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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. αναγνωρίζει τις συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην 

κοινωνία της πληροφορίας, τις ριζικές μεταβολές που έχουν φέρει στην κοινωνία 

συνολικά, κυρίως σε ζητήματα εκπαίδευσης και ιθαγένειας, και τις προκλήσεις και 

ευκαιρίες που σχετίζονται με τα διάφορα εργαλεία ΤΠΕ, τα νέα μέσα και άλλες νέες 

τεχνολογίες· ενθαρρύνει, προς τούτο, την ανάπτυξη κριτηρίων για την εκτίμηση της 

προσθετικής αξίας της επιγραμμικής συμμετοχής· 

2. σημειώνει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών χρησιμοποιεί τα εργαλεία ΤΠΕ, τα νέα 

μέσα και τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν περισσότερες 

πληροφορίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να ακουστούν οι φωνές τους με την 

παρέμβαση και τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή και τη λήψη συλλογικώνν 

αποφάσεων για να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή σε τοπικό, εθνικό και 

ενωσιακό επίπεδο· θεωρεί συνεπώς ότι είναι καίριας σημασίας η ενίσχυση της ψηφιακής 

ένταξης και μόρφωσης και συνακόλουθα η εξάλειψη του υφιστάμενου ψηφιακού 

χάσματος, το οποίο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την άσκηση των δικαιωμάτων του 

πολίτη· 

3. επισημαίνει ότι για τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ απαιτείται ένα ευνοϊκό νομικό περιβάλλον που 

εγγυάται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, την ελευθερία της έκφρασης και την 

ανεξάρτητη ενημέρωση καθώς και επενδύσεις που εξοπλίζουν τους πολίτες με επαρκείς 

γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και στον ψηφιακό τομέα ώστε 

να μπορούν να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε μια υψηλής απόδοσης τεχνική 

υποδομή ΤΠΕ· 

4. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να εισαχθούν φιλόδοξα τεχνικά πρότυπα σε ολόκληρη 

την Ένωση με στόχο να μειωθεί σημαντικά και αποτελεσματικά το υφιστάμενο ψηφιακό 

χάσμα, σύμφωνα με την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στα επιμέρους κράτη μέλη· 

τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση για όλους σε ένα οικονομικά 

αποδεκτό, ανοικτό, δίκαιο και ασφαλές διαδίκτυο, στο οποίο προστατεύονται η ελευθερία 

της έκφρασης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και ειδικότερα η προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η αρχή της ουδετερότητας, καθώς και ισότιμη 

πρόσβαση σε δημόσιες επιγραμμικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης· 

καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν όλα τα σχετικά φυσικά, 

γεωγραφικά και κοινωνικά εμπόδια στην επιγραμμική συμμετοχή, ανεξαρτήτως 

εισοδήματος ή κοινωνικής και προσωπικής κατάστασης, ιδίως σε περιοχές περιορισμένης 

πρόσβασης χωρίς διακρίσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων· 

5. επισημαίνει την αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για λόγους 

κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, καθώς και την αυξανόμενη χρήση τους στον 

δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα· επισημαίνει πως η διευρυμένη χρήση ΤΠΕ στην 

καθημερινότητα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής των πολιτών επιτάσσει την προώθηση της 
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ψηφιακής ένταξης ατόμων κάθε ηλικίας, ώστε να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα στην 

ΕΕ· 

6. θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠΕ και τα νέα μέσα και τεχνολογίες είναι καίριας σημασίας και 

θα διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο θεμελιώδη ρόλο στην πραγματοποίηση 

συνεργειών με μη επιγραμμικούς φορείς προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα του 

ανήκειν στην ΕΕ, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η κοινωνική τους ένταξη 

καθώς και στην παροχή ισόρροπης ενημέρωσης και γνώσης για την ΕΕ και την ιστορία 

της, τις αξίες που πρεσβεύει, τα θεμελιώδη δικαιώματα με στόχο να καλλιεργηθεί η 

κριτική σκέψη και να προωθηθεί ένας δημιουργικός πολιτικός διάλογος σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

7. σημειώνει ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση των πολιτών 

ότι η ΕΕ δεν είναι κάτι ξένο προς αυτούς, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στο υφιστάμενο 

κλίμα ευρωσκεπτικισμού· 

8. σημειώνει τον τεράστιο όγκο ετερόκλητων πληροφοριών που είναι σήμερα διαθέσιμος 

στο διαδίκτυο και υπογραμμίζει ότι η ικανότητα των πολιτών για κριτική σκέψη πρέπει να 

ενδυναμωθεί, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν καλύτερα την αξιόπιστη από τη 

μη αξιόπιστη πηγή πληροφοριών· προτρέπει συνεπώς τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν 

και να επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

συνεχείς εξελίξεις, και να εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν την εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί ρητορικής μίσους, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα θεμελιώδη και συνταγματικά δικαιώματα· υπογραμμίζει 

ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να αναπτύξουν δράσεις και πολιτικές 

προκειμένου να ενισχυθεί η μεταβίβαση στους πολίτες τους, ιδίως στους νέους, 

δεξιοτήτων κριτικής και δημιουργικής σκέψης καθώς και ο ψηφιακός γραμματισμός και η 

γνώση, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον σε θέματα μέσων ενημέρωσης, ώστε να είναι σε 

θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συνεισφέρουν θετικά στις 

δημοκρατικές διαδικασίες· 

9. σημειώνει ότι, αν και τα εργαλεία ΤΠΕ προσφέρουν ευρεία πρόσβαση σε διαφορετικές 

πηγές πληροφοριών, ταυτόχρονα καθιστούν δυνατή και τη διάδοση περιεχομένου 

χαμηλής ποιότητας, το οποίο δύσκολα διακρίνεται από τις σοβαρές και αξιόπιστες πηγές 

και μπορεί να παραπλανήσει τους πολίτες· υπογραμμίζει, συνεπώς, την επιτακτική 

ανάγκη για μια σωστή εκπαίδευση των πολιτών και κυρίως της νέας γενιάς με στόχο την 

εξοικείωσή τους με τα μέσα επικοινωνίας· 

10. συστήνει προσοχή, καθώς οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στο διαδίκτυο οδηγούν συχνά σε 

πόλωση και τείνουν ενδεχομένως σε ρητορικές μίσους, ενώ οι μετριοπαθείς φωνές συχνά 

αγνοούνται· 

11. αναγνωρίζει ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία τότε μόνο έχει θετικό αντίκτυπο, όταν οι 

πολίτες είναι επαρκώς πληροφορημένοι, έχουν τις ικανότητες να αντιμετωπίζουν με 

κριτική σκέψη τη λανθασμένη και μεροληπτική πληροφόρηση και είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τις απόπειρες προπαγανδισμού· 

12. αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθέντες κίνδυνοι και στόχοι θέτουν τεράστιες προκλήσεις για 

καθηγητές και διδάσκοντες σε ένα τυπικό, άτυπο και μη συμβατικό πλαίσιο· καλεί 

συνεπώς την Ένωση και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στη διά βίου 
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εκπαίδευση και ανάπτυξη, με το συνδυασμό επιγραμμικών και μη μεθόδων, την τόνωση 

της μάθησης από ομοτίμους, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία 

δυνατοτήτων καθώς και την παροχή ευκαιριών μάθησης και διδασκαλίας κατά τρόπο 

καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις· 

13. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

πρέπει να προωθήσουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης που βασίζονται στα εργαλεία 

ΤΠΕ για την ψηφιακή μόρφωση και ένταξη καθώς και την παρέμβαση και συμμετοχή των 

πολιτών στα κοινά, αναπτύσσοντας δράσεις και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

έρευνας καθιστώντας τις πραγματικά προσβάσιμες στους πιο ευάλωτους πολίτες, ιδίως τα 

κορίτσια και τις γυναίκες, τα άτομα ΛΟΑΔ, τα άτομα με αναπηρίες και λοιπές κοινωνικά 

μειοεκτούσες κατηγορίες και μειονότητες· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να 

καταρτίζονται και να εφαρμόζονται προς το συμφέρον όλων των πολιτών και να 

αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να ενημερώνουν για τις παρενοχλήσεις στον 

κυβερνοχώρο, το στιγματισμό και άλλες μορφές ηλεκτρονικής βίας και αποκλεισμού από 

την πολιτική ζωή, αποτρέποντας τις διαιρέσεις και τις διακρίσεις στην κοινωνία· 

14. τονίζει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών 

αποφάσεων, καθώς και στους τομείς των ΤΠΕ· σημειώνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 

συχνά αντιμετωπίζουν έμφυλα στερεότυπα σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε στοχευμένα 

προγράμματα που προωθούν την εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ και την ηλεκτρονική 

συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών, κυρίως αυτών που προέρχονται από ευάλωτα και 

περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα, με τη χρήση τυπικής, άτυπης και μη συμβατικής 

μάθησης· 

15. επισημαίνει τη θεμελιώδη σπουδαιότητα της ψηφιακής ένταξης ατόμων όλων των 

ηλικιών και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως προς το σκοπό αυτό τα εργαλεία 

ΤΠΕ και τα νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να αναπτυχθούν θετικές 

δυναμικές στον επιγραμμικό τομέα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπου, στην 

ειρήνη και στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· θεωρεί ότι, και στη 

συνάρτηση αυτή, τα εργαλεία ηλεκτρονικής δημοκρατίας μπορούν να συμβάλλουν στον 

περιορισμό του δημοκρατικού ελλείμματος και στη μείωση της συμμετοχής των πολιτών 

στα τεκταινόμενα στην Ένωση και να προωθήσουν τις παρεμβάσεις και τη συμμετοχή 

στα δημόσια πράγματα· ζητεί να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες που απευθύνονται ειδικά 

στη νέα γενεά αλλά και στους ηλικιωμένους δεδομένου ότι και οι δύο αυτές ηλικιακές 

κατηγορίες πλήττονται από το υφιστάμενο χάσμα των γενεών· ζητεί να αναπτυχθεί μια 

κριτική προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών αυτών προκειμένου να 

προστατεύονται οι πολίτες και ιδίως τα παιδιά από όλους τους συναφείς κινδύνους· 

16. υπενθυμίζει ότι με την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες των 

ευρωπαϊκών πολιτικών μπορεί να ανανεωθεί η στήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

να μειωθεί παράλληλα το λεγόμενο «δημοκρατικό έλλειμμα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

υπογραμμίζει συνεπώς τη δυναμική των εργαλείων ηλεκτρονικής δημοκρατίας για τον 

σκοπό αυτό, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους εγγενείς περιορισμούς της, εξαιτίας των 

απαιτήσεών της, τόσο σε τεχνικό (υψηλό επίπεδο διείσδυσης του διαδικτύου, ευρεία 

κάλυψη συνδεσιμότητας σε ασύρματο δίκτυο, υψηλή ταχύτητα σύνδεσης του διαδικτύου 

κ.λπ.) όσο και σε πρακτικό επίπεδο (γραμματισμός και δεξιότητες σε σχέση με τα μέσα 

ενημέρωσης και τις ψηφιακές τεχνολογίες, διαθέσιμες γλώσσες κ.λπ.)· 
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17. θεωρεί ζωτικής σημασίας η Ένωση και τα κράτη μέλη να προβούν σε μια στρατηγική 

ανάλυση για την ανάπτυξη και την καθιέρωση εργαλείων ηλεκτρονικής δημοκρατίας, τα 

οποία θα μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε ποικίλες πηγές ανεξάρτητης και αξιόπιστης 

πληροφόρησης και σε πρωτοποριακές μεθόδους μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη την 

πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης και τα συγκεκριμένα συμφέροντα 

μειονοτικών ομάδων, και θα ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή και δράση των πολιτών, 

μέσω διαδικασιών συμμετοχής και άμεσης δημοκρατίας που θα ενισχύουν και θα 

συμπληρώνουν, όπου είναι δυνατόν, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία· 

18. σημειώνει ότι για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στα εργαλεία 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι σημαντικό να υπάρχει μετάφραση σε πολλές γλώσσες, 

όταν η πληροφορία πρόκειται να δημοσιοποιηθεί και να διαβαστεί από όλους τους 

πολίτες σε χώρες με πλέον της μίας επίσημες γλώσσες ή από πολίτες που έχουν 

διαφορετική εθνοτική καταγωγή· 

19. επισημαίνει ότι, ενώ τα εργαλεία ηλεκτρονικής δημοκρατίας μπορούν να φανούν χρήσιμα 

για τη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, ωστόσο δεν υποκαθιστούν 

τα παραδοσιακά δημοκρατικά εργαλεία και τα αποτελέσματά τους δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται αντιπροσωπευτική έκφραση της γνώμης των πολιτών στο σύνολό τους· 

20. υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής δημοκρατίας έχουν καθοριστική σημασία για 

την ενίσχυση της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στα 

πλαίσια της δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο δημόσιος διάλογος 

καθόσον αυτά παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κοινό διάλογο 

στην πολιτική ζωή σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι προκειμένου να 

ενισχυθεί αποτελεσματικά η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη των πολιτών, απαιτείται μία 

αλλαγή στη λογική της διακυβέρνησης που θα ενσωματώνει μεγαλύτερη λογοδοσία και 

έλεγχο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η διαβούλευση με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, η λήψη πολιτικών αποφάσεων και οι νομοθετικές διαδικασίες να 

καταστούν περισσότερο διαφανείς, προσβάσιμες, ψηφιοποιημένες, συμβουλευτικές, 

καθολικές, αξιόπιστες, ελεγχόμενες και δίκαιες, επιτρέποντας τον άμεσο έλεγχο και την 

ενεργό παρακολούθηση των εκλεγμένων αντιπροσώπων από τους πολίτες και τις 

διάφορες ενώσεις· 

21. υπογραμμίζει ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία, σύμφωνα με την προτεινόμενη ανάλυση του 

ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει τρεις πτυχές: ενημέρωση, διαβούλευση και ενεργό συμμετοχή· 

σημειώνει ότι για τον λόγο αυτό απαιτείται να υπάρχουν μία κουλτούρα διακυβέρνησης 

και οργάνωσης, ειδικές δεξιότητες, καθορισμένοι κανόνες και διαδικασίες συμμετοχής 

και ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· 

22. θεωρεί ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία καθώς και να ενισχύσει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους· 

23. τονίζει ότι οι προκλήσεις που θέτουν τα εργαλεία της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στον 

τομέα της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο συνετό και αναλογικό, μέσω 

διαφανών, ασφαλών και κατανεμημένων μηχανισμών ελέγχου, με την εφαρμογή 

προληπτικών μέτρων που είναι ήδη απαραίτητα στο μή ηλεκτρονικό περιβάλλον και με 

ιδιαίτερη αναφορά στην πρόληψη της εκλογικής απάτης και χειραγώγησης σε 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών 
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στην ιδιωτική ζωή και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων έναντι παράνομης 

χρήσης, λογισμικού υποκλοπής από τρίτους και άλλες παραβιάσεις· 

24. σημειώνει ότι η διαφάνεια, η ασφάλεια και η ύπαρξη μηχανισμών δημοκρατικού ελέγχου 

σε όλο το φάσμα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας 

για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών στην ιδιωτικότητα και στην μη 

παρακολούθηση· 

25. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει συγκεκριμένα πιλοτικά προγράμματα, 

όπως προβλέπει το ψηφιακό θεματολόγιο και να συνεχίσει τη στήριξή της μέσω άλλων 

συναφών κονδυλίων και προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 

πολίτες» με έμφαση στην κινητικότητα και συμμετοχή των νέων με στόχο την προώθηση 

και ενίσχυση πρωτοβουλιών για μια υπεύθυνη και ενεργή ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ώστε να 

εδραιωθεί πράγματι η δημοκρατία ως πολιτικό και κοινωνικό εγχείρημα που απαιτεί 

γνώση, εμπειρία και αποδοχή· 

26. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην 

προώθηση και ενδυνάμωση σχεδίων για μια υπεύθυνη και ενεργή ευρωπαϊκή ιθαγένεια, 

όπως το πρόγραμμα Erasmus+, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα προγράμματα «Ορίζων 2020» και «Δημιουργική 

Ευρώπη»· για τον σκοπό αυτό, ζητεί να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν οι 

ηλεκτρονικές πλατφόρες e-twinnings, European Schoolnet, E-Teaching και  προγράμματα 

όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρσία που προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. 
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