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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το 2021 όλοι αναρωτιόμαστε το ίδιο πράγμα: τι θα γίνει από δω και πέρα; Τι 
μας επιφυλάσσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας;

Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια. 
Άνθρωποι σε όλες τις γωνιές της ηπείρου μας έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με 
πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, οικονομική ύφεση, παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, απειλές σε βάρος της ζωής και του εισοδήματός τους. Όλοι μας 
βιώσαμε μια παγκόσμια πανδημία που μας έδειξε πόσο εύθραυστες μπορούν 
τελικά να είναι οι οικονομίες και τα συστήματα υγείας μας, αλλά και πόσο 
σημαντικό είναι να προστατεύουμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. 
Περισσότερο από ποτέ άλλοτε είναι ανάγκη να διαφυλάξουμε την ενότητά 
μας.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει 
την πορεία των πραγμάτων. Σήμερα είναι σημαντικότερο από ποτέ να 
συγκεντρώσουμε, να διαμορφώσουμε και να εκφράσουμε τα οράματα 
των νέων ανθρώπων, εκείνων δηλαδή που βρίσκονται σήμερα, αλλά θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται και αύριο, στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για 
την Ευρώπη του μέλλοντος.

Ποιες πολιτικές και ποια νομοθεσία μπορούν να στηρίξουν ενεργά οι νεότερες 
γενιές για να εξασφαλιστεί ένα σίγουρο και εύρωστο μέλλον; Σε αυτό ακριβώς 
το ερώτημα έρχεται να απαντήσει η έκθεση για τις ιδέες των νέων.

Η έκθεση αυτή είναι το καταστάλαγμα των διαβουλεύσεων που διοργάνωσε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους νέους ανθρώπους στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί συμβολή στην ευρύτερη 
διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες που διεξάγεται αυτήν την περίοδο 
σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διαδικτυακά, στην 
πλατφόρμα futureu.europa.eu. Κορυφαία στιγμή των διαβουλεύσεων με τη 
νεολαία ήταν η εκδήλωση EYE2021,  η τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση της 
Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία. Στο πλαίσιο αυτής συναντήθηκαν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο χιλιάδες νέοι από όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, για να καταθέσουν και να συζητήσουν τις 
ιδέες τους όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης.

Η τελευταία έκθεση EYE δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση 
για τη Νεολαία που διοργανώθηκε το 2018 (EYE2018). Έκτοτε οι νέοι έχουν 
μπει δυναμικά στο προσκήνιο, απαιτώντας πολιτικές για το κλίμα που θα 
εξασφαλίσουν το μέλλον μας, εκπαιδευτικές πολιτικές που θα προσφέρουν 
ίσες ευκαιρίες σε όλους, κοινωνικές πολιτικές που θα στηρίζουν εκείνους που 
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χρειάζονται βοήθεια και πολλά ακόμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη 
διαθέτει μια δραστήρια γενιά νέων ανθρώπων που ανυπομονούν να πάρουν 
το μέλλον στα χέρια τους. Το γεγονός αυτό φάνηκε κι από την κατακόρυφη 
αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στις τελευταίες ευρωεκλογές.

Τους τελευταίους έξι μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκέντρωσε πάνω 
από 1500 ιδέες και προτάσεις νέων ανθρώπων από όλη την Ευρώπη μέσω 
της πλατφόρμας youthideas.eu. Ως συντακτική ομάδα της EYE, επιλέξαμε τις 
πιο δημοφιλείς ιδέες που προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις με τη νεολαία 
και τις παρουσιάσαμε στην ΕΥΕ2021, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να τις συζητήσουν σε βάθος στο πλαίσιο ειδικών εργαστηρίων 
προβληματισμού. Από αυτές τις ιδέες, επιλέχθηκαν τελικά οι 20, ενώ στη 
συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση (τόσο εκείνοι που βρίσκονταν 
στο Στρασβούργο όσο και αυτοί που συμμετείχαν διαδικτυακά) επέλεξαν με 
την ψήφο τους τις 5 κορυφαίες ιδέες, οι οποίες παρουσιάστηκαν και στην 
τελετή λήξης της εκδήλωσης. Στο έγγραφο που διαβάζετε παρουσιάζονται οι 
20 ιδέες που συζητήθηκαν στην εκδήλωση EYE, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στις προτάσεις που έλαβαν τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην καταληκτική 
συνεδρίαση της ολομέλειας της EYE2021. Στη διεύθυνση search.youthideas.
eu μπορείτε να βρείτε πολλές ακόμη ιδέες που κατέθεσαν νέοι άνθρωποι στη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ιδέες που έλαβαν τελικά τις περισσότερες ψήφους 
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις σημαντικότερες προσδοκίες των νέων 
ανθρώπων όσον αφορά τη χάραξη των μελλοντικών πολιτικών. 

Μια τέτοια έκθεση δεν θα μπορούσε να συνταχθεί χωρίς την καθοριστική 
συμβολή όλων των νέων ανθρώπων που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις και 
μοιράστηκαν με τους συμπολίτες τους τις αλλαγές που πιστεύουν ότι πρέπει 
να γίνουν. Αδύνατο θα ήταν να συνταχθεί μια τέτοια έκθεση και χωρίς τους 
χιλιάδες νέους που συμμετείχαν στην EYE2021 και συζήτησαν σε βάθος τις 
ιδέες που είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση. Σας ευχαριστούμε!

Η έκθεση που διαβάζετε δεν αποτελεί απλώς μια παράθεση διαφόρων 
επιμέρους ιδεών. Είναι ένα κείμενο που αντικατοπτρίζει τη φωνή των πολλών 
και εκφράζει ένα συγκεκριμένο όραμα για το κοινό μας μέλλον. Το κείμενο 
της έκθεσης θα αναρτηθεί στην κεντρική πλατφόρμα της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης στη διεύθυνση futureu.europa.eu ως μέρος της 
EYE2021 και θα παρουσιαστεί στα μέλη της Διάσκεψης καθώς και στους 
ευρωβουλευτές, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως πηγή έμπνευσης για τον 
πολιτικό διάλογο και τις μελλοντικές προτάσεις πολιτικής.

Η συντακτική ομάδα της EYE2021
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΈΥΚΟΛΟΤΈΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΈ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΈΈ
Οι προσπάθειές μας να μειώσουμε 
τα απόβλητα που παράγουμε και 
να μεταβούμε σε μια πράσινη και 
κυκλική οικονομία δεν θα πρέπει να 
σταματούν στα σύνορα κάθε χώρας. 
Κάθε κράτος μέλος ακολουθεί 
σήμερα διαφορετική πολιτική στον 
τομέα της ανακύκλωσης. Το γεγονός 
αυτό εμποδίζει την ανακύκλωση 
και προκαλεί τεράστιους όγκους 
απορριμμάτων. Αυτός είναι ο 
λόγος που χρειαζόμαστε ένα 
ενιαίο σύστημα ανακύκλωσης 
που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Θετικό παράδειγμα 
αποτελούν τα «μηχανήματα 
συλλογής χρησιμοποιημένων 
συσκευασιών». Κάθε φορά που 
αγοράζετε ένα συσκευασμένο 
προϊόν, καταβάλλετε ένα μικρό 
τέλος. Το τέλος αυτό το παίρνετε 
πίσω, όταν επιστρέφετε στο 
μηχάνημα τη χρησιμοποιημένη 
συσκευασία.

Για να λειτουργήσει αυτό το 
σύστημα σε ολόκληρη την 

ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας να 
θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για την 
παραγωγή και τη χρήση υλικών. 
Επιπλέον, η θέσπιση κανόνων για 
την απλούστερη σύνθεση των 
συσκευασιών θα εξασφαλίσει 
ότι κάθε απόβλητο θα μπορεί να 
ανακυκλώνεται αποτελεσματικά 
παντού. Για να εφαρμοστεί αυτό 
το σύστημα είναι απαραίτητο να 
υπάρξει μια μεγάλη μεταβατική 
περίοδος, ώστε να μπορούν να 
γίνουν όλες οι αναγκαίες αλλαγές 
στην παραγωγή, και να δοθεί 
επαρκής χρόνος, προκειμένου να 
ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με 
τις νέες πρακτικές και τους κανόνες 
που θα πρέπει να ακολουθούν. Θα 
μπορούσαν επίσης να προβλεφθούν 
υποχρεωτικές ετικέτες που θα 
ευαισθητοποιούν τους καταναλωτές 
και θα τους ενημερώνουν σχετικά 
με το νέο σύστημα αλλά και με το 
πού μπορούν να επιστρέφουν τις 
χρησιμοποιημένες συσκευασίες 
τους.
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΙΣ
Για να επιτευχθεί η πράσινη 
μετάβαση πρέπει να ενισχυθούν οι 
φιλικές προς το περιβάλλον μικρές 
επιχειρήσεις. Οι μεγάλες, λιγότερο 
βιώσιμες εταιρείες εξακολουθούν 
να έχουν κυρίαρχη θέση στην 
αγορά και δεν αφήνουν σχεδόν 
κανένα περιθώριο σε μικρότερες 
εταιρείες που έχουν πιο οικολογικό 
προσανατολισμό να εισέλθουν 
στον στίβο του ανταγωνισμού. Για 
να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική 
ανάπτυξη θα είναι και οικολογική, 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
καταργήσουν αμέσως όλα τα κίνητρα 
για τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Τα 
χρήματα που θα εξοικονομηθούν 
θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν 
για την ανάπτυξη φιλικών προς 
το περιβάλλον πρωτοβουλιών 
στο πλαίσιο μικρών επιχειρήσεων. 

Μπορούμε, για παράδειγμα, να 
θεσπίσουμε κανόνες που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι μικρότερες 
επιχειρήσεις που ακολουθούν 
φιλικές προς το περιβάλλον τάσεις 
και πρακτικές θα έχουν πιο ευέλικτη 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

Επιπλέον, είναι σημαντικό η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει και 
να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία 
τοπικών αγορών, όπου μικροί 
παραγωγοί θα μπορούν να πουλούν 
τοπικά προϊόντα στους καταναλωτές 
της περιοχής τους. Με αυτόν τον 
τρόπο θα μετατοπιστεί το κέντρο 
βάρους της κατανάλωσης από τα 
μεγάλα σουπερμάρκετ προς τους 
τοπικούς αγρότες και θα γίνει πιο 
ελκυστική για τις οικογένειες και 
τους πελάτες η κατανάλωση τοπικών 
προϊόντων.
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ΥΓΈΙΑ 

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ 
Πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο 
ολιστική προσέγγιση της υγείας 
σε θεσμικό επίπεδο. Θα μπορούσε 
να καταρτιστεί ένα νέο σύμφωνο 
της ΕΕ για την υγεία που θα έχει 
ως στόχο να διαπαιδαγωγήσει τους 
ανθρώπους σχετικά με τη σημασία 
της ισορροπημένης διατροφής 
και της σωματικής άσκησης και 
θα οδηγήσει στην πρόσληψη 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας στα 
σχολεία. Η πανδημία του κορονοϊού 
μάς έδειξε ότι πρέπει να δώσουμε 
στους ανθρώπους τις κατάλληλες 
γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία, 
ώστε να μπορούν να φροντίζουν 
καλύτερα την ψυχική και σωματική 
τους υγεία.

Χρειαζόμαστε νέους νομοθετικούς 
κανόνες που θα πρέπει μεταξύ άλλων:

• να υποστηρίζουν την κατάρτιση 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, 
καθώς και την ενίσχυση του ρόλου 

τους στα σχολεία

• να εξασφαλίζουν ότι τα σχολεία 
θα διδάσκουν στους μαθητές τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής και 
της σωματικής άσκησης

• να προβλέπουν τη δημιουργία 
ασφαλών χώρων για την προστασία 
της ψυχικής υγείας σε πόλεις και 
κωμοπόλεις, όπου θα μπορούν να 
καταφεύγουν οι άνθρωποι όποτε 
βρίσκονται σε πολυσύχναστες 
περιοχές και αντιμετωπίζουν κρίσεις 
πανικού ή παρατηρούν στον εαυτό 
τους άλλα συμπτώματα ψυχικών 
ασθενειών

• να δρομολογήσουν τη διοργάνωση 
ενημερωτικής εκστρατείας που 
θα ενημερώνει τους πολίτες 
σχετικά με το πού μπορούν να 
βρουν πληροφορίες για τη σωστή 
διατροφή και τη φροντίδα της 
ψυχικής τους υγείας
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΈΤΑΙΡΈΙΩΝ 
Η κλιματική αλλαγή έχει 
καταστροφικές συνέπειες στην 
υγεία των ανθρώπων και του 
πλανήτη, ενώ το πρόβλημα γίνεται 
όλο και πιο έντονο. Οι πλημμύρες, 
οι ξηρασίες, τα τοξικά απόβλητα 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση 
στις πόλεις προκαλούν τεράστια 
προβλήματα στην υγεία των 
ανθρώπων. 

Για την καλύτερη προστασία 
της υγείας μας, οι εταιρείες που 
μολύνουν τις λίμνες, τις θάλασσες, 
τον αέρα και το υπέδαφός 
μας πρέπει να καλούνται να 
λογοδοτούν. Οι εταιρείες που 
καταστρέφουν το περιβάλλον 
θα πρέπει να υφίστανται 
κυρώσεις τόσο για τις 
καταστροφές που προκαλούν 
όσο και για τις επακόλουθες 
αρνητικές συνέπειες στη δημόσια 
υγεία. Πολύ συχνά το κράτος και 
τα δημόσια ταμεία είναι εκείνα 

που επωμίζονται το κόστος για τη 
γενική υγειονομική περίθαλψη και 
την κοινωνική πρόνοια. Χρειάζεται 
να καταρτίσουμε άμεσα μια 
στρατηγική που θα μας επιτρέψει 
να μετράμε τα απόβλητα και 
τη ρύπανση που προκαλούν 
οι εταιρείες στις πόλεις· τα 
αυξανόμενα ποσοστά χρόνιων 
παθήσεων και αλλεργιών μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως δείκτες 
για την τοπική ρύπανση και τα 
προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Επιπλέον, οι εργοδότες θα πρέπει 
να διευκολύνουν τη χρήση 
βιώσιμων μέσων μεταφοράς, 
όπως οι δημόσιοι σιδηρόδρομοι 
και τα ποδήλατα, προσφέροντας 
οικονομικά κίνητρα και 
κατάλληλους χώρους στάθμευσης. 
Τα μέτρα αυτά δεν θα ωφελήσουν 
μόνο τον πλανήτη, αλλά και τη 
σωματική μας υγεία.
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ΙΣΧΥΡΟΤΈΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΘΈΣΈΙΣ ΈΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΞΈΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
Η μείωση της ανεργίας των νέων 
θα πρέπει να αποτελέσει βασική 
προτεραιότητα της ΕΕ, ιδίως στην 
οικονομία που θα διαμορφωθεί μετά 
την πανδημία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να διαθέσει περισσότερα 
χρήματα σε προγράμματα που 
διευκολύνουν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για νέους 
ανθρώπους και βοηθούν τους νέους 
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Χρειάζεται:

• να συσταθούν ειδικά ταμεία που θα 
θέσουν τέρμα στο φαινόμενο της 
απλήρωτης πρακτικής άσκησης, 
ανεξάρτητα από το μορφωτικό 
επίπεδο και την κοινωνική θέση των 
ασκούμενων.

• να δημιουργηθεί σε συνεργασία με 
τις οργανώσεις νεολαίας και τους 
εργοδότες (εταιρείες, ιδρύματα και 
ΜΚΟ) μια πλατφόρμα που θα βοηθά 
τους νέους να βρίσκουν θέσεις 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, 
με βάση τις προτιμήσεις τους, σε 
διάφορους κλάδους. 

• να δημιουργηθεί στα σχολεία 
των κρατών μελών ένα δίκτυο 
διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα 
προσεγγίζουν τους μαθητές που 
ενδέχεται να εγκαταλείψουν 
πρόωρα το σχολείο και θα τους 
ενημερώνουν σχετικά με τις 
επιλογές τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες. 
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Έκθεση με τις ιδέες των νέων 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΈΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΈΈ 
Για να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο 
επίπεδο ενοποίησης και να 
επιτευχθεί πραγματική ισότητα 
μεταξύ των κρατών μελών, είναι 
καιρός πια να εφαρμοστεί ένα 
ενιαίο δημοσιονομικό σύστημα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Η δημοσιονομική ενοποίηση θα είχε 
πολλά πλεονεκτήματα:

• Θα οδηγούσε σε δικαιότερη 
κατανομή των κονδυλίων 
μεταξύ πλούσιων και λιγότερο 

ανεπτυγμένων κρατών μελών. 

• Θα ενίσχυε τον προϋπολογισμό και 
θα οδηγούσε στη θέσπιση κοινών 
δημοσιονομικών κανόνων. 

• Θα μείωνε τη γραφειοκρατία.

• Θα έδινε τη δυνατότητα να γίνουν 
επενδύσεις σε άλλους τομείς, 
όπως για παράδειγμα σε κοινές 
μισθολογικές πολιτικές, σε κοινές 
πρωτοβουλίες κατά της ανεργίας και 
στον καθορισμό ενός ενιαίου ορίου 
ηλικίας συνταξιοδότησης.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΈΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Η εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή 
χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα το 2021, καθώς οι 
πλατφόρμες κυριαρχούν όλο και 
περισσότερο στην προσωπική και 
επαγγελματική μας ζωή. Οι ψηφιακά 
καταρτισμένοι άνθρωποι όχι μόνο 
θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για 
την αντιμετώπιση απειλών στον 
κυβερνοχώρο, αλλά θα χρησιμοποιούν 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
σεβασμό και ανεκτικότητα.

Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει στο 
περιθώριο στον ψηφιακό κόσμο· 
πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε όλες 
τις γενιές ώστε να χρησιμοποιούν 
με σύνεση την ψηφιακή τους 
παρουσία. Ειδικότερα για τα παιδιά, 

μπορούμε:

• Να ενσωματώσουμε τις 
ψηφιακές δεξιότητες στα σχολικά 
προγράμματα.

• Να γιορτάζουμε τις παγκόσμιες 
ψηφιακές ημέρες και στη διάρκεια 
αυτών να παραδίδονται πρακτικά 
και θεωρητικά μαθήματα στα 
παιδιά.

• Να χρησιμοποιούμε διαδραστικά 
παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης.

• Να δημιουργήσουμε μια 
προσομοίωση μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης, ώστε να μπορούν τα 
παιδιά να ενημερώνονται για τις 
απειλές στον κυβερνοχώρο και να 
προστατεύονται από τις συνέπειές 
τους στην πραγματική τους ζωή.
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Έκθεση με τις ιδέες των νέων 

ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΈΣΙΑΣ ΤΗΣ ΈΈ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ 
ΣΤΟΝ ΚΥΒΈΡΝΟΧΩΡΟ 
Στον ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο 
μας, χρειαζόμαστε ένα υψηλότερο 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας. 
Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να 
ενισχυθούν τα διεθνή νομοθετικά 
πλαίσια. Απαιτείται νομοθεσία 
σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των ψηφιακών δικαιωμάτων των 
πολιτών. 

Η ΕΕ θα πρέπει να συστήσει μια 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην 
οποία θα εκπροσωπούνται όλα τα 
κράτη μέλη και η οποία θα ορίζει τι 
είναι έγκλημα στον κυβερνοχώρο, 
καθώς και ποια νομοθεσία πρέπει να 

εγκρίνουμε. Ένας τέτοιος φορέας θα 
πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητος 
από την επιρροή που ίσως 
επιχειρήσουν να ασκήσουν διάφορες 
ομάδες συμφερόντων και μεγάλες 
εταιρείες.

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
νομοθετικά μέτρα που θα 
υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες να επαληθεύουν την 
ταυτότητα των χρηστών τους. Με 
αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμηθεί 
η ανωνυμία στο διαδίκτυο, η οποία 
δημιουργεί γόνιμο έδαφος για 
την κακοποίηση στο διαδίκτυο, 
την παραπληροφόρηση και τις 
κυβερνοεπιθέσεις.



14

Έκ
θε

ση
 με

 τι
ς ι

δέ
ες

 τω
ν ν

έω
ν 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Η ΕΕ είναι μια ένωση αξιών. 
Θέλουμε να δημιουργηθούν 
δεσμευτικοί μηχανισμοί οι οποίοι 
θα προασπίζονται τις αξίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης, όπως το κράτος δικαίου 
και ο σεβασμός στα δικαιώματα 
των μειονοτήτων. Πρέπει να 
τροποποιηθούν οι Συνθήκες, 
ώστε ο κανόνας περί ομοφωνίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 7 να 
αντικατασταθεί από τον κανόνα 
της ειδικής πλειοψηφίας. Στη 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
έχουν δικαίωμα ψήφου και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο και η ψήφος τους 
θα πρέπει να συνυπολογίζεται 
στην ειδική πλειοψηφία. Όποτε 
δρομολογούνται διαδικασίες του 
άρθρου 7, θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 
Το Δικαστήριο της ΕΕ πρέπει να 

παραμείνει το μόνο δικαστήριο 
που είναι αρμόδιο να 
αποφαίνεται για το δίκαιο της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
υποθέσεων που αφορούν το κράτος 
δικαίου.

Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την 
πλήρη εφαρμογή των κανόνων που 
προβλέπουν ότι κονδύλια από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και το ταμείο 
Next Generation EU θα δίνονται 
μόνο σε όσους τηρούν τις αρχές 
του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει άμεσα να 
εκδώσει σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές. 

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιολογεί 
κατά πόσο τα κράτη μέλη σέβονται 
τις θεμελιώδεις αξίες της, όπως 
ακριβώς πράττει και με τις εκθέσεις 
που συντάσσει για τις υποψήφιες 
χώρες κατά την προενταξιακή τους 
διαδικασία.

ΑΞΙΈΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΈΙΑ
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Έκθεση με τις ιδέες των νέων 

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΑΤΚΙ+
Η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει την 
αξιοπρέπεια, τη δίκαιη μεταχείριση 
και τον σεβασμό ως κοινές αξίες 
της. Πρέπει να εξασφαλίσουμε 
ότι οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ θα 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ μπορεί και 
πρέπει να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις 
κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ ως 
εγκλήματα μίσους.

Η πραγματική αλλαγή ξεκινά από την 
αλλαγή στη συλλογική μας στάση. 
Πρωτοβουλίες που λαμβάνονται 
ξεκομμένα από τα πάνω προς τα 
κάτω και δεν έχουν τη στήριξη της 
βάσης μπορούν να αποδειχθούν 
αντιπαραγωγικές. Η ΕΕ πρέπει να 
στηρίξει πρωτοβουλίες από τα 
κάτω προς τα πάνω, προωθώντας 

την ευαισθητοποίηση γύρω από 
θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και ενισχύοντας 
περιφερειακές και εθνικές ομάδες 
ακτιβιστών. Η στήριξη αυτή 
θα πρέπει να εκφραστεί μέσα 
από ένα σχέδιο δράσης, με τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, με νέες 
δημοσιεύσεις για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ 
και με τη χρηματοδότηση ομαδικών 
πρωτοβουλιών. Οι κοινωνίες 
μας πρέπει να είναι καλύτερα 
ενημερωμένες σχετικά με τα 
δικαιώματα που στερούνται ακόμη 
και σήμερα τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+. Η 
ενσυναίσθηση και η κατανόηση είναι 
το πρώτο βήμα για να δώσει κανείς 
δύναμη στους άλλους.
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ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΈ ΝΈΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΚΑΙ ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΈΣ ΠΟΥ 
ΈΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ 
Η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει 
ένα πρόγραμμα που θα δίνει 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια της 
ΕΕ σε φοιτητές και επιστήμονες 
που είναι πρόσφυγες. Θα πρέπει 
να προσδιορίσει ποια ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια ενδιαφέρονται 
να φιλοξενήσουν πρόσφυγες 
επιστήμονες και να συνεργαστεί 
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες προκειμένου 
να εντοπιστούν και να υπάρξει 
επικοινωνία με τους επιστήμονες που 
είναι πρόσφυγες. Τα πανεπιστήμια 
θα μπορούσαν να θέτουν ορισμένες 
προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός 
ένας επιστήμονας, όπως για 
παράδειγμα ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση με τις γνώσεις του υποψηφίου. 
Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να κάνουν 
διακρίσεις με βάση την καταγωγή. Οι 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει 
να λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ, 
η οποία θα παρέχει χρηματοδότηση 
σε ΜΚΟ που με τη σειρά τους θα 
στηρίζουν τους υποψηφίους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων. Οι πρόσφυγες επιστήμονες 
που έχουν γίνει δεκτοί σε κάποιο 
πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
προπαρασκευαστικά μαθήματα, αν 
χρειάζεται.

Ένα κεντρικό ευρωπαϊκό ταμείο 
θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για τη 
χρηματοδότηση πανεπιστημίων 
που δέχονται πρόσφυγες φοιτητές, 
καλύπτοντας πρωταρχικές ανάγκες, 
όπως η στέγαση, η σίτιση και τα 
μαθήματα γλώσσας. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα θα βοηθούσε την ΕΕ 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
γήρανσης του πληθυσμού· θα ενίσχυε 
τις αξίες της ΕΕ για αλληλεγγύη και 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια· θα επέτρεπε 
στους πρόσφυγες να αποκτήσουν 
δεξιότητες ως ανταπόδοση για 
τη συνεισφορά τους στις χώρες 
υποδοχής· θα επέτρεπε στις χώρες 
υποδοχής να αποκτήσουν νέο και 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· 
πάνω απ’ όλα, όμως, θα επέτρεπε να 
μειωθεί η δυσπιστία απέναντι στους 
μετανάστες και θα έθετε εμπόδια στη 
λαϊκίστικη ρητορική.
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ΚΑΛΥΤΈΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ  
Η παραμονή αιτούντων άσυλο 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
σε καταυλισμούς στα κράτη μέλη 
είναι απάνθρωπη και μη βιώσιμη. 
Η βελτίωση της κατάστασης αυτής 
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. 
Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την 
κεντρική χρηματοδότηση που 
δίνει κίνητρα στα κράτη μέλη 
να υποδέχονται μετανάστες. Η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να στηριχθεί η 
αποδοχή των μεταναστών από τα 
κράτη και για να εξορθολογιστούν 
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
οι διαδικασίες ένταξης. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για:

• την άμεση πρόσληψη μεταφραστών 
και δικηγόρων με ειδίκευση 
στη μετανάστευση που θα είναι 
παρόντες στις χώρες της Μεσογείου, 
ώστε να μειωθεί ο χρόνος 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων 
ασύλου·

• την κάλυψη των βασικών αναγκών 
των μεταναστών στις χώρες άμεσης 
υποδοχής· και την κάλυψη του 

κόστους των αναγκών σε τρόφιμα, 
στέγη, φάρμακα και βρεφικά είδη·

• τη στήριξη της ένταξης στα κράτη 
προορισμού και τη μείωση της 
απροθυμίας όσον αφορά την 
αποδοχή των μεταναστών·

• την παροχή τεχνικής υποστήριξης 
και συμβουλών σε ολόκληρη την ΕΕ.

• Θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
βοήθεια στα κράτη μέλη, ώστε να 
δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας 
για τους αιτούντες άσυλο και να 
επιταχύνουν την ένταξή τους, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να συνεισφέρουν στις χώρες 
υποδοχής τους και μειώνοντας τη 
δυσπιστία των τοπικών κοινωνιών 
απέναντι στους μετανάστες. 
Συμπληρωματικά προς τα 
παραπάνω μπορεί να δράσει και 
η μεγαλύτερη αναγνώριση των 
προσόντων που έχουν αποκτήσει οι 
μετανάστες στο παρελθόν, αλλά και 
η κατανομή των αιτούντων άσυλο 
στα κράτη μέλη ανάλογα με τις 
δεξιότητές τους και τις ανάγκες των 
κρατών μελών.
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ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΈΙΑ
Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει 
περισσότερα χρήματα για να 
μπορούν όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι να 
συμμετέχουν σε προγράμματα μη 
τυπικής εκπαίδευσης. Οι μηχανισμοί 
υπάρχουν ήδη: Η γεφύρωση της 
εκπαίδευσης, των σπουδών και 
της κατάρτισης (BEST) μπορεί 
εύκολα να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
Erasmus+ παράλληλα με δράσεις 
όπως το eTwinning και οι ανταλλαγές 
προσωπικού. Αυτό που χρειάζεται 
τώρα είναι πολιτική βούληση.

Η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να 
έχει πολλά διαφορετικά πρόσωπα - 
μεταξύ αυτών εθελοντικές υπηρεσίες, 
ανταλλαγές νέων και αθλητικά 
προγράμματα. Οι νέοι Ευρωπαίοι 
πρέπει να αποκτήσουν πρακτικές 
δεξιότητες, για να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένους, υπεύθυνους και 
ευσυνείδητους πολίτες. Η μη τυπική 
εκπαίδευση αποτελεί εξαιρετικό 
εργαλείο για να επιτευχθεί μια πιο 
ολιστική εκπαίδευση.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος για τη μη 
τυπική εκπαίδευση θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα η οποία 
θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία και των 
παρόχων υπηρεσιών που μπορούν 
να προσφέρουν γνώσεις σε θέματα 
που αφορούν τη σύγχρονη ζωή. 
Η πλατφόρμα αυτή θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει και πληροφορίες 
σχετικά με καινοτόμους, 
διαδραστικούς και συμμετοχικούς 
τρόπους μάθησης, καθώς και 
ευκαιρίες δικτύωσης.

ΠΑΙΔΈΙΑ, ΝΈΟΛΑΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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ΚΑΛΥΤΈΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Να ξαναδούμε τα σχολικά 
προγράμματα! Τα ευρωπαϊκά σχολεία 
πρέπει να προσφέρουν μια πιο 
χρήσιμη και πρακτική εκπαίδευση 
και να συμπεριλάβουν μαθήματα 
που θα συνδέονται με την 
πραγματική ζωή στον σύγχρονο 
κόσμο, όπως η ευαισθητοποίηση 
για θέματα ψυχικής υγείας, η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι 
γνώσεις γύρω από τον ψηφιακό 
κόσμο και τα χρηματοοικονομικά, 
η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες. 
Τα σχολεία θα πρέπει να 
επαναξιολογούν συνεχώς τις ανάγκες 
των μαθητών τους, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια γενιά που θα είναι 
έτοιμη να εισέλθει στον κόσμο της 
εργασίας.

Επιπλέον, σε έναν όλο και πιο 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, τόσο οι 
διαπολιτισμικές δεξιότητες όσο και οι 
γνώσεις αναφορικά με τις ευκαιρίες 
και τα οφέλη που προσφέρει 
η Ευρώπη αποκτούν ολοένα 
και μεγαλύτερη σημασία. Αν τα 

σχολεία συμβάλουν στην ενίσχυση 
και των δύο, θα μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε μια πιο δυναμική, 
πολύμορφη και δραστήρια 
κοινωνία στην οποία θα κυριαρχεί 
το αίσθημα ότι ανήκουμε όλοι στην 
ίδια Ευρώπη, θα εργαζόμαστε για 
την επίτευξη κοινών στόχων και θα 
συνεργαζόμαστε έμπρακτα με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Μπορούμε να 
ανταποκριθούμε αποτελεσματικά 
στις προκλήσεις τόσο σε πολιτικό 
όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η δημιουργία αυτών των νέων 
σχολικών μαθημάτων θα ωφελήσει 
με διάφορους τρόπους τόσο τους 
ίδιους τους νέους όσο και την Ευρώπη 
στο σύνολό της. Η επαφή των νέων 
Ευρωπαίων με θέματα που έχουν 
σύγχρονες και πρακτικές προεκτάσεις 
θα συμβάλει στη διαμόρφωση 
πολιτών που θα χαρακτηρίζονται 
από ανοιχτό πνεύμα, αποδοχή της 
διαφορετικότητας και ανεκτικότητα. 
Θα ενισχύσει την ενσυναίσθηση και 
θα φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά.
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Η ΈΈ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΈΥΡΩΠΗ
Η κλιματική αλλαγή, η νόσος 
COVID-19 και οι ανησυχίες για 
τη διεθνή ασφάλεια αποτελούν 
σημαντικές προκλήσεις για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη 
μέλη και τους πολίτες της. Για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
αυτές, πρέπει να κινηθούμε προς τη 
δημιουργία ενός ομοσπονδιακού 
κράτους. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε 
να γίνουμε μια ακόμη μεγαλύτερη 
παγκόσμια δύναμη με υπολογίσιμη 
οικονομική, πολιτική, στρατιωτική 
και πολιτιστική ισχύ. Μια 
ομοσπονδιακή Ευρώπη δεν είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση, αλλά 
ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο με 
μεγάλες προοπτικές: η μείωση του 
κόστους για τις εθνικές κυβερνήσεις 

θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
επενδύσουμε στην πολιτική για 
την υγεία και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον, μια ομοσπονδιακή 
Ευρώπη θα μπορέσει να ενώσει 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
προέλευσης και ιδεολογίας και να 
ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
γεφυρώνοντας εσωτερικά χάσματα. 
Αυτό με τη σειρά του θα καταστήσει 
το κράτος της Ευρώπης έναν 
ισχυρό και ανθεκτικό παίκτη στην 
παγκόσμια σκηνή. Θα μας δώσει 
τη δυνατότητα να μιλάμε με μία 
ενιαία φωνή και θα μας επιτρέψει να 
προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες 
και την ειρήνη σε ολόκληρο τον 
κόσμο.
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Έκθεση με τις ιδέες των νέων 

ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΈΞΩΤΈΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Μια αποτελεσματικότερη κοινή 
εξωτερική πολιτική θα μπορούσε να 
ενισχύσει τη θέση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις παγκόσμιες 
διαπραγματεύσεις και να εξαλείψει 
σε πολλές περιπτώσεις την ανάγκη 
να συνάπτονται διμερείς συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων 
χωρών. Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή 
Ένωση που θα υπερασπίζεται 
τις αρχές της πολυμέρειας και θα 
κινείται μακριά από ηγεμονικές 
συμπεριφορές θα μπορεί να 
αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες 
προκλήσεις και να αντιδρά ταχύτερα 
και αποτελεσματικότερα απέναντι 
στις διεθνείς απειλές για την 
ασφάλεια, τόσο στην Ευρώπη όσο 
και παγκοσμίως.

Με την καθιέρωση μιας κοινής 
εξωτερικής πολιτικής, μπορούμε:

• να προωθήσουμε θεμελιώδεις 
αξίες, όπως για παράδειγμα να 
απαγορεύσουμε κάθε εμπόριο 
αγαθών που προέρχονται από 
καταναγκαστική εργασία. 

• να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και να οικοδομήσουμε 
την εμπιστοσύνη των πολιτών σε 
αυτή τη νέα δύναμη.

• να βελτιώσουμε την αντίστασή 
μας απέναντι σε αντιδημοκρατικές 
δυνάμεις και απειλές κατά της 
ασφάλειας και να εξασφαλίσουμε 
την ικανότητά μας να αντιδρούμε 
αποτελεσματικά.

• να εξασφαλίσουμε ότι η φωνή 
μας θα ακούγεται δυνατά στις 
διεθνείς διαπραγματεύσεις και στο 
παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα.
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ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΈΝΙΑΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΈΈ 
Να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες 
που προσφέρει η ιθαγένεια της 
ΕΕ! Ως πρώτο βήμα, μπορούμε 
να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο, 
τυποποιημένο διαβατήριο και 
δελτίο ταυτότητας της ΕΕ για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ, τα οποία θα 
ισχύουν για την είσοδο και τη διαμονή 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεύτερον, για να μπορεί κανείς να 
αισθανθεί Ευρωπαίος, πρέπει να 
βιώσει την Ευρώπη. Για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει οι πολίτες να μπορούν πιο 
εύκολα να μετακομίζουν σε άλλα κράτη 
μέλη και να μετακινούνται από το ένα 
στο άλλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο χρειαζόμαστε τυποποιημένες 
διαδικασίες μετεγκατάστασης και 
εγγραφής στα μητρώα πολιτών σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ: όσο εύκολο 

είναι να μετακομίζει κανείς από τη μία 
πόλη στην άλλη μέσα στην ίδια χώρα, 
τόσο εύκολο θα έπρεπε να είναι να 
μετακομίζει και από τη μία χώρα της ΕΕ 
στην άλλη.

Κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών 
και των διαδικασιών αυτών, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση 
όλων των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που 
θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ και 
θα αφορούν τη μετεγκατάσταση και 
την εγγραφή στα μητρώα πολιτών στα 
διάφορα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, 
οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν 
να ψηφίζουν σε όλες τις εκλογικές 
διαδικασίες που διεξάγονται στη χώρα 
διαμονής τους — ανεξάρτητα από τη 
χώρα καταγωγής τους.
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ΥΠΈΡΈΘΝΙΚΑ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΑ ΣΤΙΣ ΈΥΡΩΈΚΛΟΓΈΣ 
Η ΕΕ έχει ένα πρόβλημα: οι 
πολίτες της εξακολουθούν να 
μην εκπροσωπούνται με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο, γεγονός που 
επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη 
τους στην πολιτική γενικά, αλλά και 
τη διάθεσή τους να συνεργάζονται 
με εκείνους που λαμβάνουν τις 
αποφάσεις. 

Για να αλλάξει αυτό, πρέπει οι εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αποκτήσουν πραγματικό ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα και να πάψουν να 
αποτελούν 27 ξεχωριστές εκλογικές 
διαδικασίες που απλώς τυχαίνει να 
διεξάγονται την ίδια περίοδο. Πρέπει 
να καθιερώσουμε τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια. Κατά την εκλογική 
αναμέτρηση οι ψηφοφόροι θα 
λαμβάνουν δύο ψηφοδέλτια: ένα 
ψηφοδέλτιο με υποψήφιους από 
τη χώρα τους και ένα ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο με υποψήφιους από 
όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο 
αυτό, κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί 
να ψηφίσει και υποψήφιους από 
τη χώρα του και υποψήφιους 
από άλλη χώρα. Θα υπάρχουν 
δηλαδή δύο τρόποι για να εκλεγεί 
κανείς ευρωβουλευτής. Έτσι θα 
διασφαλίσουμε ότι οι υποψήφιοι 

θα εξακολουθούν να εκπροσωπούν 
όλες τις περιφέρειες και ταυτόχρονα 
θα δώσουμε στις ευρωεκλογές έναν 
πραγματικά υπερεθνικό χαρακτήρα, 
αναγκάζοντας τους πολιτικούς να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις 
όλων των Ευρωπαίων.

Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για 
τους υποψηφίους για το αξίωμα 
του προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το ποιος θα εκλεγεί στη 
συγκεκριμένη θέση δεν θα πρέπει να 
αποφασίζεται σε διαπραγματεύσεις 
που διεξάγονται πίσω από κλειστές 
πόρτες μεταξύ των κομμάτων που 
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Θα 
πρέπει να εφαρμόσουμε το λεγόμενο 
σύστημα «Spitzenkandidaten», 
όπου κάθε κόμμα θα ανακοινώνει 
πριν από την προεκλογική εκστρατεία 
τον υποψήφιο που θα υποστηρίξει 
για το αξίωμα του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση 
που κερδίσει την πλειοψηφία. Μέσα 
από τη δραστήρια συμμετοχή του 
στην προεκλογική εκστρατεία και την 
άμεση επαφή του με τους πολίτες, ο 
μελλοντικός πρόεδρος είναι πολύ 
πιθανό να έχει πιο στενή σχέση με 
τους πολίτες της ΕΕ.
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ΑΛΛΑ ΘΈΜΑΤΑ

ΈΝΩΜΈΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 
Να ενωθούμε υπέρ της 
πολυγλωσσίας!

Η ΕΕ πρέπει να διαθέσει 
περισσότερα χρήματα 
προκειμένου να στηριχθεί η 
πολυγλωσσία. Ως πρώτο βήμα, 
πρέπει να μεταρρυθμιστεί η 
εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία: 
πολλοί μαθητές μαθαίνουν 
γλώσσες που μιλιούνται σε μεγάλες 
χώρες της ΕΕ. Λίγοι όμως είναι 
εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα 
να διδάσκονται λιγότερο 
διαδεδομένες γλώσσες της ΕΕ, 
ακόμη και όταν οι γλώσσες αυτές 
μιλιούνται σε πολύ κοντινότερες 
χώρες. Πολλοί δίγλωσσοι 
μαθητές επίσης δεν διδάσκονται 
τη μητρική τους γλώσσα στο 
σχολείο, ενώ πολλές γλώσσες που 
μιλιούνται από εθνικές, εθνοτικές 
και γλωσσικές μειονότητες δεν 
προσφέρονται καν, με αποτέλεσμα 
να απειλείται το δικαίωμά τους 
να χρησιμοποιούν τη μητρική 

τους γλώσσα. Πρέπει να δοθούν 
περισσότερα χρήματα, ώστε να 
διευκολυνθούν τα μαθήματα 
γλωσσών και να καταρτιστούν 
εκπαιδευτικοί που θα μπορούν να 
προωθούν την πολυγλωσσία στο 
εκπαιδευτικό σύστημα.

Ως επόμενο βήμα, μπορούμε να 
ενισχύσουμε τις ανταλλαγές 
νέων, όπως εκπαιδευτικά ταξίδια 
με στόχο την εκμάθηση μιας ξένης 
γλώσσας, καθώς και την αλλαγή της 
επίσημης επικοινωνίας. Ορισμένες 
εκδηλώσεις και προγράμματα 
που απευθύνονται σε νέους 
Ευρωπαίους πραγματοποιούνται 
ήδη σε πολλές γλώσσες. Η αύξηση 
της χρηματοδότησης από την 
ΕΕ θα μπορούσε να δώσει τη 
δυνατότητα να διοργανώνονται 
ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις 
και προγράμματα, τα οποία θα 
μπορούν να προσφέρουν τέτοιες 
ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών σε 
νέους Ευρωπαίους.
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Έκθεση με τις ιδέες των νέων 

ΠΡΟΤΈΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΈΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΈΈ
Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει 
να αξιολογούνται με διαφάνεια. 
Κάποιες από αυτές μπορεί να 
μην πετυχαίνουν τους στόχους 
τους ή να μην καταφέρνουν να 
φτάνουν σε εκείνους για τους 
οποίους προορίζονται: μπορεί, για 
παράδειγμα, να μην λαμβάνουν 
υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες 
στις οποίες ζουν οι άνθρωποι 
στην ύπαιθρο ή σε οικονομικά 
ασθενέστερες χώρες. Για να 
μπορούμε να διδασκόμαστε από 
τα λάθη του παρελθόντος και για 
να μπορούμε να σχεδιάζουμε 
καλύτερες πολιτικές για το μέλλον, 
οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν γιατί θεσπίζονται και γιατί 
μεταρρυθμίζονται συγκεκριμένες 
πολιτικές: χάρη σε διαφανείς 
και κατανοητές αξιολογήσεις θα 
μπορούν να λαμβάνουν συνειδητές 
και τεκμηριωμένες αποφάσεις στις 
επόμενες εκλογές.

Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθεί η 
διαφάνεια όσον αφορά τη δράση 
των λόμπι στην ΕΕ. Πρέπει να 
θεσπιστούν πιο αυστηροί κανόνες 
σχετικά με τη δράση των λόμπι, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικοί 
λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις 
και τις προσδοκίες των ψηφοφόρων 
τους. Τα τελευταία χρόνια έγιναν 
κάποιες πρώτες προσπάθειες 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα. 
Τα βήματα αυτά κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση: ένας τρόπος 
για την περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας θα ήταν, για παράδειγμα, 
η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
και της χρήσης των μητρώων 
διαφάνειας. Τα μέτρα αυτά θα 
αυξήσουν ακόμη περισσότερο την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές 
της.
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