσμικές οντότητες (βλ. ιδέα).
Μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα ζητά από την ΕΕ να
θεσπίσει έναν σαφή μηχανισμό για το δικαίωμα των
ανιθαγενών στην αυτοδιάθεση (βλ. ιδέα).
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί
επίσης κοινό θέμα συζήτησης (βλ. παράδειγμα ιδέας
), με εκκλήσεις για αποσαφήνιση ή ακόμη και
ενίσχυση των εξουσιών του (βλ. παράδειγμα ιδέας )
και άλλων για τη μείωσή τους (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Ορισμένοι συνεισφέροντες επικεντρώνονται στον
ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (βλ. ιδέα)
και της Ευρωομάδας (βλ. ιδέα),προτείνοντας
τρόπους μεταρρύθμισης των εν λόγω θεσμικών
οργάνων. Μια ιδέα απαιτεί την ολοκλήρωση της
Τραπεζικής Ένωσης με ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εγγύησης των Καταθέσεων (βλ. ιδέα).
Διάφορες ιδέες μεταρρυθμίσεων δείχνουν μια
γενεαλογική εστίαση. Για παράδειγμα, ένας
συμμετέχων προτείνει να θεσπιστεί εκτίμηση
επιπτώσεων για τις πολιτικές και τη νομοθεσία της
ΕΕ, με στόχο τη μέτρηση του ειδικού αντικτύπου
τους στη νεολαία (βλ. ιδέα). Ως εκ τούτου, η «δοκιμή
για τη νεολαία» θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της
προοπτικής των νέων στα θεσμικά όργανα και θα
καταστήσει τις πολιτικές της ΕΕ πιο συμμετοχικές για
τους νέους. Μετακομίζοντας από μικρή σε μεγάλη
ηλικία, ένας άλλος συμμετέχων, προτείνει να

υπάρχει ένας Ευρωπαίος Επίτροπος αφιερωμένος
στους ηλικιωμένους (βλ. ιδέα)

Προώθηση μιας κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας
και δημόσιου χώρου
Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, οι συνεισφέροντες
συζητούν μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, με βάση
τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας (βλ.
εκδήλωση), όπως συζητήθηκαν στο πλαίσιο άλλων
θεμάτων. Ωστόσο, προωθούν επίσης πρακτικές
ιδέες για την προώθηση μιας τέτοιας κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας, καθώς και ενός κοινού
ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, μεταξύ άλλων μέσω
της συμβολής των μέσων ενημέρωσης.
Το θέμα της γλώσσας είναι το πιο συζητημένο. Μια
κοινή γλώσσα θεωρείται αποτελεσματικός (και
μερικές φορές μοναδικός), τρόπος δημιουργίας μιας
ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Η Εσπεράντο συχνά προτείνεται ως
ενοποιητική γλώσσα (βλ. παράδειγμα ιδέας), επίσης
για να παρακάμψει τις διαιρέσεις μεταξύ των
υποστηρικτών κάθε εθνικής γλώσσας. Μολονότι οι
συνεισφέροντες ενδέχεται να διαφωνούν ως προς το
ποια γλώσσα θα πρέπει να προτιμάται για τους
Ευρωπαίους, όλοι συμφωνούν ως προς την ανάγκη
προώθησης της γλωσσικής κατάρτισης για την
επίτευξη κοινής γλώσσας (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Άλλες εισηγήσεις απαιτούν την καλύτερη τήρηση της
αρχής της πολυγλωσσίας (βλ. παράδειγμα ιδέας),
π.χ.με μετάφραση οποιασδήποτε επίσημης
δημοσίευσης της ΕΕ σε κάθε γλώσσα της ΕΕ (βλ.
ιδέα).
Επιπλέον, υπάρχουν ιδέες για τη σύσταση μιας
αθλητικής ομάδας της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), με
την 9η Μαΐου ως αργία σε όλα τα κράτη μέλη (βλ.
ιδέα)ή για τη δημιουργία διαβατηρίου της ΕΕ (βλ.
ιδέα) για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού
πνεύματος.
Ένας συμμετέχων προτείνει επίσης τη θέσπιση
προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ
εργαζομένων που θα επιτρέπουν σε Ευρωπαίους μη
σχολικής ηλικίας να ανακαλύψουν τον πολιτισμό μιας
άλλης χώρας της ΕΕ, π.χ. παρακολουθώντας
μαθήματα κατάρτισης στο εξωτερικό (βλ. ιδέα). Οι
μελλοντικές γενιές θεωρούνται βασικές κινητήριες
δυνάμεις μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ και, ως εκ
τούτου, πολλοί συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία
της εκπαίδευσης των νέων σε ευρωπαϊκά πολιτικά
θέματα (βλ. ιδέα), ένα θέμα που συζητείται εκτενώς
και στο κεφάλαιο «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία
και αθλητισμός».
Εκτός από τις γλώσσες, τα πολιτιστικά προϊόντα
θεωρούνται επίσης ως κάτι που μπορεί να ενώσει
τους Ευρωπαίους. Ως εκ τούτου, η έκκληση ενός
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συμμετέχοντος να ευνοήσει τη διάδοση της
πολιτιστικής παραγωγής εντός των ευρωπαϊκών
συνόρων μέσω της δημιουργίας ενός χώρου
«ελεύθερης κυκλοφορίας πληροφοριών», που
σημαίνει μείωση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και των περιορισμών αδειοδότησης
εντός της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Ορισμένες εισηγήσεις στο πλαίσιο του θέματος της
ευρωπαϊκής ταυτότητας αφορούν το θέμα των
μέσων ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση των γνώσεων
σχετικά με την ΕΕ και στη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού πνεύματος (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Μια
επαναλαμβανόμενη πρόταση, η οποία έχει λάβει
σχετικά μεγαλύτερο αριθμό εγκρίσεων, είναι η
δημιουργία πανευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης ή
δικτύων (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή η δημιουργία
ενιαίου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΕ
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτό προτείνεται κυρίως για
την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θέματα της
ΕΕ μεταξύ των πολιτών, για παράδειγμα με ζωντανή
μετάδοση συζητήσεων και εκδηλώσεων, αλλά και για
την προώθηση ενός κοινού πνεύματος της ΕΕ για
τον εορτασμό των ευρωπαϊκών αξιών και των
ευρωπαϊκών πολιτισμών, με ντοκιμαντέρ για τις
χώρες της ΕΕ. Ορισμένοι συνεισφέροντες ζητούν
επίσης τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού και
ραδιοφωνικού καναλιού της ΕΕ για την προβολή των
αξιών του πέραν των συνόρων της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Άλλοι συμμετέχοντες προτείνουν την κατάρτιση
δημοσιογράφων σχετικά με τις εκθέσεις της ΕΕ ή την
επιβολή υποχρέωσης στους δημόσιους
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αφιερώνουν ένα
ποσοστό του χρόνου μετάδοσης σε θέματα της ΕΕ
(βλ. ιδέα)

Προστασία και ενίσχυση
της δημοκρατίας
Ορισμένες ιδέες στο πλαίσιο αυτού του θέματος
αφορούν την προστασία της δημοκρατίας στην ΕΕ,
με εκκλήσεις για ισχυρή δράση κατά των
κυβερνήσεων που παραβιάζουν τις δημοκρατικές
αρχές, ιδίως όσον αφορά την Ουγγαρία και την
Πολωνία (βλ. παράδειγμα idea). Το ζήτημα αυτό
καλύπτεται λεπτομερέστερα στο θέμα «Αξίες και
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια».
Οι συνεισφέροντες αναγνωρίζουν επίσης τον
κίνδυνο που μπορεί να εγκυμονούν για τις
δημοκρατίες η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς
ειδήσεις. Υπάρχουν εκκλήσεις για μια ισχυρότερη
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της διάδοσης
παραπλανητικών πληροφοριών,

συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τη
δημιουργία μιας κινητής εφαρμογής ελέγχου
γεγονότων (βλ. ιδέα) ή ενός ανεξάρτητου EU Media
Fact- Check Institute (βλ. ιδέα). Ορισμένοι
συνεισφέροντες υποστηρίζουν επίσης έναν ειδικό
κανονισμό της ΕΕ σχετικά με το περιεχόμενο που
μπορεί να δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ορισμένες ιδέες και σχόλια συζητούν την ανάγκη
ρύθμισης της άσκησης πίεσης από ομάδες
συμφερόντων, με εκκλήσεις για έναν κώδικα
δεοντολογίας για τους πολιτικούς ή για τη δημιουργία
ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργάνου με τα μέσα
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της
ανεπιθύμητης επιρροής των ομάδων συμφερόντων
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων ζητεί την
απαγόρευση της χρήσης χορηγιών κατά τη διάρκεια
των Προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ, πρακτική
μέσω της οποίας η κυβέρνηση του κράτους μέλους
της ΕΕ που ασκεί την Προεδρία λαμβάνει οικονομική
στήριξη για την προβολή λογοτύπων εμπορικών
σημάτων σε επίσημο επιγραμμικό ή φυσικό υλικό
(βλ. ιδέα).
Ζητείται επίσης η λήψη γενικών μέτρων για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, για παράδειγμα κατά
την ανάθεση προσφορών σε τοπικό επίπεδο (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων προτείνει τη
δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων που θα
συνδυάζει τα υφιστάμενα πολλαπλά συστήματα
υποβολής εκθέσεων της ΕΕ (βλ. ιδέα). Ένας άλλος
προτείνει ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί και δημόσιοι
υπάλληλοι που κατέχουν σημαντικές θέσεις — όπως
οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή οι
Επίτροποι — θα πρέπει να απαγορευθούν να
κατέχουν αποθέματα (βλ. ιδέα).
Ένας συμμετέχων εκφράζει την ανησυχία του για την
ανεπιθύμητη ξένη επιρροή στην ευρωπαϊκή
δημοκρατία, απαιτώντας έλεγχο του ποσοστού των
κρίσιμων υποδομών της ΕΕ που ανήκουν στην Κίνα
και ζητώντας από την ΕΕ να ευνοήσει την Ινδία
έναντι της Κίνας ως στρατηγικού οικονομικού
εταίρου στις εμπορικές συμφωνίες (βλ. ιδέα).
Μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες
ανέδειξε τον καίριο ρόλο των πόλεων και των
τοπικών κοινοτήτων στην ενίσχυση της δημοκρατίας
και στην πρωτοπορία της κοινωνικής προόδου. Σε
μια εποχή ισχυρής αποσύνδεσης μεταξύ του
θεσμικού κέντρου και των περιφερειών, ο ρόλος των
πόλεων και των δήμων μπορεί να είναι καθοριστικός
για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών
στους δημοκρατικούς θεσμούς.
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Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Η πλειονότητα των συνεισφορών κατά την
προηγούμενη περίοδο ενοποιήθηκαν
προηγουμένως. Ωστόσο, μια νέα δέσμη ιδεών
συζητήθηκε ώστε οι εθνικές κυβερνήσεις και τα
κοινοβούλια να συμμετέχουν περισσότερο στη
χάραξη πολιτικής της ΕΕ και να είναι πιο υπόλογες
για τις πολιτικές της ΕΕ, προσεγγίζοντας έτσι το θέμα
της ευρωπαϊκής δημοκρατίας από εθνική σκοπιά.
Μεταξύ αυτού του σκέλους ιδεών, μια πρόταση
περιλάμβανε τη θέσπιση ενός ελάχιστου αριθμού
συνόδων αφιερωμένων σε πολιτικά θέματα της ΕΕ
σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο (βλ. ιδέα). Μια άλλη, η
οποία επικεντρώνεται στον ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων στην επικύρωση των Συνθηκών της
ΕΕ, εισήγαγε την ιδέα των κοινών συνόδων μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των ειδικών
επιτροπών του και των εθνικών κοινοβουλίων, ιδίως
μέσω βιντεοδιασκέψεων (βλ. ιδέα). Σύμφωνα με τα
πορίσματα που αναφέρθηκαν στην τελευταία
έκθεση, το πιο συχνά συζητούμενο θέμα στις
πρόσφατες συνεισφορές ήταν η συνολική έκκληση
για προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας εντός
της ΕΕ, ακολουθούμενη από την ανάγκη για
θεσμικές μεταρρυθμίσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Πολλές ιδέες συζήτησαν τις προτεινόμενες
μεταρρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να καταβληθούν
προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των
πολιτών και των διαβουλεύσεων (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Στην πραγματικότητα, η συμμετοχή των
πολιτών συζητήθηκε περιστασιακά σε σχέση με την
προστασία της ίδιας της δημοκρατίας, για
παράδειγμα από συνεισφέροντες οι οποίοι ζήτησαν
τη δημιουργία μόνιμης ψηφιακής διαδικτυακής
πλατφόρμας για διαβουλεύσεις με τους πολίτες (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Προτάθηκε η δημιουργία μιας
μοναδικής πλατφόρμας μέσων ενημέρωσης που
εκπέμπει ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε πολλές
γλώσσες, σύμφωνα με τη σημασία που αποδίδεται
στη δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τύπου
από τους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα (βλ. ιδέα).
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Δημιουργία υπερεθνικών ψηφοδελτίων για τις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος της ΕΕ
Μείωση ή/και ενοποίηση της ηλικίας ψήφου
Διευκόλυνση της ψηφιακής ψηφοφορίας
Διευκόλυνση της ψηφοφορίας για μετακινούμενους
Ευρωπαίους και πολίτες τρίτων χωρών στις εκλογές
της ΕΕ
Διασφάλιση του δικαιώματος ψήφου για άτομα με
ειδικές ανάγκες και ασθενείς

Ευρωπαϊκή
Δημοκρατία

ΕΚΛΟΓΕΣ του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Προς μια κοινή δημοσιονομική και
οικονομική πολιτική
Δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού
Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συντάγματος
Φωνές κατά της ομοσπονδοποίησης: ζητεί
μεγαλύτερη εξουσία και ελευθερία
συνεργασίας μόνο σε τομείς στους
οποίους είναι χρήσιμη για τα κράτη μέλη
Μεταβατική προσέγγιση της
ομοσπονδοποίησης

Χρήση της συμμετοχικής χάραξης πολιτικής
Επένδυση στη συμμετοχή των νέων και στις
αλληλεπιδράσεις
Διασφάλιση των εκπροσώπων των πολιτών στη χάραξη
πολιτικής μέσω κοινοβουλίου πολιτών ή συνέλευσης
Διοργάνωση διαμήκων διαβουλεύσεων
Επικεντρωθείτε στις γενιές: νέοι και γηράσκοντες
πληθυσμοί
Μείωση της απόστασης μεταξύ των βουλευτών και των
εκλογικών περιφερειών τους
Οργάνωση πιο υποχρεωτικών δημοψηφισμάτων σε
επίπεδο ΕΕ
Οι προτάσεις και/ή οι επικρίσεις για τη βελτίωση της
πολυγλωσσικής πλατφόρμας, δηλαδή η καθιέρωση ενός
συστήματος παρακολούθησης, την καθιστούν μόνιμη.

Συμμετοχή των
πολιτών και
διαβουλεύσεις
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Ομοσπονδοποίηση
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Θεσμικές
μεταρρυθμίσεις

Ευρωπαϊκή
Δημοκρατία

Προστασία και
ενίσχυση της
δημοκρατίας

Επανεξέταση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χορήγηση
περισσότερης νομοθετικής και δημοσιονομικής εξουσίας
Λήψη αποφάσεων μεταρρύθμισης (ομοφωνία με τους κανόνες πλειοψηφίας)
Επανεξέταση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του Προέδρου της Επιτροπής και των
Επιτρόπων (π.χ. άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής)
Επαναξιολόγηση των ρόλων της Επιτροπής των Περιφερειών
(συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης των ευρωπεριφερειών) και της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Μείωση του αριθμού των Επιτρόπων και περιορισμός των πολιτικών εντολών
Μεταρρυθμιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της
Ευρωομάδας
Να καταστήσει υποχρεωτική την εκτίμηση επιπτώσεων πολιτικής
Ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έναντι της μείωσής τους
Βελτίωση της λογοδοσίας των πολιτικών έναντι των μελλοντικών γενεών
Κοινή γλώσσα της ΕΕ έναντι της προώθησης της πολυγλωσσίας
Δημιουργία αθλητικών ομάδων της ΕΕ
Θέσπιση εθνικής εορτής της ΕΕ
Προώθηση μιας
Δημιουργία διαβατηρίου της ΕΕ
Δημιουργία προγραμμάτων αδελφοποίησης και ανταλλαγών για τους
κοινής ευρωπαϊκής
εργαζομένους
ταυτότητας και
Δημιουργία δικτυακών πυλών της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης που θα είναι
αφιερωμένες σε θέματα της ΕΕ
δημόσιου χώρου
Δημιουργία ενιαίου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΕ για την
προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ
Διασφάλιση ότι ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αφιερώνει χρόνο
στην υποβολή εκθέσεων από την ΕΕ
Καθιέρωση υποχρεωτικών συνεδριάσεων συζήτησης για θέματα της ΕΕ σε
Αλλαγή του τρόπου κατανομής των κονδυλίων της
κάθε εθνικό κοινοβούλιο με τη συμμετοχή επιτρόπων της ΕΕ
ΕΕ
Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
Ρύθμιση του lobbying
Καταπολέμηση της διαφθοράς
Δημιουργία κώδικα δεοντολογίας για τους
πολιτικούς
Ανάληψη ισχυρής δράσης κατά των κυβερνήσεων
που παραβιάζουν τις δημοκρατικές αρχές
Έλεγχος και περιορισμός της κυριότητας
στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων από
αντιδημοκρατικές παγκόσμιες δυνάμεις
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Eαεραγωγοί

9.
Μετανάστευση
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, το
θέμα της μετανάστευσης έχει δημιουργήσει συνολικά
2.700 συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων 955
ιδεών, 1.539 σχολίων και 206 εκδηλώσεων. Οι πιο
επαναλαμβανόμενες συνεισφορές στο θέμα αυτό
αποκαλύπτουν τρεις γενικές τάσεις. Από τη μία
πλευρά, μια ομάδα αλληλεπιδράσεων απαιτεί
μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερες διαδικασίες
ένταξης, ενώ από την άλλη πλευρά, άλλες
συνεισφορές θέλουν περισσότερη δράση για τον
έλεγχο και τη μείωση της μετανάστευσης.
Λαμβάνοντας μια ενδιάμεση θέση, μια άλλη ομάδα
συμμετεχόντων θα ήθελε να προωθήσει τη διεθνή
κινητικότητα, αλλά μόνο μεταξύ οικονομικά
ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Η εισροή Ουκρανών
προσφύγων συζητήθηκε επίσης από τους
συμμετέχοντες. Αναλύονται αναλόγως τα ακόλουθα
θέματα:
» Κοινή πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση
» Ανθρωπιστική στάση για τη μετανάστευση
» Η Ολοκλήρωση
» Η μετανάστευση εκτός ΕΕ ως απειλή
» Συνοριακός έλεγχος
» Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της
μετανάστευσης

Πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τη μετανάστευση
από μιαευρωπαϊκή πολιτική προοπτική άγγιξαν την
πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες,
υποδεικνύοντας την ανάγκη αναθεώρησης των
πολιτικών για τους πρόσφυγες και το άσυλο και την
ανάγκη για ένα πλαίσιο για την κοινή κατανομή των
μεταναστών σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε στο Κοινοβούλιο των Καναρίων
Νήσων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη
διαπραγμάτευση του Συμφώνου για τη
Μετανάστευση και το Άσυλο και ζήτησαν τη
βελτίωση της προστασίας των ασυνόδευτων
παιδιών μεταναστών (βλ. εκδήλωση). Κατά τη
διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης που
διοργανώθηκε από ιταλική καθολική οργάνωση,
συζητήθηκε το προσεχές Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για
τη Μετανάστευση και το Άσυλο (βλ. εκδήλωση).
Η δανική συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στο κατά
πόσον η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει ή να κλείσει τα
εξωτερικά της σύνορα. Η εκδήλωση αυτή προκάλεσε
σημαντική συμμετοχή σε ευρύ κοινό και έθεσε
ζητήματα όπως οι επιπτώσεις που προκύπτουν από
την εξωτερική ανάθεση των συνόρων της Ευρώπης,
από τη δημιουργία κέντρων ασύλου σε τρίτες χώρες
και από τη συνεργασία της ΕΕ με χώρες όπως η
Τουρκία και η Λιβύη. (βλ. γεγονός).
Ένα άλλο συμμετοχικό γεγονός συζήτησε κατά
πόσον η μετανάστευση συνιστά ευκαιρία ή απειλή,
αξιοποιώντας ζητήματα όπως η τακτική έναντι της
παράτυπης μετανάστευσης και η διαφοροποίηση
όσον αφορά την εθνικότητα και τον πολιτισμό, όπως
στην περίπτωση των Ουκρανών προσφύγων (βλ.
εκδήλωση). Τα ζητήματα αυτά διερευνήθηκαν επίσης
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Λιθουανία (βλ.
εκδήλωση).
Σε σχέση με το θέμα της ένταξης, η ανάγκη
βελτίωσης των υποδομών και προγραμμάτων
ένταξης για την καταπολέμηση του φυλετικού μίσους
και των διακρίσεων τέθηκε κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης στη Γαλλία (βλ. εκδήλωση).
Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία,
διοργανώθηκε εκδήλωση για να συζητηθεί μέχρι
σήμερα η διεθνής αλληλεγγύη και η ανταπόκριση της
ΕΕ στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις συνέπειες
της μετανάστευσης (βλ. γεγονός).
Πρόσφατη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης
στην Πολωνία με τη συμμετοχή νέων Ουκρανών σε
συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
τη μετανάστευση και τις ανησυχίες για το μέλλον (βλ.
εκδήλωση)
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Κοινή πολιτική της ΕΕ για
τη μετανάστευση
Πολλοί από αυτούς τους τομείς απαιτούν μια κοινή
μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Αυτές συχνά
συνοδεύονται από εκκλήσεις για μεγαλύτερο
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα
αποτελεσματικό σύστημα αναδιανομής. Συχνά
αναφέρεται επίσης η ανάγκη μεταρρύθμισης του
συστήματος του Δουβλίνου.
Στο πλαίσιο του υποθέματος της νόμιμης
μετανάστευσης, όσοι υποστηρίζουν αυστηρότερες
μεταναστευτικές πολιτικές απαιτούν μια κοινή
πολιτική της ΕΕ για επιλεκτική μετανάστευση, με
ποσοστώσεις, αυστηρότερες διαδικασίες επιλογής
και αποδοχής (βλ. παράδειγμα ιδέας). Προτείνονται
εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη νόμιμη
μετανάστευση, όπως ένα ευρωπαϊκό σύστημα
μετανάστευσης με βάση τα σημεία, το οποίο μερικές
φορές θεωρείται απαραίτητο για την
αποτελεσματικότερη ρύθμιση των μεταναστευτικών
ροών (βλ. ιδέα). Οι συνεισφέροντες επιθυμούν
επίσης να διερευνήσουν ένα μοντέλο που επιτρέπει
τη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο σε κέντρα μιας
χώρας εταίρου για εξέταση υποθέσεων (βλ.
εκδήλωση).
Οι συνεισφορές που είναι πιο ανοικτές στη
μετανάστευση απαιτούν επίσης μια ενοποιημένη και
αποτελεσματικότερη προσέγγιση, περισσότερο
σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές (κοινωνικές) αξίες. Για
παράδειγμα, οι συνεισφορές συζητούν συγκεκριμένα
μια ενιαία και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου της
ΕΕ ( βλ. ιδέα), επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη
μεταρρύθμισης του κανονισμού του Δουβλίνου για
την πρόληψη της άνισης κατανομής των αιτούντων
άσυλο και των μεταναστών (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Μεταξύ αυτών των συνεισφορών, ορισμένοι
προτείνουν να χορηγηθεί στους μετανάστες
προσωρινό διαβατήριο της ΕΕ για την πρόσβαση
στα δικαιώματα εργασίας και διαμονής (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα στο
πλαίσιο του θέματος της μετανάστευσης απαιτεί
επίσης μια πιο συγκεκριμένη και δικαιότερη
ευρωπαϊκή πολιτική για την οικονομική
μετανάστευση, με νόμιμους διαύλους εισόδου και μια
πολιτική ένταξης που θα βασίζεται στην ίση
μεταχείριση και τον πλήρη σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. ιδέα).
Μία συμβολή προωθεί την ιδέα της δημιουργίας της
θέσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το άσυλο και
τη μετανάστευση, ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί σε
συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα για την
εποπτεία ενός κοινού συστήματος ασύλου της ΕΕ
(βλ. ιδέα).
Οι πολίτες υποστηρίζουν επίσης μια πολιτική της ΕΕ
για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού ή
στρατηγικές της ΕΕ για την πρόσληψη φοιτητών και
ειδικευμένων εργαζομένων που προέρχονται από

χώρες του τρίτου κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, ένας
συνεισφέρων τονίζει την ανάγκη για αυξημένες
αρμοδιότητες όσον αφορά τη μετανάστευση για την
ΕΕ, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη
μετανάστευση σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες
της Ένωσης (βλ. ιδέα). Μια ομάδα συνεισφερόντων
προωθεί την ιδέα της προώθησης ενός επιλεκτικού
τύπου μετανάστευσης. Αυτοί οι συμμετέχοντες
βλέπουν συνήθως τη μετανάστευση με θετικό τρόπο,
λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων που
δημιουργεί. Προτείνουν τη στόχευση συγκεκριμένων
χωρών για την προσέλκυση των ταλέντων τους (βλ.
ιδέα), ή τη χαλάρωση των κριτηρίων κινητικότητας
μεταξύ οικονομικά προηγμένων δημοκρατιών, τόσο
στη Δύση όσο και στην Ασία, ιδίως στο πλαίσιο των
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (βλ. ιδέα).

Ανθρωπιστική στάση για
τη μετανάστευση
Οι συνεισφέροντες που ακολουθούν μια
ανθρωπιστική άποψη για τη μετανάστευση
τάσσονται υπέρ της αλλαγής της αφήγησης σχετικά
με τους μετανάστες, ιδίως υπό το πρίσμα των
συνεισφορών τους ως εργαζομένων στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της
πανδημίας ( βλ. εκδήλωση).
Ορισμένες συνεισφορές υποστηρίζουν τη δημιουργία
ανθρωπιστικών διαδρόμων ή μια ολοκληρωμένη
πολιτική ανοικτών συνόρων και επικρίνουν την
έλλειψη αλληλεγγύης προς τους μετανάστες (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μεταξύ των συμμετεχόντων που
μοιράζονται αυτές τις ιδέες, οι πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην περιπολία της Μεσογείου για την
απώθηση των μεταναστών ή οι συμφωνίες για τον
έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, όπως αυτή
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, θεωρούνται γενικά
ως αποτυχία του μεταναστευτικού συστήματος της
ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Οι συνεισφέροντες ζητούν να γίνονται σεβαστά τα
ανθρώπινα δικαιώματα με λύσεις για την
αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και
με μια μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ με
ευκολότερες και πιο προσβάσιμες διαδικασίες
ασύλου στις χώρες καταγωγής, νόμιμες και ασφαλείς
μεταναστευτικές οδούς και καταστολή της εμπορίας
ανθρώπων, προκειμένου να αποφευχθούν οι
θάνατοι προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν ένα νομικό
πλαίσιο για την ανάσχεση της αναγκαστικής
επιστροφής ενσωματωμένων ατόμων και
οικογενειών σε μη ασφαλείς χώρες καταγωγής (βλ.
ιδέα). Άλλοι συμμετέχοντες υποστηρίζουν μια
στρατηγική οικειοθελούς και όχι αναγκαστικής
επιστροφής, με βάση το γεγονός ότι η πρώτη, εάν
εφαρμοστεί σε συνεννόηση με τις χώρες καταγωγής,
έχει αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική (βλ. ιδέα).
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Ορισμένες από αυτές τις συνεισφορές αφορούν
επίσης ζητήματα ανισότητας που επηρεάζουν την
υφιστάμενη διαδικασία αιτούντων άσυλο. Για
παράδειγμα, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το
ποσοστό των ανδρών αιτούντων άσυλο είναι
σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των γυναικών
αιτούντων άσυλο ή των οικογενειών τους (βλ. ιδέα).
Άλλοι αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι ΛΟΑΤΚΙ αιτούντες άσυλο, ζητώντας μεγαλύτερη
προστασία και καλύτερη στήριξη αυτής της ομάδας
(βλ. ιδέα)

Η Ολοκλήρωση
Πολλές προτάσεις σχετίζονται με την ένταξη των
μεταναστών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την
ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικότερων
προγραμμάτων ένταξης, με ιδιαίτερη προσοχή στη
γλωσσική κατάρτιση. Ορισμένοι συμμετέχοντες
συζητούν και εγκρίνουν μια ιδέα με την οποία
ζητείται από την ΕΕ να δημιουργήσει προγράμματα
ένταξης, ενώ προτείνονται διαφορετικές απόψεις (βλ.
ιδέα).
Μεταξύ των ιδεών που αφορούν την ένταξη, πολλοί
ζητούν την παρακολούθηση της πορείας
παρακολούθησης των μεταναστών, προκειμένου να
διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη στα κράτη μέλη της
ΕΕ. Μια ιδέα βλέπει μεγάλες δυνατότητες για την
αναγνώριση και την περαιτέρω ενεργοποίηση των
μεταναστών και των μελών των κοινοτήτων
υποδοχής ως φορέων αλλαγής ( βλ. ιδέα). Η
σημασία της συμμετοχής των μεταναστών σε τοπικά
σχέδια και δραστηριότητες εθελοντισμού έχει
αυξηθεί επανειλημμένα (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Ένας από τους ερωτώμενους τονίζει ότι είναι
σημαντικό να υιοθετηθεί μια εγκάρσια προσέγγιση
της ολοκλήρωσης, με έμφαση στη δυνατότητα
μεταφοράς των πολιτικών που υιοθετούνται σε
τοπικό επίπεδο, καθώς και μια προσέγγιση που θα
εκτείνεται από τα θεσμικά όργανα έως τις τοπικές
ενώσεις, με την ΕΕ να είναι υπεύθυνη για την
παροχή αυτού του είδους πλαισίου ( βλ. ιδέα). Η
εκπαίδευση θεωρείται καίριας σημασίας για την
ολοκλήρωση, καθώς η γλώσσα και οι ευρωπαϊκές
αξίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Στο πλαίσιο
αυτό, οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι υπάρχει
ανάγκη για επαρκώς χρηματοδοτούμενα
προγράμματα για τη στήριξη της ένταξης των
παιδιών μεταναστών σχολικής ηλικίας στο δημόσιο
εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες
επικεντρώνονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως
βασικό μοχλό για μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Στο
πλαίσιο αυτό, ένας συμμετέχων τάσσεται υπέρ της
βελτίωσης της πρόσβασης των νέων προσφύγων σε
πανεπιστημιακά προγράμματα (βλ. ιδέα). Μια
συγκεκριμένη πρόταση εξετάζει το ζήτημα των
γλωσσικών φραγμών, προωθώντας την ιδέα της
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για να ξεπεραστεί
το γλωσσικό χάσμα (βλ. ιδέα).

Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών στην τοπική
αγορά εργασίας θεωρείται επωφελής για την
ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην
κατάσταση μετά την πανδημία, όπως επισημάνθηκε
κατά τη διάρκεια διήμερης εκδήλωσης που
διοργανώθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες (βλ. εκδήλωση).
Ένας συμμετέχων επισημαίνει ιδίως τα ευεργετικά
αποτελέσματα της μετανάστευσης σε οικονομικά
καταθλιπτικές περιοχές (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Υπάρχουν εκκλήσεις για ενημερωτικές εκστρατείες
και προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών της ΕΕ για την καταπολέμηση του
ρατσισμού και τη μετάβαση προς μια μεγαλύτερη
κοινωνία. Ένας συνεισφέρων ζητεί μεγαλύτερη
ποικιλομορφία μεταξύ του προσωπικού που
εργάζεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και δημόσιες
υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετανάστευση (βλ.
ιδέα). Σε σχέση με τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον
ρατσισμό και τον αποκλεισμό από την αγορά
εργασίας, υπάρχουν εκκλήσεις για ίση και δίκαιη
μεταχείριση των νομίμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών (βλ. ιδέα). Όσον αφορά τις διακρίσεις
στην αγορά εργασίας, ένας συμμετέχων επισημαίνει
την ανάγκη (απογραφής) δεδομένων σχετικά με το
εθνοτικό υπόβαθρο των μεταναστών για την
αποτελεσματική ενημέρωση της χάραξης πολιτικής
(βλ. ιδέα).
Ορισμένοι συμμετέχοντες εκφράζουν τη λύπη τους
για τα περιορισμένα δικαιώματα των μόνιμων
κατοίκων στην ΕΕ. Σημειώνουν ότι η Ένωση δεν
χορηγεί το δικαίωμα ψήφου στους μόνιμους
κατοίκους της και απαιτούν τα δικαιώματα ψήφου να
βασίζονται στην κατοικία (βλ. ιδέα).
Το ζήτημα αυτό θεωρείται από ορισμένους
συνεισφέροντες ιδιαίτερα πιεστικό όταν πρόκειται για
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζούσαν στην
ΕΕ πριν από το Brexit. Μια ιδέα που οδήγησε σε μια
αμφιλεγόμενη συζήτηση είναι η εισαγωγή μιας
ταχείας διαδικασίας για την απόκτηση δικαιωμάτων
σε επίπεδο ΕΕ για τους Βρετανούς πολίτες που
ζούσαν στην ΕΕ πριν από το Brexit (βλ. ιδέα).

Η μετανάστευση εκτός ΕΕ
ως απειλή
Παρά την αντίθεση που εξέφρασαν ορισμένοι
συνεισφέροντες στη μετανάστευση, οι ιδέες που
ορίζουν ανοιχτά τη μετανάστευση ως απειλή για τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό ή την πολιτική σταθερότητα
είναι σχετικά λιγότερο αποδεκτές από τις ιδέες που
σχετίζονται με την ένταξη και τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν διευκρινίζονται, οι
ανησυχίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και
την πολιτική σταθερότητα προβάλλονται και
υποστηρίζονται σημαντικά από τους συμμετέχοντες
(βλ. παράδειγμα ιδιαίτερα αποδεκτής ιδέας).
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Σε εκδήλωση στην Ουγγαρία συζητήθηκαν ορισμένα
θεμελιώδη νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη
μετανάστευση. Μεταξύ των ερωτημάτων στα οποία
υποτίθεται ότι απαντούσε το γεγονός αυτό, υπήρχε
επίσης «το δικαίωμα (της κοινωνίας) να διατηρήσει
τη δική της εθνική κουλτούρα, ταυτότητα και τρόπο
ζωής» ενόψει της μαζικής μετανάστευσης (βλ.
γεγονός).
Οι σχολιαστές αυτού του είδους των συνεισφορών
είναι ειλικρινείς στις ιδέες και τις συνεισφορές τους
σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης. Ένα θέμα
που παρατηρείται είναι η αίσθηση ότι η
μετανάστευση από τρίτες χώρες αποτελεί απειλή για
τον πολιτισμό, την ταυτότητα, τις αξίες και τον
πολιτισμό της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτοί οι
συνεισφέροντες ζητούν μέτρα για τον περιορισμό της
μετανάστευσης εκτός ΕΕ, αυστηρότερη πολιτική
επαναπατρισμού και στρατηγικές που
παρεμποδίζουν την κινητικότητα των μεταναστών,
όπως αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Πολλοί συμμετέχοντες προειδοποιούν για τη χρήση
της παράνομης μετανάστευσης ως (πολιτικού)
όπλου, αναφέροντας ιδίως τη μεγάλη εισροή
μεταναστών από τη Λευκορωσία στα λιθουανικά και
πολωνικά σύνορα (βλ. παράδειγμα ιδέας ). Όσον
αφορά τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα με τη
Λευκορωσία, οι απόψεις των συνεισφερόντων
αποκλίνουν.

Συνοριακός έλεγχος
Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ιδεών υποστηρίζει
μια σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση. Οι
συμμετέχοντες που υιοθετούν αυτή τη γραμμή
αντιτίθενται στη νομιμοποίηση των παράνομων
μεταναστών και ζητούν περαιτέρω ενδυνάμωση των
ευρωπαϊκών αρχών ελέγχου των συνόρων, όπως ο
Frontex. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τάσσονται
υπέρ μιας εθνικής και όχι μιας ευρωπαϊκής
προσέγγισης για τον έλεγχο της μετανάστευσης,
φοβούμενοι ότι η ΕΕ θα ήταν υπερβολικά ανεκτική
προς τους αιτούντες άσυλο.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχει στήριξη για πιο
οργανωμένες και συντονισμένες προσπάθειες όσον
αφορά τον έλεγχο των συνόρων, με εκκλήσεις για
πιο ολοκληρωμένους συνοριακούς ελέγχους,
συμπεριλαμβανομένης της αρχής επαναπροώθησης
(βλ. παράδειγμα ιδέας), μεγαλύτερη στήριξη προς
τον Frontex, με καλύτερο καθορισμό των
καθηκόντων του (βλ. ιδέα), και νομικά δεσμευτική
προσέγγιση των προσπαθειών έρευνας και
διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο (βλ. ιδέα). Ωστόσο, ο
ρόλος του Frontex και των πρωτοβουλιών
θαλάσσιας περιπολίας συχνά συζητείται στην
πλατφόρμα, με άλλους συμμετέχοντες να ζητούν
μεγαλύτερο έλεγχο της λειτουργίας τους, ώστε να
διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (βλ. ιδέα). Μια πιο επικυρωμένη ιδέα

απαιτεί ταχεία απέλαση από την ΕΕ για τους
μετανάστες που διαπράττουν σοβαρό έγκλημα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια παρόμοια ιδέα που απαιτεί
την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών
δημιουργεί μια συζήτηση μεταξύ των
συνεισφερόντων υπέρ των άμεσων
επαναπατρισμών και εκείνων κατά (βλ. ιδέα). Ένας
από τους ερωτώμενους προτείνει τη διακοπή της
ξένης βοήθειας προς χώρες που δεν δέχονται να
επαναπατρίσουν τους υπηκόους τους (βλ. ιδέα).
Άλλες συνεισφορές απαιτούν περισσότερη
αλληλεγγύη και σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Οι ιδέες που συζητούνται εδώ είναι,
για παράδειγμα, ένα κεντρικό σύστημα διανομής της
ΕΕ που βασίζεται στην αλληλεγγύη, η
χρηματοδότηση για τη βελτίωση των υποδομών
υποδοχής στα σύνορα (στέγαση και τρόφιμα) ή ένας
υπερεθνικός οργανισμός που διαχειρίζεται
ευρωπαϊκούς καταυλισμούς προσφύγων, το οποίο
διαχειρίζεται από κοινού διάφορες χώρες και
χρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Η πρόσφατη συζήτηση σχετικά με την επέκταση της
χρηματοδότησης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της
οικοδόμησης εθνικών φραγμών κατά των
μεταναστών αντικατοπτρίζεται εν μέρει σε ορισμένες
συνεισφορές που απαιτούν αυξημένη χρηματοδοτική
στήριξη από την ΕΕ στα κράτη μέλη της για την
ενίσχυση της φυσικής προστασίας των συνόρων
(βλ. ιδέα).
Ωστόσο, όταν οι συμμετέχοντες ζητούν αυξημένη
χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για την
αντιμετώπιση της μετανάστευσης στα σύνορα, δεν
υποστηρίζουν πάντα την οικοδόμηση νέων
φραγμών. Ορισμένες από αυτές αναγνωρίζουν τον
καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών
που δραστηριοποιούνται στα εθνικά σύνορα και
επιθυμούν αυξημένη χρηματοδότηση για έργα που
σχετίζονται με την υποδοχή και την ένταξη των
μεταναστών (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Σε μια εκδήλωση με τίτλο «Stronger Border,
ισχυρότερη Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε
στη Βουδαπέστη, οι συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ
μιας πιο ρεαλιστικής και αυστηρότερης συνοριακής
πολιτικής (βλ. εκδήλωση).

Αντιμετώπιση των
βαθύτερων αιτίων της
μετανάστευσης
Ένα μικρότερο τμήμα ιδεών πηγαίνει βαθύτερα στο
ζήτημα της μετανάστευσης και εξετάζει την ανάγκη,
παράλληλα με τα μέτρα πολιτικής για τη διαχείριση
της μετανάστευσης στην ΕΕ, να ληφθούν μέτρα για
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της
μετανάστευσης αλλού. Η συνεργασία μεταξύ
ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, ιδίως των
αφρικανικών, θεωρείται καίριας σημασίας για την
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αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της
μετανάστευσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Εξετάζοντας
το μέλλον της Ευρώπης, οι συνεισφέροντες τονίζουν
την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων
της μετανάστευσης, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα μεταναστευτικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ. Ο ρόλος των
διεθνών εταιρικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων
των συμφωνιών με τρίτες χώρες, στη διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών αποτέλεσε αντικείμενο
εκδήλωσης στην Πορτογαλία (βλ. εκδήλωση).
Οι σχετικές προτάσεις κυμαίνονται από τη
δημιουργία ισότιμων εμπορικών σχέσεων, την
επένδυση σε περισσότερα σχέδια αναπτυξιακής
βοήθειας και την ακαδημαϊκή κατάρτιση και την
επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που ζουν σε
χώρες του τρίτου κόσμου (βλ. ιδέα). Μια κοινή
ανησυχία είναι ότι η αναπτυξιακή βοήθεια
χρησιμοποιείται καταχρηστικά από τις χώρες
υποδοχής, γεγονός που την καθιστά
αναποτελεσματική. Στο πλαίσιο αυτό, ένας
συμμετέχων πρότεινε τη βελτίωση της
ιχνηλασιμότητας των κεφαλαίων και, ως εκ τούτου,
την παρακολούθηση της χρήσης τους με τη χρήση
τεχνολογιών blockchain και έξυπνων πιστοποιητικών
(βλ. ιδέα).
Μια συγκεκριμένη ομάδα συνεισφορών καλεί την ΕΕ
να αναλάβει καθήκοντα με βάση το γεγονός ότι έχει
διαδραματίσει ρόλο στην περιφερειακή
αποσταθεροποίηση μέσω, για παράδειγμα,
επιδοτούμενων γεωργικών εξαγωγών προς
αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα). Επίσης,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές
ανισότητες μεταξύ ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων χωρών, ορισμένοι συμμετέχοντες
τάσσονται υπέρ της προώθησης μιας βιώσιμης
γεωργίας ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή στις
χώρες του τρίτου κόσμου (βλ. ιδέα). Αυτό θα
συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση της «κλιματικής
μετανάστευσης» (βλ. παράδειγμα ιδέας και
εκδήλωσης). Πράγματι, το φαινόμενο της
«κλιματικής μετανάστευσης» αντιμετωπίζεται σε
μεγάλο βαθμό από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
επιθυμούν μεγαλύτερη προσοχή του κοινού σε αυτό
το ζήτημα και την αναγνώριση του καθεστώτος του
κλιματικού πρόσφυγα στο διεθνές δίκαιο (βλ. ιδέα).

πλαίσιο για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου
θεωρείται βασικό (βλ. ιδέα), συμπεριλαμβανομένης
της μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Δύο ιδέες πρότειναν τη σύνδεση κάθε
νεοεισερχόμενου με έναν «αναφερόμενο» ο οποίος
έχει ήδη εγκατασταθεί στη χώρα άφιξης (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Άλλοι συμμετέχοντες τόνισαν τη
σημασία των νόμιμων οδών για τη μετανάστευση,
έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ένταξης (
βλ. ιδέα) και υποστήριξαν τη δυνατότητα έκδοσης
θεωρήσεων εργασίας (βλ. ιδέα) ή τη δημιουργία
ασφαλέστερων μεταναστευτικών οδών προκειμένου
να περιοριστούν οι απώλειες μεταναστών στη
διαδρομή προς την Ευρώπη, ιδίως εκείνων που
βρίσκονται στη θάλασσα (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Οι πρόσφατες καταχωρήσεις για τη μετανάστευση
είναι σε μεγάλο βαθμό πολωμένες, όπως
προαναφέρθηκε. Αφενός, ορισμένοι συμμετέχοντες
θεωρούν τη μετανάστευση ως πόρο για την κοινωνία
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Από την άλλη πλευρά,
ορισμένοι συμμετέχοντες αντιτίθενται στην
περαιτέρω μετανάστευση, καθώς πολλοί μετανάστες
θεωρούνται ότι αποτυγχάνουν να ενταχθούν (βλ.
ιδέα). Για να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η
ένταξη, ένας συμμετέχων ζήτησε μείωση της
γραφειοκρατίας προκειμένου να μειωθούν οι
φραγμοί για τους μετανάστες που αναζητούν
εργασία ( βλ. ιδέα). Πιο θετική επικοινωνία σχετικά
με τη μετανάστευση υποστηρίχθηκε επίσης για τη
διευκόλυνση της ομαλότερης ένταξης από την
πλευρά της χώρας υποδοχής (βλ. ιδέα).

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Οι εισηγήσεις σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης
κατά την προηγούμενη περίοδο ενίσχυσαν τα
θέματα και τα επιμέρους θέματα που
παρατηρήθηκαν προηγουμένως.
Πολλές προτάσεις ζήτησαν τη βελτίωση των
υφιστάμενων συστημάτων μετανάστευσης και
ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, ένα κοινό ευρωπαϊκό
© Kantar Public 2022 100

Θέσπιση ενιαίας πολιτικής της ΕΕ για την επιλεκτική μετανάστευση: ποσοστώσεις και αυστηρότερες διαδικασίες επιλογής
Μεταρρύθμιση της Σύμβασης του Δουβλίνου για μια πιο ισότιμη κατανομή των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών
Κοινή πολιτική της ΕΕ
Έκκληση για ένα σύστημα μετανάστευσης που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ
Αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης
για τη μετανάστευση
Ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού
Έκκληση για αυστηρότερες διαδικασίες αποδοχής της νόμιμης μετανάστευσης
Θέσπιση κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ με κεντρικό φορέα και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Θέσπιση συστήματος εταιρικών σχέσεων που θα επιτρέπει στους μετανάστες να υποβάλλουν αίτηση ασύλου στη χώρα
καταγωγής τους
Επιτρέπουν έναν επιλεκτικό τύπο μετανάστευσης, στοχεύοντας μόνο μορφωμένους μετανάστες και ευνοώντας την
κινητικότητα μεταξύ οικονομικά προηγμένων δημοκρατιών
Σύσταση Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Άσυλο και την Ένταξη
Ευκολότερες και πιο προσβάσιμες διαδικασίες ασύλου
στις χώρες καταγωγής και δημιουργία ανθρωπιστικών
Ανθρωπιστική
διαδρόμων
Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τους
Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, πάταξη
στάση για τη
μετανάστες
της εμπορίας ανθρώπων και των διακινητών
Δημιουργία προγραμμάτων ένταξης σε επίπεδο ΕΕ κατά την
μετανάστευση
Δημιουργία νόμιμων και ασφαλών μεταναστευτικών οδών
αναζήτηση εργασίας
και διαύλων για την αποφυγή θανάτων
Ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ: επενδύσεις στην
Θέσπιση νομικού πλαισίου για την παύση της απέλασης
εκπαίδευση που σχετίζεται με την ένταξη
ενσωματωμένων προσώπων σε μη ασφαλείς χώρες
Καθορισμός πορείας παρακολούθησης για τους μετανάστες και
καταγωγής
τους αιτούντες άσυλο
Να ευνοηθούν οι οικειοθελείς επαναπατρισμοί μέσω
Δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος για την υποστήριξη της
εταιρικών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής, έναντι
ένταξης των παιδιών μεταναστών σχολικής ηλικίας και
των αναγκαστικών επιστροφών
προτεραιότητα στην εκπαίδευση της γλώσσας και των

Μετανάστε
υση

αξιών
Καταπολέμηση των διακρίσεων και μεταχείριση των
μεταναστών και των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών με ισότιμο και δίκαιο τρόπο, για παράδειγμα στην
αγορά εργασίας
Βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών σε εθελοντικές
δραστηριότητες
Αύξηση της πολυμορφίας του προσωπικού στις υπηρεσίες
μετανάστευσης και στα πολιτικά όργανα
Στήριξη των Βρετανών πολιτών που διέμεναν στην ΕΕ πολύ
πριν από το Brexit ώστε να αποκτήσουν δικαιώματα σε
ολόκληρη την ΕΕ μέσω ταχείας διαδικασίας
Χορήγηση δικαιώματος ψήφου στους μόνιμους κατοίκους της
ΕΕ
Προώθηση της δυνατότητας μεταφοράς πολιτικών και ορθών
πρακτικών που σχετίζονται με την ολοκλήρωση μεταξύ των
χωρών της ΕΕ
Συνδέστε κάθε νεοφερμένο με έναν «αναφερόμενο» μετανάστη
που έχει ήδη εγκατασταθεί
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Η
Ολοκλήρωσ
η

Η
μετανάστευση
εκτός ΕΕ ως
απειλή

Περιορισμός της μετανάστευσης εκτός ΕΕ
Λήψη μέτρων για τη ρύθμιση της μετανάστευσης
εκτός ΕΕ
Η ΕΕ θα αναπτύξει πιο αμυντική στάση κατά
της χρήσης της παράνομης μετανάστευσης
ως πολιτικού όπλου

Πιο ολοκληρωμένοι συνοριακοί έλεγχοι, χορήγηση εξουσίας απώθησης
Προτεραιότητα στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών
Χρηματοδότηση υποδομών υποδοχής στα σύνορα (στέγαση και τρόφιμα)
Συντονισμός των προσπαθειών έρευνας και διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο
Δημιουργία υπερεθνικής υπηρεσίας διαχείρισης των ευρωπαϊκών στρατοπέδων
προσφύγων
Διασφάλιση ενός κεντρικού συστήματος διανομής των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ με βάση
την αλληλεγγύη
Αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη προς τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της φυσικής
προστασίας των συνόρων ή τη χρηματοδότηση έργων υποδοχής στα σύνορα
Μέτρα για την άμεση απέλαση μεταναστών που διαπράττουν έγκλημα ή/και παράτυπων
μεταναστών
Προώθηση ειδικών συμφωνιών και εταιρικών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής
Αντιμετώπιση Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στις χώρες καταγωγής για την αντιμετώπιση
της κλιματικής μετανάστευσης και την αναγνώριση του καθεστώτος του κλιματικού
των
πρόσφυγα
βαθύτερων
Δημιουργία ισότιμων εμπορικών σχέσεων
Επένδυση σε περισσότερα σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας
αιτίων της
της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συμμετοχής στις αναπτυσσόμενες χώρες και
μετανάστευσ Παύση
παύση των αποσταθεροποιητικών πρακτικών, όπως οι επιδοτούμενες γεωργικές
ης
εξαγωγές

Συνοριακός
έλεγχος

Μετανάστευσ
η
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• Εργασιακή επισφάλεια και ανεργία μεταξύ των
νέων
• Ευρωπαϊκή κληρονομιά
• Πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό
• Δημιουργικοί και ακαδημαϊκοί επαγγελματίες
• Συμπεριληπτικότητα στον αθλητισμό

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10.
Εκπαίδευση,
πολιτισμός,
νεολαία και
αθλητισμός
Οι ιδέες που δημοσιεύονται στο θέμα της
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του
αθλητισμού καλύπτουν ποικίλα θέματα, δεδομένης
της πολυθεματικής φύσης του. Όπως και αλλού στην
πλατφόρμα, η έκκληση για την προώθηση μιας
κοινής ταυτότητας της ΕΕ αποτελεί
επαναλαμβανόμενο υποκείμενο συναίσθημα για τα
θέματα που προσδιορίζονται σε αυτό το θέμα, με
συνεισφορές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις
ανταλλαγές, την έκθεση σε διαφορετικούς
πολιτισμούς και την κινητικότητα. Αυτό το θέμα έχει
δημιουργήσει συνολικά 4.976 συνεισφορές,
αποτελούμενες από 2.063 ιδέες, 1.757 σχόλια και
1.156 γεγονότα. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να
ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα θέματα:

Κατά την προηγούμενη περίοδο, οι εκδηλώσεις
συζήτησαν μια σειρά θεμάτων, όπως η πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κινητικότητα και η
εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων και
τίτλων. Για παράδειγμα, διοργανώθηκε συμμετοχική
εκδήλωση εργαστηρίου με 30 νέους συμμετέχοντες
σε μια αγροτική πόλη της Γαλλίας, με στόχο να
συζητηθούν τρόποι βελτίωσης της κινητικότητας των
νέων στις αγροτικές περιοχές (βλ. εκδήλωση).
Στην Πολωνία, μία από τις χώρες που καταγράφουν
τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων για το θέμα
αυτό, οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης τον ρόλο
των νέων μεταναστών από την Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένων τρόπων ενίσχυσης της
ένταξής τους (βλ. εκδήλωση). Στην εκδήλωση αυτή,
η οποία έλαβε τη μορφή συζήτησης, οι
συμμετέχοντες συζήτησαν συγκεκριμένα λύσεις για
να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν γνώριζαν τη
γλώσσα να προσαρμοστούν γρήγορα στη νέα
κατάσταση.
Στην Ισπανία, μια άλλη χώρα με μεγάλο αριθμό
εκδηλώσεων που σχετίζονται με το θέμα αυτό, τα
θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν ιδίως τις
ευκαιρίες και τις προοπτικές απασχόλησης για τους
νέους. Σε μια εκδήλωση στην περιοχή της Ναβάρας,
το γενικό αίσθημα μεταξύ των νέων που συμμετείχαν
στην εκδήλωση ήταν αρκετά απαισιόδοξο, με τους
περισσότερους να διαμαρτύρονται για την έλλειψη
ευκαιριών χειραφέτησης και την έκκληση για
βελτίωση της σχολικής μεταφοράς, αύξηση της
διαθεσιμότητας υποτροφιών και μεγαλύτερη βοήθεια
για την υποβολή αιτήσεων για προγράμματα
κινητικότητας (βλ. εκδήλωση).

• Προώθηση της κοινής ταυτότητας της ΕΕ
• Κινητικότητα εντός της ΕΕ
• Μακρόπνοη εκπαίδευση
© Kantar Public 2022 105

© Kantar Public 2022 106

Προώθηση της κοινής
ταυτότητας της ΕΕ
Όσον αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας,
ένα από τα πιο συζητημένα θέματα είναι αυτό της
εκμάθησης γλωσσών.
Στο πλαίσιο της έννοιας της γλωσσικής εκπαίδευσης
ως μέσου προώθησης των διαπολιτισμικών
ανταλλαγών και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει
σε μια κοινή ταυτότητα της ΕΕ, διάφορες
συνεισφορές τονίζουν την ανάγκη να ξεπεραστεί η
μονογλωσσική εκπαίδευση και ζητούν την
αναγνώριση του ετερογενούς και πολυγλωσσικού
χαρακτήρα της Ευρώπης ως πόρου (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Ομοίως, μια συζήτηση πάνελ στο Βερολίνο
διερεύνησε την πολυγλωσσία της Ευρώπης και τους
τρόπους αναγνώρισης και ενθάρρυνσης της
πολυγλωσσικής πολυμορφίας (βλ. εκδήλωση). Ένας
άλλος συμμετέχων που υποστηρίζει την
πολυγλωσσία ζητεί μεγαλύτερη υποστήριξη για τη
διδασκαλία των μειονοτικών γλωσσών στο σχολείο
(βλ. ιδέα). Ένας συνεισφέρων προτείνει τη θέσπιση
ταξιδιωτικών κουπονιών χρηματοδοτούμενων από
την ΕΕ για ανταλλαγές γλωσσών (βλ. ιδέα).
Η καθιέρωση μιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας
θεωρείται ως κάτι που θα μπορούσε να ευνοήσει την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σύμφωνα με πολλούς
συμμετέχοντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτό
συζητείται επίσης ευρέως στο θέμα των Άλλων ιδεών
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Η συζήτηση πραγματεύεται
τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας
τέτοιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας και των
διαφόρων πιθανών γλωσσών,
συμπεριλαμβανομένης της Εσπεράντο (βλ. ιδέα και
ιδέα , και οι δύο ιδιαίτερα αποδεκτές), της λατινικής
(βλ. παράδειγμα ιδέας), ή της αγγλικής (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Μια συζήτηση σχετικά με την
Εσπεράντο ειδικότερα προκάλεσε κάποιο
ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, αντικατοπτρίζοντας τη
ζωντάνια της συζήτησης γύρω από μία ουδέτερη
γλώσσα για όλες τις χώρες της ΕΕ (βλ. εκδήλωση).
Μια άλλη ιδέα μεταξύ των πλέον επικυρωμένων
ιδεών αναφέρεται στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα (βλ. ιδέα).
Διάφορες ιδέες αφορούν τη δημιουργία
περισσότερων δικτυακών πυλών μέσων της ΕΕ
(τηλεόραση, ραδιόφωνο και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης) για την καλύτερη συμμετοχή των
ευρωπαίων πολιτών σε θέματα και ζητήματα της ΕΕ,
με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας και των βασικών αξιών (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Η προώθηση της κυκλοφορίας των
ευρωπαϊκών παραγωγών μέσων ενημέρωσης, για
παράδειγμα με τη δημιουργία μιας κοινής
ευρωπαϊκής αγοράς μέσων ενημέρωσης,
προωθείται επίσης ως ιδέα από πολυάριθμους
συμμετέχοντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα

είναι η δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας μέσων
της ΕΕ προσαρμοσμένης στην εκμάθηση γλωσσών
(βλ. ιδέα).
Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την εκπαίδευση,
όπου οι συνεισφέροντες προτείνουν την καθιέρωση
ενός υποχρεωτικού μαθήματος σχετικά με την
ιστορία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε όλα τα
ευρωπαϊκά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως
εργαλείο για τις νεότερες γενιές για την οικοδόμηση
ενδιαφέροντος και αίσθησης οικειοποίησης σε σχέση
με την ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία
οικοδόμησης ταυτότητας της ΕΕ (βλ. παράδειγμα
ιδέας). Η γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας θεωρείται
επίσης βασική και από έναν άλλο συμμετέχοντα, ο
οποίος προτείνει να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή έρευνα
για τη μέτρηση της ιστορικής συνείδησης των νέων
(βλ. ιδέα), ενώ ένας άλλος προωθεί την ιδέα της
δημιουργίας ενός επίσημου ευρωπαϊκού εγχειριδίου
ιστορίας (βλ. ιδέα).
Η ύπαρξη σχολικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με
την ΕΕ θεωρείται καίριας σημασίας από πολλούς
συμμετέχοντες (βλ. παράδειγμα ιδέας), με έναν από
αυτούς να προτείνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού
επιφορτισμένου με τον συντονισμό εκδηλώσεων και
προγραμμάτων που σχετίζονται με την ΕΕ (βλ. ιδέα).
Πολλές ιδέες που σχετίζονται με την προώθηση μιας
κοινής ταυτότητας της ΕΕ προτείνουν διάφορες
μορφές ανταλλαγής ή αδελφοποίησης μεταξύ
σχολείων σε διαφορετικά κράτη μέλη για την
προώθηση της φιλίας πέρα από τα σύνορα των
κρατών μελών ( βλ. ιδέα). Μια ιδέα προτείνει την
προώθηση της μελέτης της ευρωπαϊκής ιστορίας στα
σχολικά προγράμματα σπουδών,
συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας κάθε επιμέρους
ευρωπαϊκής χώρας (βλ. ιδέα).
Το υποθέμα του αθλητισμού σε σχέση με την
προώθηση μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ εξετάζει
τη διοργάνωση πιο διεθνικών, διακρατικών
αθλητικών εκδηλώσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας) και
τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής
αθλητικής ομάδας που θα μπορούσε να αγωνιστεί
σε διεθνείς εκδηλώσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Επιπλέον, έχει αυξηθεί η σημασία των κοινών
συμβόλων της ΕΕ σε σχέση με τη δημιουργία μιας
κοινής ταυτότητας της ΕΕ με, μεταξύ άλλων, την ιδέα
να ενσωματωθούν οι σημαίες της ΕΕ στον αθλητικό
εξοπλισμό και τις στολές των αθλητών από τα κράτη
μέλη της ΕΕ (βλ. ιδέα).
Μια άλλη ιδέα, η οποία υποστηρίζεται περισσότερο
και αναφέρεται ευρέως σε άλλα θέματα, τάσσεται
υπέρ της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής αργίας στις 9
Μαΐου για την προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού
πνεύματος (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Η προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως η
μουσική σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες,
αναφέρεται από έναν συμμετέχοντα που επιθυμεί να
απαιτείται από τα ραδιόφωνα να μεταδίδουν
τουλάχιστον 20 % μη αγγλική μουσική (βλ. ιδέα).
Το φαγητό θεωρείται επίσης ως ένας τρόπος
οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών
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και πολιτισμών (βλ. ιδέα), με αποτέλεσμα ένας
συμμετέχων να προτείνει τη δημιουργία μιας
εφαρμογής ευρωπαϊκών συνταγών
χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ (βλ. ιδέα).

Κινητικότητα εντός της ΕΕ
Το θέμα της κινητικότητας εντός της ΕΕ δημιουργεί
σχετικά υψηλό αριθμό συνεισφορών.
Αυτά είτε προωθούν ιδέες για τη βελτίωση των
υφιστάμενων προγραμμάτων κινητικότητας, είτε
προτείνουν νέες πρωτότυπες προτάσεις.
Ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν τη δημιουργία
διαδικτυακής πύλης υπό την ηγεσία της ΕΕ για την
υποβολή αιτήσεων για μαθήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην ΕΕ. Η πύλη αυτή θα μπορούσε
επίσης να επιτρέψει στους σπουδαστές να
υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σε διάφορα
προγράμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Ένα άλλο επιμέρους θέμα που έθιξαν διάφοροι
συνεισφέροντες αφορά την επέκταση του
προγράμματος Erasmus ώστε να συμπεριλάβει
νέους εκτός πανεπιστημίου, για παράδειγμα με την
επέκτασή του σε μαθητές γυμνασίου,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με
την επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό θα δώσει σε
όσους δεν έχουν πάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
την ευκαιρία να ζήσουν στο εξωτερικό, να
ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, να μάθουν νέες
γλώσσες και πολιτισμούς και να επεκτείνουν τις
δεξιότητές τους γενικά (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη να
καταστεί το πρόγραμμα Erasmus πιο περιεκτικό για
φοιτητές χαμηλού εισοδήματος. Μια ιδέα είναι να
βελτιωθεί η προσαρμογή των υποτροφιών Erasmus
στο κόστος ζωής σε κάθε χώρα (βλ. ιδέα). Στο
πλαίσιο αυτό, ένας συμμετέχων προτείνει να
ανατεθεί στο πανεπιστήμιο της χώρας προορισμού
το έργο της χορήγησης υποτροφιών Erasmus, έτσι
ώστε οι αιτούντες να μπορούν να υποβάλουν αίτηση
απευθείας στο πανεπιστήμιο προορισμού που
προτιμούν, αντί να υποβάλουν αίτηση μέσω του
πανεπιστημίου καταγωγής τους (βλ. ιδέα). Η
επιθυμία να βελτιωθεί η τρέχουσα μορφή του
προγράμματος υπογραμμίζει την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη σημασία των προγραμμάτων
εκπαιδευτικής κινητικότητας. Αυτό καταδεικνύεται
επίσης από την ύπαρξη διαφόρων γεγονότων που
σχετίζονται με το θέμα αυτό και συνδέονται με τις
δύο ιδέες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (βλ. γεγονός).
Ένας συμμετέχων ζητεί την επανένταξη των
φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα
Erasmus+ (βλ. ιδέα).
Σε γενικές γραμμές, οι ιδέες σχετικά με την
προσβασιμότητα και τη συμμετοχικότητα του
προγράμματος Erasmus επανεμφανίζονται συχνά.
Για παράδειγμα, οι τελευταίες συνεισφορές
προτείνουν την επέκταση του προγράμματος

Erasmus σε άλλες κατηγορίες κατάρτισης, όπως η
γεωργία και άλλες βιοτεχνίες (βλ. ιδέα).
Ένας άλλος τομέας εστίασης είναι η πρωτοβουλία
«DiscoverEU». Ορισμένοι συμμετέχοντες
προτείνουν την επέκταση της πρωτοβουλίας
DiscoverEU σε κάθε νεαρό Ευρωπαίο από την
ηλικία των 18 ετών (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Τέλος, μια ιδέα για την ακαδημαϊκή κινητικότητα
αφορά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας
για την αναγνώριση της σύμβασης για τη
διευκόλυνση της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής
κινητικότητας στην Ελλάδα (βλ. ιδέα).
Μια μοναδική ιδέα σχετικά με την κινητικότητα,
ενδεχομένως από τρίτες χώρες, αφορά τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος
υποτροφιών για φοιτητές που διώκονται στη χώρα
τους με σκοπό την προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας (βλ. ιδέα).

Μακρόπνοη εκπαίδευση
Πολλές ιδέες εκφράζουν την ανάγκη να
επανεξεταστεί η εκπαίδευση στην τρέχουσα
ψηφιοποιημένη εποχή, ιδίως μετά την πανδημία
COVID-19 που τροποποίησε τις διδακτικές
πρακτικές στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με πολλούς συνεισφέροντες, η
επανεξέταση της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή
αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική παγκόσμια
ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονισμό της Ευρώπης
(βλ. παράδειγμα ιδέας).
Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε
μαθήματα, οι συμμετέχοντες προτείνουν ψηφιακά
διαπιστευτήρια και ερευνητικό υλικό, καθώς και τη
δημιουργία ενός ενιαίου αποθετηρίου όλων των
ακαδημαϊκών πόρων ή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής σε όλα τα
διαπιστευμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της ΕΕ (βλ. ιδέα). Η πρόσκληση αυτή συμβαδίζει με
την ανάγκη προώθησης των ΤΠΕ στα σχολεία και τα
πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων με την επιδότηση
σχολείων για την αγορά υλικού (βλ. παράδειγμα
ιδέας).
Σε σχέση με το ζήτημα του κατάλληλου εξοπλισμού
και χώρων για την εκπαίδευση, μια πρόταση που
έχει επιδοκιμαστεί ιδιαίτερα από τους χρήστες της
πλατφόρμας είναι η πρόταση ενός ευρωπαϊκού
σχεδίου για την εκπαίδευση. Αυτό θα ήταν «μια
ευρωπαϊκή στρατηγική επικεντρωμένη στη στήριξη
των άμεσων επενδύσεων σε εκπαιδευτικές
υποδομές και στη βελτίωση της προσβασιμότητας,
της συνδεσιμότητας και της ποιότητας της
εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης» (βλ. ιδέα).
Μια άλλη ιδιαίτερα αποδεκτή ιδέα προτείνει την
καθιέρωση του δικαιώματος στη διά βίου μάθηση και
κατάρτιση (βλ. ιδέα).
Η προώθηση των ήπιων δεξιοτήτων και ιδίως των
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων θεωρείται συχνά από
τους συνεισφέροντες ως ένα ακόμη βασικό βήμα για
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την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των σπουδαστών
της ΕΕ και την ενίσχυση των παγκόσμιων αξιών
τους, ιδίως σε νεαρή ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Η εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων χωρίς
αποκλεισμούς, και γενικότερα η προώθηση της
πολυμορφίας στην εκπαίδευση, θεωρείται
σημαντικός στόχος για το μέλλον της εκπαίδευσης
στην ΕΕ (βλ. ιδέα). Αυτό αντανακλά επίσης ιδέες
σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης των
γυναικοκτονιών (βλ. ιδέα) και του αντισημιτισμού
μέσω της εκπαίδευσης (βλ. ιδέα).
Ένα επιμέρους θέμα ιδεών πραγματεύεται την
ανάγκη μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών
πρακτικών για την παραγωγή ενηλίκων που είναι σε
θέση να είναι ενεργοί πολίτες της ΕΕ. Εκτός από τις
ανταλλαγές και την εκπαίδευση σχετικά με την ΕΕ,
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το εν λόγω επιμέρους
θέμα περιλαμβάνει ιδέες που συζητούν την ανάγκη
να ενθαρρυνθεί η ενεργός κοινωνική συμμετοχή των
νέων μαθητών στα σχολεία (βλ. ιδέα) ή να
ενσταλάξει διαπολιτισμικές δεξιότητες, για
παράδειγμα, με περισσότερες πρακτικές εκμάθησης
ξένων γλωσσών (βλ. ιδέα). Κατά τη διάρκεια σειράς
εκδηλώσεων (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης)
διερευνήθηκε μια σχετική ιδέα, και συγκεκριμένα η
ποικιλομορφία των γλωσσών και ο ρόλος που
μπορεί να έχει η έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης
για τη διευκόλυνση της μάθησης και τη δημιουργία
μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μια ομάδα
συνεισφερόντων επέστησε την προσοχή στην
ανάγκη να επανεξεταστεί το τρέχον εκπαιδευτικό
σύστημα προκειμένου να προετοιμαστούν οι νέοι για
τον κόσμο του μέλλοντος. Οι συνεισφέροντες ζητούν
εκπαίδευση στους τομείς της οικονομίας και της
χρηματοδότησης (βλ. ιδέα) και της κλιματικής
αλλαγής (βλ. παράδειγμα ιδέας),
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του
Ευρωπαϊκού Σώματος για το Κλίμα (βλ. ιδέα).
Επιπλέον, ζητούν μηχανισμούς για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων των νέων στους τομείς STEM (Επιστήμη,
Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), π.χ. μέσω
ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος βασικών
δεξιοτήτων STEM (βλ. ιδέα). Επιπλέον, όπως
αναφέρθηκε στο θέμα του ψηφιακού
μετασχηματισμού, οι συνεισφέροντες ζητούν την
κατάρτιση των νέων στην ψηφιακή ευημερία (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα της ψηφιακής
ευημερίας μπορεί επίσης να εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της γενικότερης έκκλησης για αυξημένη
υποστήριξη της ψυχικής υγείας στα σχολεία (βλ.
ιδέα). Στην ιδέα της μακρόπνοης εκπαίδευσης που
σχεδιάζεται από ορισμένους συμμετέχοντες, τα
σχολικά προγράμματα σπουδών είναι ευέλικτα (βλ.
ιδέα) και τα σχολεία υποστηρίζουν τις ενώσεις των
μαθητών και τις δραστηριότητες που εκπαιδεύουν
τους μαθητές να είναι αυτόνομοι ενήλικες (βλ. ιδέα).
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση για την αύξηση της
επιρροής των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών στα σχολεία μπορεί να συμβαδίζει με αυτή
την πιο «συμμετοχική» έννοια του σχολείου (βλ.

ιδέα). Επίσης, συμβαδίζει με την άποψη αυτή η ιδέα
της προώθησης της αθλητικής πρακτικής και της
αύξησης των αθλητικών τάξεων στο σχολείο (βλ.
ιδέα). Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, που
συντονίζονται ιδανικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
υποστηρίζονται επίσης από άλλους συμμετέχοντες
(βλ. ιδέα).
Ένα σκέλος ιδεών συζητά επίσης την ευθυγράμμιση
της (επαγγελματικής) εκπαίδευσης με τον κόσμο της
εργασίας (βλ. παράδειγμα ιδέας) και την ανάγκη
ενθάρρυνσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην
εκπαίδευση (βλ. ιδέα). Ορισμένες ιδέες που
προστίθενται στην πλατφόρμα επικεντρώνονται στην
κατάρτιση για την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα ( βλ.παράδειγμα ιδέας) και στην
ανάγκη για καλύτερη αναγνώριση της άτυπης
μάθησης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό,
μια άλλη πρόταση περιλαμβάνει την καθιέρωση
υποχρεωτικού επαγγελματικού προσανατολισμού
για την αξιολόγηση των ταλέντων και των
συμφερόντων των μαθητών από νωρίς στο σχολείο
τους (βλ. ιδέα).
Ένα άλλο θέμα που προέκυψε μετά τη διάδοση των
διαδικτυακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας είναι αυτό της κατ’ οίκον εκπαίδευσης.
Ένας συμμετέχων ζητεί την αναγνώριση της
κατ’ οίκον εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ
(βλ. ιδέα).
Η ιδέα της καθιέρωσης μιας τυπικής τελικής
εξέτασης, κοινή για όλες τις χώρες της ΕΕ,
προτείνεται από έναν συμμετέχοντα (βλ. ιδέα).

Εργασιακή επισφάλεια και
ανεργία μεταξύ των νέων
Η απασχόληση των νέων είναι ένα
επαναλαμβανόμενο θέμα στην πλατφόρμα, επίσης
επειδή αυτό συνδέεται στενά με την εκπαίδευση και
την κατάρτιση. Πολλές ιδέες που συζητούν
εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονται επίσης
στην απασχολησιμότητα και τη μετάβαση στην
αγορά εργασίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο,
όσον αφορά τους νέους, το ζήτημα της ανεργίας και
των νέων «εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης» (ΕΕΑΚ) θεωρείται επίσης καίριας
σημασίας από τους συμμετέχοντες, και ορισμένες
σχετικές ιδέες υποστηρίζονται ιδιαίτερα (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Το θέμα της εργασιακής
επισφάλειας μεταξύ των νέων συζητείται από
πολλούς συμμετέχοντες, οι οποίοι ζητούν τη στήριξη
των νέων σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας μέσω
ποιοτικών θέσεων εργασίας, δίκαιης αμοιβής και
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία (βλ. ιδέα και
ιδέα). Όσον αφορά την επισφαλή απασχόληση, ένας
ερωτώμενος ζητεί από την ΕΕ να καταργήσει τη μη
αμειβόμενη πρακτική άσκηση (βλ. ιδέα). Άλλοι
προτείνουν την επέκταση ορισμένων εγγυήσεων και
μορφών στήριξης της απασχόλησης ειδικά για τους
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νέους (βλ. ιδέα), ή ακόμη και την εφαρμογή
ποιοτικών προτύπων που θα είναι δεσμευτικά για
όλες τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στο
πλαίσιο των ενωσιακών και εθνικών σχεδίων
ανάκαμψης (βλ.ιδέα). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από
ορισμένους συνεισφέροντες στα κράτη μέλη που
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων,
όπως τα μεσογειακά (βλ. ιδέα).
Μια εκδήλωση στη Λιθουανία επικεντρώθηκε στις
πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι
κατά την περίοδο μετά την πανδημία,
συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας. Στην εκδήλωση
συζητήθηκε κατά πόσον το στρατηγικό θεματολόγιο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 20192024 λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ειδικά
προβλήματα των νέων (βλ. εκδήλωση).

Ευρωπαϊκή κληρονομιά
Μια σχετικά μικρότερη κατηγορία συνεισφορών είναι
εκείνες που ζητούν την προστασία και τον εορτασμό
του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής
κληρονομιάς, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης
Επιτρόπου της ΕΕ για τον πολιτισμό (βλ. ιδέα) και,
γενικά, περισσότερων επενδύσεων στη διατήρηση
της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ. Ζητείται
επίσης η διατήρηση των παραδόσεων που
εκφράζονται από μειονοτικές ομάδες ιδίως (βλ.
εκδήλωση), καθώς και της θρησκευτικής πολιτιστικής
κληρονομιάς (βλ. ιδέα).
Σε γενικότερο επίπεδο, προτάθηκε η δημιουργία
μιας εικονικής βιβλιοθήκης, συνδεδεμένης με τις
βιβλιοθήκες των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, με
στόχο να καταστούν τα σπάνια βιβλία και έργα
τέχνης ευρύτερα διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες
της ΕΕ (βλ. ιδέα).

Πρόσβαση στην
εκπαίδευση και τον
πολιτισμό
Το θέμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση είναι ένα
θέμα που αναφέρεται συχνά. Αυτό περιλαμβάνει
διάφορα είδη ανισοτήτων πρόσβασης, καθώς και
διακριτά επίπεδα εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι
οι ιδέες σχετικά με αυτό το θέμα συζητούνται σχετικά
λιγότερο, μια πρόταση για δωρεάν πρόσβαση στην
εκπαίδευση για όλους έχει επικροτηθεί θετικά από
ορισμένους συμμετέχοντες (βλ. ιδέα).
Μια μετάβαση που θεωρείται βασική από τους
συμμετέχοντες είναι αυτή μεταξύ της
δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να
υποστηρίξουν τους σπουδαστές σε αυτή την κρίσιμη
μετάβαση (βλ. παράδειγμα ιδέας), μεταξύ άλλων

μέσω βελτιωμένων προγραμμάτων
πανεπιστημιακού προσανατολισμού (βλ. ιδέα).
Ορισμένες κατηγορίες είναι ιδιαίτερα μειονεκτούσες
όσον αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν εκκλήσεις
για τη στήριξη των εθνοτικών μειονοτήτων και των
ατόμων με αναπηρία στην πρόσβαση σε σπουδές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( βλ. ιδέα). Άλλοι
συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι άλλα εμπόδια στην
εκπαίδευση μπορεί να έχουν γεωγραφικό ή
οικονομικό χαρακτήρα. Για να ξεπεραστούν αυτά τα
εμπόδια, πολλοί συμμετέχοντες ζητούν
περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους στις
αγροτικές περιοχές (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ
ορισμένοι προτείνουν να θεσπιστούν διάφοροι τύποι
κοινωνικών παροχών που χρηματοδοτούνται από
την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική
αυτονομία των σπουδαστών (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Οι ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση δεν
επηρεάζουν μόνο την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά
και τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις και τα μουσεία. Ως
εκ τούτου, η πρόσκληση ενός συμμετέχοντος να
διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία
στα μουσεία (βλ. ιδέα). Αυτό ήταν επίσης το θέμα της
εκστρατείας We All Need Theatre (βλ. εκδήλωση),
αφιερωμένη ειδικά στην προσβασιμότητα των
θεάτρων για τα άτομα με αναπηρία. Μια άλλη
πρόταση αφορά την εισαγωγή ενός διαβατηρίου
μουσείου της ΕΕ για να καταστούν τα μουσεία πιο
προσιτά (βλ. ιδέα). Η ιδέα αυτή αντικατοπτρίζει την
ιδέα της εισαγωγής πολιτιστικών δελτίων ή δελτίων,
τα οποία προωθούνται από πολλούς συμμετέχοντες
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη ιδέα αποσκοπεί
αντ’ αυτού στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος
από μια ευρύτερη προοπτική, προτείνοντας την
αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για τον
πολιτισμό, μειώνοντας έτσι την εξάρτησή του από
ιδιωτικούς πόρους (βλ. ιδέα).
Μια ιδιαίτερη κατάσταση μειονεκτήματος που
επισημαίνεται από έναν συμμετέχοντα είναι αυτή των
πρώην κρατουμένων. Παρά το γεγονός ότι έχουν
εκτίσει την ποινή τους, πολλοί πρώην κρατούμενοι
αγωνίζονται να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική
κοινωνική ζωή, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να
γίνουν κατ’ επανάληψη παραβάτες. Ως εκ τούτου, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση στις φυλακές είναι
ιδιαίτερα σημαντικές (βλ. ιδέα).
Ως τρόπος για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με αυτά τα θέματα, ένας συμμετέχων
προωθεί την ιδέα της καθιέρωσης μιας Ημέρας Ίσων
Ευκαιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα)

Δημιουργικοί και
ακαδημαϊκοί
επαγγελματίες
Όπως προαναφέρθηκε, το ζήτημα της εργασιακής
επισφάλειας, ιδίως μεταξύ των νέων, είναι εκείνο
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που έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό επίπεδο
προσοχής από τους συμμετέχοντες στην
πλατφόρμα. Ο δημιουργικός τομέας επηρεάζεται
ιδιαίτερα από την επισφαλή εργασία.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις
συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών του
πολιτισμού, καθώς και των δημιουργικών
κοινοτήτων, έχει προκαλέσει σοβαρό
προβληματισμό σχετικά με το καθεστώς τους και τον
ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην παροχή
νομικού πλαισίου που θα βελτιώσει την επισφάλεια
του τομέα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων
ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τον δημιουργικό τομέα
προκειμένου να εξασφαλίσει δίκαιη αμοιβή για τους
εργαζομένους στον τομέα της δημιουργίας ( βλ.
ιδέα). Σύμφωνα με μια άλλη συνεισφορά, τα
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του
πολιτιστικού τομέα, και ειδικότερα του τομέα του
βιβλίου ( βλ. ιδέα), ενώ μια συνεισφορά απαιτεί
ειδικά την αύξηση της οικονομικής στήριξης των
ινστιτούτων χορού (βλ. ιδέα).
Η επαγγελματοποίηση των εργαζομένων στον τομέα
του πολιτισμού ήταν ένα κρίσιμο θέμα συζήτησης
κατά τη διάρκεια αρκετών εκδηλώσεων που
διοργανώθηκαν σε όλη την Ευρώπη γύρω από τον
πολιτισμό (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Ένας
συμμετέχων προτείνει στην ΕΕ να αναγνωρίσει το
καθεστώς των καλλιτεχνών, γεγονός που θα
διευκόλυνε επίσης τις πολιτιστικές ανταλλαγές (βλ.
ιδέα).
Άλλες συστάσεις όσον αφορά τον δημιουργικό τομέα
αφορούν τόσο τη στήριξη των οργανισμών που
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο όσο και τη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
εθνικής και περιφερειακής συγχρηματοδότησης που
θα διευκόλυνε τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Οι ακαδημαϊκοί επαγγελματίες και οι ερευνητές είναι
μια άλλη επαγγελματική κατηγορία που επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από την εργασιακή επισφάλεια.
Μια ιδέα προτείνει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο
χορηγούνται οι επιχορηγήσεις έρευνας, ώστε να
καταστεί πιο κατάλληλη για τη διατομεακή έρευνα
(βλ. ιδέα).

Συμμετοχή στον αθλητισμό
Οι ιδέες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, ειδικά
όταν αυτό συζητείται ως θέμα καθαυτό,
καταλαμβάνουν ένα κάπως μικρότερο χώρο στην
πλατφόρμα. Ωστόσο, το θέμα του αθλητισμού έχει
συζητηθεί από πολλούς συμμετέχοντες.
Όπως προαναφέρθηκε, πολλοί συμμετέχοντες
υποστηρίζουν μια ευρωπαϊκή αθλητική ομάδα, ενώ
άλλοι ζητούν περισσότερη αθλητική πρακτική στα
σχολεία, αλλά το θέμα του αθλητισμού αναφέρεται
συχνά και σε σχέση με άλλα θέματα, όπως η
συμμετοχικότητα. Οι συμμετέχοντες αμφισβητούν

την ικανότητα του αθλητισμού να είναι χωρίς
αποκλεισμούς (βλ. παράδειγμα ιδέας) και
προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση της συμμετοχής
του αθλητισμού (βλ. παράδειγμα ιδέας). Με μία
συμβολή ζητείται από την ΕΕ να διασφαλίσει την
ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων
μέσω της σύστασης ειδικής ευρωπαϊκής αρχής (βλ.
ιδέα). Σε μια συνεδρίαση που διοργάνωσε η Europa
Press, οι συμμετέχοντες συζήτησαν κατά πόσον η
μόδα του αθλητισμού σεξουαλικοποιεί Ένας άλλος
συνεισφέρων επηρεάζει τη μεγάλη ποικιλία, σε
ορισμένες περιπτώσεις, των υψηλών φορολογικών
συστημάτων των πανεπιστημίων στην ΕΕ, ζητώντας
μια δίκαιη πανεπιστημιακή φορολογία (βλ. ιδέα).
Μια άλλη συχνά αναφερόμενη πτυχή του
αθλητισμού είναι η άνιση γνώση του κοινού σχετικά
με τον λιγότερο επικρατέστερο αθλητισμό (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με
μια ιδέα, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να
παρεμβαίνουν για την υποστήριξη αθλημάτων που
ασκούνται λιγότερο ευρέως (βλ. ιδέα).
Μια εκδήλωση στη Γερμανία συζήτησε τρόπους με
τους οποίους ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στη
δράση για το κλίμα, με συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν
ως επί το πλείστον μέλη αθλητικών συλλόγων, να
ανταλλάξουν παραδείγματα ορθών πρακτικών (βλ.
εκδήλωση)

Νέες ιδέες κατά την
προηγούμενη περίοδο
(21/02/2022 — 09/05/2022)
Στις πιο πρόσφατες εισηγήσεις δεν προβλήθηκαν
νέα θέματα ή επιμέρους θέματα.
Όσον αφορά τις ιδέες, διάφορες προτάσεις
αφορούσαν το θέμα της εκπαίδευσης που θωρακίζει
το μέλλον, όπως ο εκσυγχρονισμός των σχολικών
προγραμμάτων σπουδών (βλ. παράδειγμα idea), ή η
μεταρρύθμιση και η εναρμόνιση των αποκλινόντων
εκπαιδευτικών συστημάτων (βλ. παράδειγμα ιδέας).
Προτάθηκε επίσης η θέσπιση προγραμμάτων
κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, με τους
συμμετέχοντες σε μία εκδήλωση στην Ιταλία να
τονίζουν την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών
σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ (βλ.
ιδέα και εκδήλωση). Το θέμα της ψυχικής υγείας
τέθηκε εξίσου, με έναν συνεισφέροντα να προτείνει
δωρεάν ψυχολογική βοήθεια στα σχολεία (βλ. ιδέα).
Ένα άλλο θέμα που εμφανίζεται συχνά αφορά την
προώθηση μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ (βλ.
παράδειγμα ιδέας). Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι τα
προγράμματα ανταλλαγών διαδραματίζουν καίριο
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ρόλο στην προώθηση της πολυμορφίας και στην
αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ (βλ.
ιδέα).
Πολυάριθμες ιδέες σχετικά με την κινητικότητα εντός
της ΕΕ, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την
επέκταση των πρωτοβουλιών ανταλλαγής (βλ.
παράδειγμα ιδέας).
Μια συζήτηση για τους νέους που διοργανώθηκε στη
Νάπολη από την Europe Direct δημιούργησε μια
σειρά ιδεών σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης,
όπως η ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού
ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος, με
αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων μεταξύ
των διαφόρων χωρών της ΕΕ που αναφέρονται ως
βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση (βλ. ιδέα).
Μια άλλη πρόταση εξέφρασε την ανάγκη να αυξηθεί
η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον
πολιτισμό (βλ. ιδέα).
Σχετικά με το θέμα της νεολαίας, οι εισηγήσεις
συζητούν τα θέματα της απασχόλησης των νέων
που καλύπτονται και σε άλλα θέματα. Επιπλέον,
ένας συνεισφέρων τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του
ρόλου των νέων στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να
εξασφαλιστεί δίκαιη εκπροσώπηση και λιγότερο
στερεοτυπικές, αρνητικές αναφορές (βλ. ιδέα).
Η σημασία του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων
αναψυχής υπογραμμίστηκε επίσης από πολλούς
συμμετέχοντες, οι οποίοι τόνισαν τον καίριο ρόλο της
αθλητικής εκπαίδευσης, αλλά και των
πανευρωπαϊκών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
αυτό (βλ. παράδειγμα ιδέας για την αθλητική
εκπαίδευση).
Λιγότερο συχνά αναφερόμενες ιδέες σχετικά με
δημιουργικούς και ακαδημαϊκούς επαγγελματίες,
καθώς και υποστήριξη της διασυνοριακής
ακαδημαϊκής έρευνας και της επιστημονικής
συνεργασίας (βλ. παράδειγμα ιδέας).
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Δημιουργία περισσότερων δικτυακών πυλών για τα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ
Προώθηση της γνώσης της ευρωπαϊκής ιστορίας με την εισαγωγή μαθημάτων
σχετικά με την ιστορία της ΕΕ στο σχολείο και τη δημιουργία ενός εγχειριδίου
ευρωπαϊκής ιστορίας
Γλώσσες: υιοθέτηση κοινής γλώσσας (αγγλικά/εσπεράντο) ή προώθηση της
πολυγλωσσίας
Ινστιτούτο για μια ευρωπαϊκή αργία στις 9 Μαΐου
Επιχορήγηση Ανακαλύψτε την ελεύθερη κάρτα ενδοσιδηροδρόμων της ΕΕ για
όλους τους 18χρονους στην ΕΕ
Διοργάνωση περισσότερων διακρατικών, διαευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων
Δημιουργία ευρωπαϊκών ομάδων για διεθνείς διαγωνισμούς
Ενθάρρυνση της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών για την προώθηση των
διαπολιτισμικών ανταλλαγών
Προώθηση φιλικών σχέσεων πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών μέσω της
ανταλλαγής ή της αδελφοποίησης σχολείων

Αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων σε
όλες τις χώρες της ΕΕ
Προώθηση της διαευρωπαϊκής εκπαιδευτικής
κινητικότητας
Διευκόλυνση της διαευρωπαϊκής εκπαιδευτικής
κινητικότητας μέσω διαδικτυακής πύλης υπό
την ηγεσία της ΕΕ που συγκεντρώνει μαθήματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Να καταστήσει την υποτροφία Erasmus πιο
συμμετοχική και προσβάσιμη
Κύρωση της Συνθήκης για την Αναγνώριση της
Λισσαβώνας για τη διευκόλυνση της
επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κινητικότητας
στην Ελλάδα
Επανενσωμάτωση φοιτητών του Ηνωμένου
Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+

Κινητικότητα
εντός της ΕΕ

Προώθηση της κοινής
ταυτότητας της ΕΕ

Καλύτερη ευθυγράμμιση της (επαγγελματικής)
εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας
Επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις
εκπαιδευτικές υποδομές με μια ευρωπαϊκή
επενδυτική στρατηγική για την εκπαίδευση
Ενσωμάτωση της εκμάθησης soft-skills
Αύξηση της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης
Ενσωμάτωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων STEM
στο εκπαιδευτικό σύστημα
Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο
εκπαιδευτικό σύστημα
Να ενσωματώνουν διαπολιτισμικές δεξιότητες
και να ενθαρρύνουν την ενεργό κοινωνική
συμμετοχή
Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων χωρίς
αποκλεισμούς και προώθηση της
πολυμορφίας στην εκπαίδευση
Πιο ευέλικτα σχολικά προγράμματα, με
μεγαλύτερη επιλογή σχολικών τάξεων
Καθιέρωση πρότυπης τελικής εξέτασης για κάθε
χώρα της ΕΕ
Προώθηση και καθιέρωση της διά βίου μάθησης
και κατάρτισης ως δικαιώματος
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Εκπαίδευση,
Πολιτισμός,
Νεολαία και
Αθλητισμός
Μακρόπνοη
εκπαίδευση

Εργασιακή επισφάλεια και
Εργασιακή
επισφάλεια
και
ανεργία μεταξύ
των νέων
ανεργία μεταξύ των νέων

Άμεσες και συγκεκριμένες δράσεις για την
καταπολέμηση
της ανεργίας
τωνγια
νέων
Άμεσες
και συγκεκριμένες
δράσεις
την
Εξασφάλιση
καλύτερων
συνθηκών
καταπολέμηση
της ανεργίας
τωνεργασίας
νέων για τους
νέους στην
ΕΕ
Εξασφάλιση
καλύτερων
συνθηκών εργασίας για τους
Αναγνώριση
τηςΕΕ
άτυπης μάθησης
νέους στην
Αναγνώριση της άτυπης μάθησης

Πρόσβαση στην
Πρόσβαση
τριτοβάθμιαστην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση και τον
εκπαίδευση
πολιτισμό και τον
πολιτισμό

Εκπαίδευση,
Εκπαίδευση,
Πολιτισμός,
Πολιτισμός,
Νεολαία και
Νεολαία
και
Αθλητισμός
Δημιουργικοί
Αθλητισμός
Δημιουργικοί
και ακαδημαϊκοί
και
ακαδημαϊκοί
επαγγελματίες
επαγγελματίες

Υποστήριξη της μετάβασης από τη δευτεροβάθμια
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
μέσω
ειδικών
Υποστήριξη
της μετάβασης
από τη
δευτεροβάθμια
προγραμμάτων
στην τριτοβάθμιαπροσανατολισμού
εκπαίδευση μέσω ειδικών
Εξετάστε
τον ρόλο των
εθνοτικών, φυσικών και
προγραμμάτων
προσανατολισμού
κοινωνικοοικονομικών
ανισοτήτων
στον και
Εξετάστε
τον ρόλο των εθνοτικών,
φυσικών
καθορισμό της άνισης πρόσβασης
στην
κοινωνικοοικονομικών
ανισοτήτων στον
τριτοβάθμιατης
εκπαίδευση
καθορισμό
άνισης πρόσβασης στην
Βελτίωση
της προσβασιμότητας
σε χώρους
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
πολιτισμού,
όπως θέατρα, σεσε
άτομα
με ειδικές
Βελτίωση
της προσβασιμότητας
χώρους
ανάγκες
πολιτισμού,
όπως θέατρα, σε άτομα με ειδικές
Ασφάλιση
ανάγκεςτης κατάρτισης και της εκπαίδευσης για
τους κρατούμενους
Ασφάλιση
της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για
Αναγνώριση
της άτυπης μάθησης
τους κρατούμενους
Αναγνώριση της άτυπης μάθησης

Γιορτάζουν, προστατεύουν και εκτιμούν
τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό
Γιορτάζουν,
προστατεύουν
καικαι
εκτιμούν
κληρονομιά
τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό και
Σύσταση
Επιτρόπου Πολιτισμού της ΕΕ
κληρονομιά
Διατήρηση
των παραδόσεων
και της
της ΕΕ
Σύσταση
Επιτρόπου
Πολιτισμού
πολιτιστικής
κληρονομιάς των
Διατήρηση
των παραδόσεων
και της
μειονοτήτων κληρονομιάς
και των θρησκευτικών
πολιτιστικής
των
ομάδων
μειονοτήτων
και των θρησκευτικών
ομάδων
Παροχή νομικού πλαισίου για τη μείωση της
επισφάλειας
στον
πολιτιστικό,
δημιουργικό
Παροχή νομικού πλαισίου για τη μείωση της και
ακαδημαϊκός
τομέας
επισφάλειας
στον πολιτιστικό, δημιουργικό και
Επαγγελματισμός
των εργαζομένων στον πολιτιστικό
ακαδημαϊκός
τομέας
τομέα
Επαγγελματισμός
των εργαζομένων στον πολιτιστικό
Συμμετοχή
Ενίσχυση
τομέα της διασυνοριακής και διεθνούς πολιτιστικής
Συμμετοχή
συνεργασίας
Ενίσχυση της διασυνοριακής και διεθνούς πολιτιστικής
στον
Χρηματοδότηση
συνεργασίας της ακαδημαϊκής έρευνας και αλλαγή
στον
αθλητισμό
του τρόπου κατανομής
των κονδυλίων
Χρηματοδότηση
της ακαδημαϊκής
έρευνας και αλλαγή
αθλητισμό
Χρήση
του Ταμείου
του κονδυλίων
τρόπου κατανομής
των Ανάκαμψης
κονδυλίων για τη
στήριξη
του πολιτιστικού
τομέα
Χρήση
κονδυλίων
του Ταμείου
Ανάκαμψης για τη
στήριξη του πολιτιστικού τομέα

Ευρωπαϊκή
Ευρωπαϊκή
κληρονομιά
κληρονομιά
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Προώθηση λιγότερων
επικρατέστερων
αθλημάτων
Προώθηση
λιγότερων
Αύξηση
της εθνοτικής
και έμφυλης
επικρατέστερων
αθλημάτων
συμμετοχής
στον αθλητισμό
Αύξηση
της εθνοτικής
και έμφυλης
Ο αθλητισμός
όχημα
της
συμμετοχήςως
στον
αθλητισμό
συμμετοχικότητας
Ο αθλητισμός
ως όχημα της
συμμετοχικότητας

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I: Κατάλογος των
πλέον επικυρωμένων και
σχολιασμένων ιδεών ανά θέμα
Οι περισσότερες σχολιασμένες και εγκεκριμένες ιδέες
ανά θέμα (19/04/2021–09/05/2022)
Το παρόν παράρτημα παρουσιάζει τις πλέον εγκεκριμένες και σχολιασμένες ιδέες για κάθε θέμα από τις 9
Μαΐου 2022, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων ιδιωτών, καθώς και των ιδεών που προωθούν οι
οργανισμοί. Περιλαμβάνει επίσης τις ιδέες που καταχωρίζονται στο θέμα «Άλλες ιδέες»· στην υπόλοιπη
έκθεση, οι ιδέες σχετικά με το θέμα αυτό έχουν τεθεί σε ένα από τα εννέα θεματικά θέματα, ή σε διάφορα
θέματα σε περίπτωση οριζόντιων ζητημάτων. Στόχος του παρόντος παραρτήματος είναι να αντικατοπτρίζει
ένα υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος ή συζήτησης σχετικά με ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα.
Σημειώστε ότι οι εγκρίσεις είναι παρόμοιες με μια «like/up-vote» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υποδεικνύουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και τη γενική ευνοϊκότητά τους έναντι μιας ιδέας, χωρίς να
παρέχουν ενδείξεις για τυχόν εναντίωση σε αυτήν. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εγκρίσεων δεν αποτελεί
δείκτη συνολικής υποστήριξης της ιδέας, αλλά μόνο μία από τις πολλές πτυχές που πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά την ανάλυση των συνεισφορών των πλατφορμών. Τα σχόλια μπορούν να καλύπτουν μια σειρά
από σχόλια, από ουδέτερα έως συμφωνητικά ή έντονα διαφωνούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την ανάλυση των συνεισφορών στην πλατφόρμα, βλ. παράρτημα II.

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Η κλιματική αλλαγή και η
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Δίκαιη μετάβαση (βλ. ιδέα)

Ηιδέα: Προώθηση της πυρηνικής

Θεωρήσεις: 477

ενέργειας όπου δεν είναιδυνατήη
χρήση ανανεώσιμης
ενέργειας(μετάφραση)

Σχόλια: 19

(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με: 120
Σχόλια: 162

Ηιδέα: Να σταματήσουν όλες οι Ηιδέα: Βελτίωση της προστασίας της
επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων φύσης,
τουπεριβάλλοντος,
της
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 326 Σχόλια: 28

βιοποικιλότητας καιτης ανάπτυξης
βιομηχανικών
αιολικών
σταθμών
στην Ευρώπη (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
36 Σχόλια: 96

Ηιδέα: Να καταστεί πιο προσιτό Ηιδέα:
Κάντε
την
πυρηνική
και
σκόπιμοτο
ευρωπαϊκό ενέργειαστο επίκεντρο του πράσινου
σιδηροδρομικό
δίκτυο
ως μετασχηματισμού (βλ. ιδέα)
υποκατάστατο των ενδοενωσιακών Πληροφορίες σχετικά με:
συνδέσεων (βλ. ιδέα)
37 Σχόλια: 79
Πληροφορίες σχετικά
με: 240 Σχόλια: 35

Ηιδέα: Euro Trainscanner

Ηιδέα: Μείωση της ρύπανσης του

(μετάφραση) (βλ. ιδέα)

περιβάλλοντοςby
πολιτική ( βλ.

Πληροφορίες σχετικά
με: 203 Σχόλια: 63

Μεταναστευτική

Πληροφορίες σχετικά με: 8

Σχόλια: 74

Ηιδέα: Απαγόρευση της αλιείας

Ηιδέα: Euro Trainscanner

με ζωντανό δόλωμαεντός της ΕΕ
(βλ. ιδέα)

(μετάφραση) (βλ. ιδέα)

Πληροφορίες σχετικά
με: 177 Σχόλια: 23

Πληροφορίες σχετικά με:
203 Σχόλια: 63

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
ΥΓΕΙΑ

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Σταματήστε την
Ηιδέα: Επιστημονικο-εντατικές
αλλαγή ώρας θερινής ώρας:
υγιεινές τεχνολογίεςlongevit y:
ανάπτυξη και πρόσβαση (βλ. idea) Έναδοσμένο αστρονομικόy
Πληροφορίες σχετικά
με: 603 Σχόλια:83

σωστό χρόνο και προαιρετικόy
εντολή που κινείται ώρες
λειτουργίας σε 1 ώρα νωρίτερα
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με: 41
Σχόλια: 131

Ηιδέα:

Ίση
πρόσβαση
για Ηιδέα: Τεχνολογίες υψηλής
οικονομικά προσιτές και υψηλής έντασης επιστήμηςγια τηνυγεία:
ποιότηταςδημόσιες
υπηρεσίες, ανάπτυξη και πρόσβαση (βλ.
συμπεριλαμβανομένης της υγείας ιδέα)
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
Πληροφορίες σχετικά
με: 603 Σχόλια:83
με: 462 Σχόλια: 17

Ηιδέα: Έρευνα για τη μυαλγική Ηιδέα:
ευφαλομυελίτιδα
ιδέα)

(ME/CFS)

Σχόλια: Σχολιάστε: 5

Αποτελεσματικότερη
(βλ. βοήθεια χάρη σε μια κοινή
γλώσσα:
Εσπεράντο
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες
σχετικά με: 43
Σχόλια: 36

Ηιδέα: Εστίαση στην έρευνα Anti- Ηιδέα:
A ging και Longevit y(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 168 Σχόλια: 32

Πολυγλωσσία
στο
νοσοκομείο: Ιατρικό προσωπικό
που έχει σπουδάσει στη διεθνή
γλώσσα Εσπεράντο (μετάφραση)
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες
σχετικά με: 22
Σχόλια: 35

Ηιδέα: Αντιμετώπισητης αλλαγής Ηιδέα: Εστίαση στην έρευνα Antiγια
την
ενίσχυση
των
αρμοδιοτήτωντης ΕΕ στον τομέα Aging και Longevity(δείτετην ιδέα
της υγείας (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με: 168
Πληροφορίες σχετικά
Σχόλια: 32
με: 117 Σχόλια: 7

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Ισχυρότερη οικονομία,
κοινωνική
δικαιοσύνη και θέσεις
εργασίας

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Ναλειτουργήσει ο
προϋπολογισμόςτης ΕΕ για τους

Θα τοκάνω. Άνευ όρων Βασικά

Ευρωπαίους: Μια Δημοσιονομική
Ένωση (βλ. ιδέα)

οποία διασφαλίζουντηνυλική ύπαρξη

Πληροφορίες σχετικά με: 581
Σχόλια: 33

Εισοδήματα (UBI) σε όλη την ΕΕ, τα
και την ευκαιρίατου ατόμου
νασυμμετέχει στην εταιρείαy (βλ.

ιδέα)

Πληροφορίες σχετικά με: 319
Σχόλια: 127

Ηιδέα: Νέο οικονομικό μοντέλο και
διακυβέρνηση της ΕΕ (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
561 Σχόλια: 34

Ηιδέα:

Ευρωπαϊκός
πυλώνας
κοινωνικών δικαιωμάτων για μια
κοινωνική οικονομία της αγοράς (βλ.
ιδέα)

Ηιδέα:

Πόσα χρήματαθα σώσει
ηΕσπεράντοαπό
την
Ευρωπαϊκή
Ένωση; (βλέπε ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 79 Σχόλια: 85
Η ιδέα: Άνευ όρων βασικό εισόδημα
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 77 Σχόλια: 83

Πληροφορίες σχετικά με:
557 Σχόλια: 37

Ηιδέα: Ένα ανανεωμένο κοινωνικό Ηιδέα: Ένα κοινωνικό πρωτόκολλο
συμβόλαιο γιατην Ευρώπη για μια στις Συνθήκες για να σταματήσειη
δίκαιη ανάκαμψη (βλ. ιδέα)
χωματερήτων
μισθών
καιτων
Πληροφορίες σχετικά με:
528 Σχόλια: 32

συνθηκών (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
329 Σχόλια: 66

Ηιδέα: Ένα κοινωνικό πρωτόκολλο Ηιδέα:

Έναρξη
της
στις Συνθήκες για να σταματήσειτο καταπολέμησηςτων
φορολογικών
ντάμπινγκ των μισθών καιτων όρων παραδείσων εντός και εκτός της ΕΕ
(βλ. ιδέα)
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
Πληροφορίες σχετικά με:
269 Σχόλια: 52
329 Σχόλια: 66

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Η ΕΕ στον κόσμο

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Η δηιουργία τηΕυρωpiαϊκή
μεταρρύθμισητης πολιτικής της ΕΕ Ένωση ( βλ. ιδέα )
για το εμπόριο και τις επενδύσεις
και την επανεκκίνηση
Πληροφορίες σχετικά με: 441
τηςπαγκόσμιας πολυμέρειας (βλ.
Σχόλια: 204
Πληροφορίες σχετικά
με: 463 Σχόλια: 17
Ηιδέα: Η CES ζητεί τη

Ηιδέα: Η δημιουργία του European Ηιδέα:
ARmy (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 441 Σχόλια: 204

Η
διαδικτυακή
πύλη
«Ευρωπαϊκή Ένωση — Ειδήσεις» θα
πρέπει επίσης να ενημερώνει σε
παγκόσμιο
επίπεδοβοηθητική
γλώσσα Εσπεράντο (μετάφραση) (βλ.
ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
40 Σχόλια: 64

Ηιδέα: Έναcting ως ένα: Η ΕΕ ως

Ηιδέα: Ενώνοντας την Ευρώπη:

παγκόσμιος παράγοντας (βλ. ιδέα)

Συνέχισητης διεύρυνσης της ΕΕ (βλ.
ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
230 Σχόλια: 61

Πληροφορίες σχετικά
με: 301 Σχόλια: 25

Ηιδέα: Foreign Policy σε επίπεδο Ηιδέα:

Εξωτερική
πολιτική
σε
ΕΕ
με
βάσητην
απόλυτη επίπεδο
ΕΕ
με
βάση
την
πλειοψηφίαy, όχι ομοφωνίαy (βλ. απόλυτηπλειοψηφίακαι όχιομοφωνία
ιδέα)
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 258 Σχόλια: 51

Πληροφορίες σχετικά με:
258 Σχόλια: 51

Ενώνονταςτην Ευρώπη: Συνέχιση
της διεύρυνσης της ΕΕ (βλ. ιδέα)

Ηιδέα: Ενσωμάτωση των δυνάμεων

Πληροφορίες σχετικά
με: 230 Σχόλια: 61

Ατων κρατών μελών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
22 Σχόλια: 33

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Αξίες και δικαιώματα, κράτος Ηιδέα: 10 εκατομμύρια φωνές: να
καταστεί η καταλανική επίσημη
δικαίου , ασφάλεια
γλώσσα της ΕΕ (βλ. ιδέα)

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Θα τοκάνω. Προστασία της ευάλωτης
ανθρώπινης ζωής: μια αξία της
Ευρώπης (βλ. idea)

Πληροφορίες σχετικά με: 923

Πληροφορίες σχετικά με: 244

Σχόλια: 119

Σχόλια: 190

Ηιδέα: Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και Ηιδέα: Δημιουργία κοινού
δύο σταθμά για τηνυπεράσπισητων ευρωπαϊκού στρατού (βλ. ιδέα)
δημοκρατιών και του κράτους δικαίου Πληροφορίες σχετικά
(βλ. ιδέα)
με: 68 Σχόλια: 183
Πληροφορίες σχετικά με:
628 Σχόλια: 48

Ηιδέα: Ενίσχυση της επιβολήςτων Ηιδέα: Τρισωμία 21: Θέλουμε
μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερα... (βλέπε ιδέα)
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
Πληροφορίες σχετικά με:
με: 82 Σχόλια: 142
480 Σχόλια: 14

Ηιδέα: Ισότητα των φύλων (βλ. ιδέα)
Θεωρήσεις: 468
Σχόλια: 21

Ηιδέα: Προστασία των θεμελιωδών
αξιών μας: Μηχανισμός για τη
δημοκρατία, τοκράτος δικαίου και
τηχρηματοδότησητων
πνευματικών
δικαιωμάτων (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
257 Σχόλια: 116

Ηιδέα: Προστασία των θεμελιωδών Ηιδέα: Αναγνώριση της Εσπεράντο
αξιών μας: Μηχανισμός για τη ως μιας από τις πολιτιστικές
δημοκρατία, τοκράτος δικαίου και τα γλώσσες των πολιτών της ΕΕ. (βλέπε
ιδέα)
θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
Πληροφορίες σχετικά με:
223 Σχόλια: 90
257 Σχόλια: 116

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ηιδέα: Δίκαιη ψηφιοποίηση (βλ.
ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 494
Σχόλια: 43

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: EU-CAP
=Πλατφόρμαευαισθητοποίησης των
Ευρωπαίων πολιτών (βλ. ιδέα)
Εγκρίνωnts: 1

Σχόλια: 81

Ηιδέα:

Δημόσια
υποστήριξη Ηιδέα: Ban cryptocurrencies (βλ. ιδέα)
λογισμικού και υλικού ανοικτού Πληροφορίες σχετικά με:
κώδικα (μετάφραση)(βλ. ιδέα)
14
Πληροφορίες σχετικά
Σχόλια: 53
με: 153
Σχόλια: 9

Ηιδέα:

Προς μια ηθική ΑΙ: Ηιδέα: Προώθηση ραδιοφωνικών και
προώθηση του διαλόγου και τηλεοπτικών προγραμμάτων που
αποφυγή των ανισοτήτων (βλ. ιδέα) ενημερώνουν την Εσπεράντο μέσω
ψηφιακού καναλιού διανομής (DAB+ ή
Πληροφορίες σχετικά
με: 125
DVB-T2) και στον κόσμο βοηθητική
γλώσσα (μετάφραση) (βλ. idea)
Σχόλια: 6
Πληροφορίες σχετικά με:
26
Σχόλια: 47

Ηιδέα: Ευρωπαϊκή παραγωγή τσιπ Ηιδέα: Καθολικό εισόδημα
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
γιατουςσυντηρητές ανοιχτού κώδικα
Πληροφορίες σχετικά
με: 120
Σχόλια: 34

(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
59
Σχόλια: 43

Ηιδέα: ΤΟ GDPR: Η απόρριψη της Ηιδέα: Δίκαιη ψηφιοποίηση (π.χ. ιδέα)
συλλογής δεδομένων προσωπικού Πληροφορίες σχετικά με:
χαρακτήρα θα πρέπει ναείναι 494
τουλάχιστον εξίσου εύκολη με την Σχόλια: 43
αποδοχή τους
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: 105
Σχόλια: 5

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Για έναν μηχανισμό

Ηιδέα: Για έναν μηχανισμό κλαρίτη

κλαρίτη yσχετικά με το δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση (βλ. ιδέα)

yσχετικά με το δικαίωμα στην
αυτοδιάθεση (βλ. ιδέα)

Πληροφορίες σχετικά
με: 1,009 Σχόλια: 211

Πληροφορίες σχετικά με: 1,009
Σχόλια: 211

Ηιδέα: Ισχυρότεροι μαζί: Μια
δημοκρατική Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 946 Σχόλια: 184

Ηιδέα: Τοβέτο του Συμβουλίου!
(Αναφορά προς
τουςεκπροσώπους της

Ηιδέα: Χρειαζόμαστε μια κοινή
ευρωπαϊκή γλώσσα (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
121 Σχόλια: 191

Ηιδέα: Ισχυρότεροι μαζί: Μια
δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
(βλ. ιδέα)

Διάσκεψης)(βλ. ιδέα)

Πληροφορίες σχετικά με:

Πληροφορίες σχετικά

946 Σχόλια: 184

με: 784 Σχόλια: 88

Ηιδέα: Σχέδιο μεταρρύθμισης για

Ηιδέα: Να εκλέγει απευθείας τον

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ.
μια ευρωπαϊκή δημοκρατία
βασισμένη στους πολίτες (βλ. ιδέα) ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά

Πληροφορίες σχετικά με:

με: 613 Σχόλια: 62

222 Σχόλια: 114

Ηιδέα: Δεν μπορεί να υπάρξει
πραγματική ευρωπαϊκή
δημοκρατία χωρίς αυτόνομη
δημοσιονομική εξουσία της ΕΕ
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 588 Σχόλια: 38

Ηιδέα: Καλύτερες γλωσσικές
δεξιότητες — καλύτερο democracy.
Αγγλικά και Εσπεράντο! (βλέπε ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
180 Σχόλια: 110

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Μιλείανση

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Κοινή μετανάστευση και

Ηιδέα: Δεν υπάρχει πλέον

μεβάση τονσεβασμότων
δικαιωμάτων και την ίση
μεταχείριση (βλ. ιδέα)

μετανάστευση απόχώρες εκτός

Πληροφορίες σχετικά
με: 484
Σχόλια: 56

Πληροφορίες σχετικά με: 135
Σχόλια: 139

Ευρώπης ή εκτόςτου
(βλ. ιδέα)

πρώτου κόσμου

Ηιδέα:

Δεν
υπάρχει
πλέον Ηιδέα:
Απομάκρυνση
μη
μετανάστευση από χώρες εκτός εξουσιοδοτημένωναιτούντων/μετανα
Ευρώπης ή εκτός του πρώτου στών (μετάφραση) (βλ. ιδέα)
κόσμου (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
Πληροφορίες σχετικά
με: 45
με: 135
Σχόλια: 91
Σχόλια: 139

Ηιδέα: Δεν υπάρχουν σύνορα για Ηιδέα: Μετανάστευση και ένταξη (βλ.
humanity: A Single
Policy (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 90

Immigration ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 76
Σχόλια: 71

Σχόλια: 12

Ηιδέα: Απέλαση από την ΕΕ
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 90
Σχόλια: 40

Ηιδέα:

Διδασκαλία της εθνικής
γλώσσας μέσω της Εσπεράντο:
Προώθηση οργανισμών που το
πράττουν (μετάφραση) (βλ. idea)
Πληροφορίες σχετικά
με: 28
Σχόλια: 59

Ηιδέα: Μετανάστευση και ένταξη

Ηιδέα:

(βλ. ιδέα)

μεταναστευτικήπολιτική
καιπολιτικήπουβασίζεται
σεβασμότων δικαιωμάτων
ίση μεταχείριση (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
484
Σχόλια: 56

Πληροφορίες σχετικά
με: 77
Σχόλια: 71

Κοινή
στον
καιτην

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Εκπαίδευση, πολιτισμός,
youth και αθλητισμός

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Η ΕΕ χρειάζεται βελτίωση της

Ηιδέα: Η ΕΕ χρειάζεται βελτίωση της

εκμάθησης γλωσσών (βλ. ιδέα)

εκμάθησης γλωσσών (βλ. ιδέα)

Πληροφορίες σχετικά με: 729

Πληροφορίες σχετικά με: 729

Σχόλια: 157

Σχόλια: 157

Ηιδέα: Τα νιάτα. Η ΕΕ δεν μπορεί να
χρηματοδοτήσειτο precarity( βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
477
Σχόλια: 20

Ηιδέα: Πιο ευτυχισμένοι μαθητές
γλωσσών,
πιο
επιτυχημένοι
καθηγητέςγλωσσών (μετάφραση) (βλ.
ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
141
Σχόλια: 98

Ηιδέα: Η δια βίου μάθηση και το Ηιδέα: Διδασκαλία γλωσσών στην
δικαίωμα στην κατάρτισηνα γίνει Ευρώπη (μετάφραση) (βλ. ιδέα)
πραγματικότητα
για
πάνταστην Πληροφορίες σχετικά με:
Ευρώπη (βλ. ιδέα)
184
Πληροφορίες σχετικά με:
Σχόλια: 83
466
Σχόλια: 21

Ηιδέα:

Ένα μάθημα σχετικά με Ηιδέα: Ένα μάθημα σχετικά με
τηνΕσπεράντο για τους μαθητέςτης τηνΕσπεράντο για τους μαθητές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ( βλ.
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
Πληροφορίες σχετικά με:
238
235
Σχόλια: 62
Σχόλια: 62

Ηιδέα: Δημιουργήθηκε στο European
Public Broadcaster (βλ. idea)

Ηιδέα: Εσπεράντο — Διεθνής

Πληροφορίες σχετικά με:
195

Πληροφορίες σχετικά με:
111

Σχόλια: 54

Σχόλια: 61

βοηθητική γλώσσα y(βλ. ιδέα)

Οι περισσότεροι επικυρώθηκαν
Άλλες ιδέες

Οι περισσότεροι σχολιασμένοι

Ηιδέα: Για τον ευρωπαίοκυρίαρχου. Ηιδέα: Η Εσπεράντο, μια κοινή
Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
ουδέτερη γλώσσα, σχεδιασμένη γιανα
(μετάφραση) (βλ. ιδέα)
μαθαίνει, ένα εργαλείο για μια πιο
Πληροφορίες σχετικά
ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. ιδέα)
με: 508
Σχόλια: 26
Πληροφορίες σχετικά με: 261
Σχόλια: 233

Ηιδέα: Επίσημη αναγνώριση της Ηιδέα: Επίσημη αναγνώριση της
Εσπεράντο ως μιας από τις Εσπεράντο ως μιας από τιςγλώσσες
γλώσσες των πολιτώντης ΕΕ (βλ. των πολιτώντης ΕΕ (βλ. ιδέα)
ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
Πληροφορίες σχετικά
325
με: 325
Σχόλια: 138
Σχόλια: 138

Ηιδέα: Η Εσπεράντο, μια κοινή Ηιδέα: Χαιρετισμοί ευρωπαϊκής
ουδέτερη γλώσσα, σχεδιασμένη σημαίας (μετάφραση) (βλ. ιδέα)
γιανα μαθαίνει, ένα εργαλείο για Πληροφορίες σχετικά
μια πιο ενωμένη Ευρωπαϊκή με: 1
Σχόλια: 120
Ένωση (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
με: 261
Σχόλια: 233

Ηιδέα: Ένασχέδιο δράσης για τη Ηιδέα: ΕυρωπαϊκήΈνωση—
μετάβαση στην επιστήμη χωρίς Ομοσπονδιακό Κράτος (μετάφραση)
ζώα (βλ. ιδέα)
(βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά
Πληροφορίες σχετικά με:
με: 236
126
Σχόλια: 23

Σχόλια: 82

Ηιδέα:

Σταματήστε
ένανιτρικό Ηιδέα:
Μιαυποτροπή
μιας
πόνο
στο
εξωτικό
εμπόριο ευρωπαϊκής γλώσσας (μετάφραση)
κατοικίδιωνζώων με μια θετική (βλ. ιδέα)
Πληροφορίες σχετικά με:
λίστα (βλ. ιδέα)
75
Πληροφορίες σχετικά
με: 228
Σχόλια: 8

Σχόλια: 73

Παράρτημα II:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ
Α
Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση
στην παρούσα έκθεση προέρχονται από μια
ζωντανή πλατφόρμα όπου τα δεδομένα μετριάζονται
και ενημερώνονται σε συνεχή βάση, ακόμη και
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάλυσης δεδομένων της
ερευνητικής ομάδας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
μικρές αποκλίσεις στα αριθμητικά δεδομένα.
Οι κύριες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την
ποσοτική ανάλυση είναι οι ακόλουθες:
• Αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τις ιδέες που
αναφορτώνονται από τους συνεισφέροντες, είτε
ως άτομα είτε ως εκπρόσωποι ενός
οργανισμού. Τα αριθμητικά δεδομένα
αποτελούνται από τον αριθμό των ιδεών —
συνολικά και εντός των διαφόρων θεμάτων.
• Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις καταχωρίσεις: οι
εγκρίσεις είναι παρόμοιες με μια «like/up-vote»
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βοηθούν στην
επισήμανση του ενδιαφέροντος των
συμμετεχόντων και της γενικής ευνοϊκότητάς
τους έναντι μιας ιδέας, χωρίς να παρέχουν
ενδείξεις για τυχόν εναντίωση σε αυτήν. Ως εκ
τούτου, ο αριθμός των εγκρίσεων δεν αποτελεί
καθαυτό δείκτη της συνολικής υποστήριξης της
ιδέας, αλλά μόνο μία από τις πολλές πτυχές
που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση των
συνεισφορών στην πλατφόρμα. Τα αριθμητικά
δεδομένα αποτελούνται από τον αριθμό των
καταχωρίσεων — συνολικά, εντός των
διαφόρων θεμάτων και συνδέονται με μια
συγκεκριμένη ιδέα (που χρησιμοποιούνται
επίσης για την απαρίθμηση των ιδεών με βάση
τον αριθμό των εγκρίσεων).
• Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα σχόλια των
συμμετεχόντων: η ανάλυση καλύπτει επίσης

τον αριθμό των σχολίων των συμμετεχόντων
σχετικά με τις ιδέες του άλλου, καθώς δείχνουν
το επίπεδο ενεργού συμμετοχής σε μια ιδέα.
Όσον αφορά την ουσία, τα σχόλια μπορούν να
καλύπτουν μια σειρά από ανατροφοδότηση,
από ουδέτερη έως συναίνεση ή έντονη
διαφωνία. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποιοτική
ανάλυση (βλ. κατωτέρω). Τα αριθμητικά
δεδομένα αποτελούνται από τον αριθμό των
σχολίων — συνολικά, στα διάφορα θέματα και
συνδέονται με μια συγκεκριμένη ιδέα (που
χρησιμοποιείται επίσης για την απαρίθμηση
των ιδεών ανάλογα με τον αριθμό των
σχολίων).
• Αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τα γεγονότα: οι
συνεισφέροντες μπορούν να δημιουργήσουν
εκδηλώσεις στην πλατφόρμα και να ανεβάσουν
αναφορές συμβάντων. Τα αριθμητικά δεδομένα
καλύπτουν τον αριθμό των γεγονότων —
συνολικά και εντός των διαφόρων θεμάτων.
• Κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα
(ανωνυμοποιημένα): Πριν από τη συνεργασία
με την πλατφόρμα, οι συνεισφέροντες
καλούνται να παράσχουν πληροφορίες σχετικά
με τη χώρα διαμονής τους, το εκπαιδευτικό
τους υπόβαθρο, την ηλικία, το φύλο και το
καθεστώς απασχόλησής τους. Τα δεδομένα
επεξεργάζονται ανώνυμα. Δεδομένου ότι οι
πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται οικειοθελώς
(περίπου το 70,5 % των συμμετεχόντων τις
παρέχουν), υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά
τη γνώση που μπορεί να παρασχεθεί στα
προφίλ των συμμετεχόντων. Οι ερωτηθέντες
είναι ιδιαίτερα απίθανο να παράσχουν
πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα, την
εκπαίδευση και τη χώρα διαμονής τους. Για
τους οργανισμούς, μπορεί να παρέχεται μόνο η
χώρα διαμονής.
Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην ποιοτική
ανάλυση βάσει ιδεών, σχολίων και εκθέσεων
εκδηλώσεων, ώστε να παρέχεται επισκόπηση του
περιεχομένου της πλατφόρμας. Τα θέματα και τα
επιμέρους θέματα προσδιορίζονται στα
προκαθορισμένα θέματα.
Στην πράξη, σε κάθε θέμα έχει πραγματοποιηθεί μια
χειρωνακτική ανάλυση κειμένου και ομαδοποίηση
όλων των προτεινόμενων ιδεών και κλειστών
εκδηλώσεων με αναφορές συμβάντων από
ερευνητική ομάδα. Για την υποστήριξη αυτής της
εργασίας, το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της
πλατφόρμας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από
ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κειμένου,
το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους
αναλυτές να κατανοήσουν μεγάλους όγκους
εισαγωγής κειμένου. Επιτρέπει την ομαδοποίηση
(συγκέντρωση) συνεισφορών σε όλες τις γλώσσες
και επιτρέπει την αναζήτηση παρόμοιων
περιεχομένων σε ολόκληρη την πλατφόρμα και σε
όλες τις γλώσσες. Οι αναλυτές χρησιμοποιούν το
σύστημα Ανάλυσης Κειμένου για να διευκολύνουν
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την πολύγλωσση ανάλυση περιεχομένου και να
εντοπίσουν πιο βολικά τα πολλαπλά περιστατικά
μιας παρόμοιας ιδέας σε διάφορες συνεισφορές.
Αυτό βοηθά στην αξιολόγηση του επιπέδου
εμφάνισης ενός συγκεκριμένου θέματος ή
υποθέματος. Το σύστημα ανάλυσης κειμένου
αξιολογεί μόνο το περιεχόμενο που υποβάλλεται
μέσω της πλατφόρμας. Αυτό περιλαμβάνει
ψευδωνυμοποιημένες απαντήσεις στο
κοινωνικοδημογραφικό ερωτηματολόγιο, το οποίο
χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των
κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων, και το άλλο
περιεχόμενο (ιδέες, σχόλια και εγκρίσεις) που
υποβάλλονται στην πλατφόρμα
(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
μεταδεδομένων, όπως ο χρόνος κατά τον οποίο
έγινε η εισαγωγή). Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα
έχει διαβάσει τις ιδέες εντός του καθορισμένου
συμπλέγματος, καθώς και τις περιγραφές των
εκδηλώσεων και τις εκθέσεις της εκδήλωσης για να
παράσχει μια περίληψη των κοινών θεμάτων και
πιθανών επιμέρους θεμάτων, σημειώνοντας επίσης
παραλλαγές και πιθανά σημεία διαφωνίας στις
ενότητες σχολίων. Πολύ ή συχνά επικυρωμένες ιδέες
που καλύπτουν το θέμα ή το υποθέμα αναφέρονται
επίσης. Τα προσδιορισμένα θέματα και τα επιμέρους
θέματα παρουσιάζονται με τη σειρά του επιπέδου
εμφάνισης, όπως αξιολογείται από τον αναλυτή με τη
βοήθεια του συστήματος ανάλυσης κειμένου.
Ο απώτερος στόχος αυτής της ποιοτικής
προσέγγισης είναι όχι μόνο να καταγράψει τα θέματα
ή τις ιδέες που προσελκύουν τη μεγαλύτερη
προσοχή στην πλατφόρμα, αλλά και να καταγράψει
το εύρος και την ποικιλομορφία των ιδεών που
εμπίπτουν σε ένα θέμα. Σε περίπτωση που
διάφορες ιδέες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα
αποτελούν στην πράξη εκφράσεις της ίδιας ιδέας ή
υποθέματος, στην περίληψη παρέχονται ποιοτικές
ενδείξεις, με αναφορά σε μια «επαναλαμβανόμενη»
ή «προβεβλημένη» ιδέα ή υποθέμα.
Οι περιλήψεις περιλαμβάνουν επίσης συνδέσμους
προς επεξηγηματικές ιδέες ή γεγονότα, τα οποία
περιγράφουν μια συγκεκριμένη πρόταση ή
παρέχουν μια καλή περίληψη του γενικού
επιχειρήματος του καθορισμένου θέματος ή
υποθέματος.
Κατά την ανάλυση των γεγονότων, η ερευνητική
ομάδα επικεντρώνεται σε κλειστές εκδηλώσεις με μια
έκθεση εκδήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις
πιο συμμετοχικές και διαβουλευτικές συμβουλευτικές
εκδηλώσεις, ώστε να συμπεριληφθούν οι φωνές και
οι απόψεις των πολιτών που διαφορετικά δεν θα
μπορούσαν να βρουν το δρόμο τους προς την
ψηφιακή πλατφόρμα.
Η κατανομή ενός θέματος σε θέματα και υπο-θέματα
ή ιδέες απεικονίζεται οπτικά στον σχετικό νοητικό
χάρτη.
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