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Ποιος είναι ο στόχος της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας;

Η πλατφόρμα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο αυτής της δημοκρατικής άσκησης, παρέχοντας στους
πολίτες τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουν σε μια συζήτηση σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν
και τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Η ψηφιακή πλατφόρμα συγκεντρώνει, σε ένα σημείο, όλες τις συμβολές των πολιτών — είτε
αναρτήθηκαν διαδικτυακά είτε διατυπώθηκαν στο πλαίσιο εκδηλώσεων. Οι συμβολές από όλες τις
εκδηλώσεις της Διάσκεψης θα συλλέγονται και θα δημοσιεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης
μέσω της πλατφόρμας.

Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή, να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των πολιτών και να
διασφαλιστούν τόσο η προσβασιμότητα όσο και η διαφάνεια της Διάσκεψης.

Η πλατφόρμα θα αποτελεί έναν χώρο στον οποίο οι πολίτες ολόκληρης της ΕΕ θα μπορούν να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να μοιράζονται τις ιδέες τους και να υποβάλλουν διαδικτυακά τις
συμβολές τους. Η πλατφόρμα αποτελεί τόσο μέσο συγκέντρωσης των συμβολών όσο και μέσο
ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την πορεία των συζητήσεων και τη συνέχεια που δίνεται σ' αυτές.

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και στα κοινοβούλια, τις τοπικές
αρχές, τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών, υπό τον όρο της
τήρησης του Χάρτη για τη Διάσκεψη. Επιδιώκεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων και με
διαφορετικά χαρακτηριστικά ανθρώπων.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα παρέχει τρεις κύριους τρόπους αλληλεπίδρασης: οι πολίτες μπορούν να διατυπώνουν τις
απόψεις τους σχετικά με την Ευρώπη και τις αλλαγές που πιστεύουν ότι είναι αναγκαίες — ή να
υποστηρίζουν και να σχολιάζουν τις απόψεις άλλων Ευρωπαίων· μπορούν να βρίσκουν εκδηλώσεις
στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά· ή να διοργανώνουν δικές
τους εκδηλώσεις και να συμβάλλουν στην πρόοδο και στα αποτελέσματα της Διάσκεψης. 

Για να εκφράσουν τις απόψεις τους, οι χρήστες επιλέγουν από έναν κατάλογο θεμάτων και κοινοποιούν
τη γνώμη τους στην ΕΕ μέσω της πλατφόρμας. Οι ιδέες αυτές θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα
δημοσιεύονται στην πλατφόρμα καθ' όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Στη συνέχεια θα τροφοδοτούν τις
συζητήσεις που θα διεξάγονται στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και στις ολομέλειες της Διάσκεψης.

Οι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση σ' έναν χάρτη όλων των προσεχών εκδηλώσεων και
θα μπορούν να τις φιλτράρουν με βάση το θέμα / την τοποθεσία / το είδος —π.χ. ψηφιακές, υβριδικές,
με φυσική παρουσία— προτού εγγραφούν για να συμμετάσχουν. Για την αναφόρτωση
προγραμματισμένης εκδήλωσης, οι διοργανωτές της εκδήλωσης περιγράφουν και δημοσιεύουν την
πρωτοβουλία τους στην πλατφόρμα, ώστε οι άλλοι χρήστες να μπορούν να τη βρουν και να
παραστούν. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεσμεύονται να αναφορτώσουν τα αποτελέσματα των
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συζητήσεων της εκδήλωσής τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι ιδέες θα αποτυπώνονται στην
πλατφόρμα.

Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίζει ότι οι ιδέες που διατυπώνονται κατά τη Διάσκεψη
τροφοδοτούν τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕ και καταλήγουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για
ενωσιακή δράση.

Μπορούν οι περιφερειακές αρχές, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις ή τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ να αναφορτώσουν τις εκδηλώσεις τους στην πλατφόρμα;

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με τα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια θα
βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι η απήχηση της Διάσκεψης θα υπερβεί κατά πολύ τις μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις και θα φθάσει σε κάθε γωνιά της Ένωσης.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες από αυτές τις «εθνικές εκδηλώσεις» και τα
ζητήματα που εγείρουν οι πολίτες σ' αυτές.

Οι εθνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ θα επισημαίνονται σαφώς με χωριστό χρωματικό κωδικό στον χάρτη των εκδηλώσεων.

Ποια συνέχεια θα δοθεί σε όλες τις εκδηλώσεις και τις ιδέες που θα αναρτηθούν στην
πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις ιδέες που προέρχονται απευθείας από τους πολίτες καθώς και
τις ιδέες που προέρχονται από τις εκδηλώσεις. Για όλες τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης πρέπει να
αναρτηθεί στην πλατφόρμα έκθεση που συνδέεται με συγκεκριμένες προτάσεις ή ιδέες.
Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων και ανθρώπινης παρέμβασης, η πλατφόρμα
θα παράγει εκθέσεις σχετικά με τις συμβολές, αναλύοντας τη συχνότητα, τη δημοτικότητα και την
έμφαση που δίνεται στα διάφορα θέματα που εγείρονται.

Οι εκθέσεις αυτές θα τροφοδοτούν τις συζητήσεις που θα διεξάγονται στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών
και στις ολομέλειες της Διάσκεψης. Οι εν λόγω πληροφορίες θα είναι βεβαίως ορατές και στην ίδια την
πλατφόρμα και, ως εκ τούτου, θα είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε αλληλεπιδρά με την πλατφόρμα.

Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης θα παρουσιαστούν από την εκτελεστική επιτροπή στους προέδρους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τρία θεσμικά
όργανα θα εξετάσουν με ταχύτητα πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση, το
καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Πώς θα συντονίζεται η πλατφόρμα;

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και όλες οι σχετικές με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις, έχουν ως
σκοπό να θέσουν τους πολίτες στο επίκεντρο και να τους δώσουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
ελεύθερα τις απόψεις τους.

Στην πλατφόρμα, καθένας μπορεί να φυλλομετρήσει τις ιδέες που έχουν υποβληθεί και τα
αποτελέσματα των εκδηλώσεων που έχουν δημοσιευθεί. Για να μπορείτε να συμβάλετε, πρέπει να
δημιουργήσετε λογαριασμό «EU login» και να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Θα υπάρχει ομάδα συντονιστών για την ταχεία επισήμανση και επίλυση των προβλημάτων.
Ο συντονισμός αυτός θα περιλαμβάνει τόσο μέτρα πρόληψης όσο και μέτρα αντίδρασης και θα τελεί
υπό την εποπτεία της γραμματείας της Διάσκεψης, που θα ενεργεί εξ ονόματος της εκτελεστικής
επιτροπής.

Γιατί διαρθρώνεται η πλατφόρμα γύρω από ορισμένα θέματα και όχι γύρω από άλλα;

Οι πολίτες θα μπορούν να εγείρουν οποιοδήποτε θέμα που τους απασχολεί, μέσω ενός «ανοικτού
πλαισίου» στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, το οποίο προορίζεται για εγκάρσιες ιδέες ή θέματα
πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα.

Για να δομηθούν οι συμβολές στην πλατφόρμα, έχει επιλεγεί ένας κατάλογος θεμάτων, ο οποίος απηχεί
τις πρωταρχικές φιλοδοξίες της ΕΕ, όπως καθορίζονται στις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής και
στο στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ταυτόχρονα παρέχει ένα επαρκώς ευρύ
πλαίσιο ώστε να μπορούν οι πολίτες να επικεντρωθούν στα θέματα που θεωρούν σημαντικά.

Τα θέματα αυτά καθορίστηκαν και συμφωνήθηκαν στην κοινή δήλωση για τη Διάσκεψη, την οποία
υπέγραψαν οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων που ηγούνται αυτής της προσπάθειας, στις 10
Μαρτίου 2021. Τα θέματα της Διάσκεψης είναι τα εξής: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία·
ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία·
μετανάστευση· και εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Δέχεται η ψηφιακή πλατφόρμα συμβολές σε γλώσσες πέραν των 24 επίσημων γλωσσών της



ΕΕ;

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και όλο το περιεχόμενό της θα
μεταφράζεται μεταξύ όλων αυτών των γλωσσών, ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να διαβάζει ιδέες από
ολόκληρη την ΕΕ. Μεταφράσεις σε μη επίσημες γλώσσες της ΕΕ (π.χ. στα καταλανικά ή στα
λουξεμβουργιανά) είναι δυνατόν να διατίθενται στην πλατφόρμα, αν παρέχονται και χρηματοδοτούνται
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Πώς θα εξασφαλιστεί η χρήση της πλατφόρμας από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες;

Η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής απήχησης της Διάσκεψης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
δείκτες για την επιτυχία της. Θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους Ευρωπαίους ίσες ευκαιρίες
συμμετοχής, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως του αν κατοικούν σε αστικές ή σε αγροτικές περιοχές
και ανεξαρτήτως του πόσο καλά γνωρίζουν την Ένωση.

Η πολύγλωσση πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη την εποχή της COVID-19 για να δοθεί στους
πολίτες η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και με τη Διάσκεψη διαδικτυακά, ενώ οι
ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν σημαντικούς μοχλούς για να εξασφαλιστεί ότι άνθρωποι από
όλα τα κοινωνικά στρώματα θα μπορέσουν να συμβάλουν ενεργά στη Διάσκεψη.

Στη Διάσκεψη δεν θα πρέπει να ακουστούν μόνο οι πολίτες που διάκεινται θετικά έναντι της ΕΕ ή μόνο
εκείνοι που συμμετέχουν τακτικά στις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η Διάσκεψη επιδιώκει να
προσεγγίσει τη «σιωπηλή πλειοψηφία», τους πολίτες που δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις της ΕΕ ή
συμμετέχουν μόνο σε περιόδους εκλογών. Η πολυμορφία των συμμετεχόντων στις ενωσιακού επιπέδου
ομάδες πολιτών θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για να επιτευχθεί η υπέρβαση του κύκλου των
ανθρώπων οι οποίοι ήδη συμμετέχουν στις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα;

Η Διάσκεψη προγραμματίζεται να καταλήξει σε συμπεράσματα έως την άνοιξη του 2022, ώστε να
υποβάλει συστάσεις και καθοδήγηση στα τρία θεσμικά όργανα σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μετά τα εγκαίνια της πλατφόρμας στις 19 Απριλίου, οι πολίτες μπορούν να αρχίσουν να συνεισφέρουν
τις ιδέες τους και μπορούν να αρχίσουν να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.

Στις 9 Μαΐου θα διοργανωθεί στο Στρασβούργο εκδήλωση εγκαινίων, η οποία θα είναι είτε πλήρως είτε
εν μέρει διαδικτυακή, ανάλογα με τους περιορισμούς που θα επιβάλλουν η COVID-19 και οι κανόνες
για την προστασία της δημόσιας υγείας.
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