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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα χρόνο πριν από τις

ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 η στήριξη και η εύνοια των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται με

σταθερό ρυθμό. Περισσότεροι από δύο στους τρεις ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το

γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από

το 1983. Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι ο λόγος τους μετράει στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων γνωρίζουν ήδη από σήμερα την ημερομηνία των

ευρωπαϊκών εκλογών του 2019. Η διαδικασία Spitzenkandidaten αντιμετωπίζεται από τους πολίτες ως θετική εξέλιξη, οι

οποίοι επιθυμούν να συνοδεύεται από πραγματικό διάλογο για ζητήματα σχετικά με την Ευρώπη,

συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος της ΕΕ.

Ο δείκτης του Ευρωβαρομέτρου που μετράει τη στήριξη των πολιτών για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τύγχανε πάντοτε

σταθερής υποστήριξης από τους ερωτηθέντες στην πάροδο των ετών. Το 2018, αυτή η στήριξη ενισχύθηκε σημαντικά

φτάνοντας σε έναν ευρωπαϊκό μέσο όρο του 60% των πολιτών που πιστεύουν ότι η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ είναι κάτι

θετικό. Επιπλέον, το 67% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της ΕΕ.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί για τον εν λόγω δείκτη από το 1983.

Για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (48%) πιστεύουν ότι ο λόγος τους μετράει στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θετική αυτή εξέλιξη άρχισε να διαφαίνεται το δεύτερο εξάμηνο του 2016, γεγονός που ίσως σχετίζεται με

την αφύπνιση των πολιτών μετά το δημοψήφισμα για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διαδικασία Spitzenkandidaten

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις αντιλήψεις που έχουν οι πολίτες για τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές. Οι ερωτηθέντες

σε ολόκληρη την ΕΕ θεωρούν τη διαδικασία Spitzenkandidaten (διαδικασία κορυφαίων υποψηφίων) ως έναν σημαντικό

ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής ζωής στην ΕΕ. Οι ευρωπαίοι ψηφοφόροι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν έμμεσα

στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτη φορά το 2014. Σήμερα τα αποτελέσματα

δείχνουν ότι σχεδόν το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ των 27 (49%) υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή θα τους ενθάρρυνε να

ψηφίσουν στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Επίσης, το 70% των πολιτών πιστεύει ότι η διαδικασία έχει νόημα όταν

συνοδεύεται από πραγματικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά θέματα και το μέλλον της ΕΕ. Πέραν τούτου, οι περισσότεροι

ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια (63%), αποτελεί

σημαντική πρόοδο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία (61%) και προσδίδει μεγαλύτερη νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(60%). Αντιθέτως, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι αυτή η διαδικασία θα εμπόδιζε τις εθνικές κυβερνήσεις

να επιλέξουν τον καλύτερο υποψήφιο (46%) και ότι δεν έχει πραγματικό αντίκτυπο (45%).
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Θεματολογία προεκλογικής εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της επικείμενης προεκλογικής εκστρατείας, οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να ακούσουν για την ασφάλεια με την

ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της μετανάστευσης. Παράλληλα, τα ζητήματα που άπτονται θεμάτων

προσωπικής ευμάρειας και ευημερίας είναι εξίσου υψηλά στην ατζέντα τους. Το 49% των Ευρωπαίων αναφέρουν την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως θέμα προτεραιότητας της προεκλογικής εκστρατείας, και στη συνέχεια την

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (48%), τη μετανάστευση (45%), την οικονομία και την ανάπτυξη (42%). Περίπου το ένα

τρίτο των Ευρωπαίων αναφέρονται στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος

(35%). Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και η κοινωνική προστασία των πολιτών της

ΕΕ αναφέρονται ως προτεραιότητα από το 32% των ερωτηθέντων.

Προσήλωση στη δημοκρατία

Οι Ευρωπαίοι αισθάνονται προσηλωμένοι στη δημοκρατία τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη δική τους χώρα, ενώ το οικονομικό

πλαίσιο επηρεάζει άμεσα τις απόψεις τους. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένη από τον

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους (55%) και στην ΕΕ (46%). Παρότι οι ερωτηθέντες από ορισμένες

χώρες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της δημοκρατίας στην ΕΕ, οι πολίτες ορισμένων μεγαλύτερων

κρατών μελών εκφράζουν πολύ χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην

ΕΕ. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές όταν ιδωθεί υπό το πρίσμα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών, καθώς και των υφιστάμενων

ποσοστών ανεργίας.

Νέα και αναδυόμενα κόμματα

Μεταξύ του 2013 και του 2018, δημιουργήθηκαν περισσότερα από 70 νέα κόμματα και πολιτικές συμμαχίες στα κράτη μέλη

της ΕΕ, ορισμένα από τα οποία πραγματοποίησαν επιτυχή προεκλογική εκστρατεία διαμαρτυρόμενα κατά του πολιτικού

κατεστημένου. Όταν καλούνται να τοποθετηθούν σε μια σειρά δηλώσεων σχετικά με τα νέα αυτά κόμματα και κινήματα, οι

περισσότεροι Ευρωπαίοι τα αντιλαμβάνονται μάλλον θετικά.

Το ήμισυ των ερωτηθέντων (50%) κατά μέσο όρο στην ΕΕ δεν θεωρεί ότι αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία τέτοια κόμματα

ή κινήματα, ενώ λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (38%) πιστεύει ότι θα μπορούσαν να αποτελούν απειλή. Το 70% των

πολιτών που πήραν μέρος στην έρευνα θεωρεί ότι η απλή αντίθεση σε κάτι δεν είναι αρκετή και δεν θα βελτίωνε τίποτα. Το

53% των πολιτών συμφωνεί με το γεγονός ότι τα νέα κόμματα και κινήματα θα μπορούσαν να βρουν νέες λύσεις με καλύτερο

τρόπο σε σύγκριση με το πολιτικό κατεστημένο, και το 56% πιστεύει ότι μπορούν να επιτύχουν πραγματική αλλαγή.

Απόψεις σχετικά με την ψηφοφορία

Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, η παρούσα έρευνα εξετάζει τις απόψεις των πολιτών για την ψηφοφορία. Οι

ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι εύκολο να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η
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συμμετοχή στις εθνικές εκλογές είναι στην πραγματικότητα ευκολότερη: το 72% δηλώνει ότι είναι εύκολο να ψηφίσει στις

εθνικές εκλογές, ενώ το 62% πιστεύει επίσης ότι η ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι εύκολη. Εξετάζοντας τη σημασία

που αποδίδουν οι πολίτες στην ψηφοφορία, το 68% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι η ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές είναι

«υψηλής σπουδαιότητας». Το 49% συμμερίζεται την ίδια άποψη σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Με δώδεκα μήνες να απομένουν, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32%) γνωρίζει ότι οι εν λόγω εκλογές θα διεξαχθούν

το 2019, και επίσης ένας στους δύο ερωτηθέντες (50%) δηλώνει ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Λόγοι συμμετοχής στην ψηφοφορία

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, οι πολιτικοί λόγοι - όπως το «καθήκον ως πολίτες» - κατατάσσονται πρώτοι με 47% όταν

οι Ευρωπαίοι ερωτώνται για ποιον λόγο πιστεύουν ότι θα ψήφιζε κανείς στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ευρωπαϊκοί λόγοι

ακολουθούν στη συνέχεια με υψηλά αποτελέσματα, όπως, ότι «με τις εκλογές μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα» (33%). Άλλοι

λόγοι καλύπτουν το αίσθημα της ιδιότητας του Ευρωπαίου (30%) και την επιθυμία στήριξης της ΕΕ (29%). Σε μικρότερο βαθμό,

οι ευρωπαϊκές εκλογές θεωρούνται επίσης ως ευκαιρία έκφρασης της γενικής δυσαρέσκειας έναντι της ΕΕ (21%) ή της εθνικής

κυβέρνησης (17%).

Σύμφωνα με τη διαδικασία κορυφαίων υποψηφίων που θα επαναληφθεί στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, το 17% των

ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι θα ψηφίσουν προκειμένου «να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου Προέδρου

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί βάσιμη υπόνοια ότι οι Ευρωπαίοι εξοικειώνονται ολοένα και

περισσότερο με τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

... ή αποχής

Η έρευνα έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με τους κύριους λόγους για τους οποίους θα αποφάσιζε κάποιος να μην ψηφίσει

στις ευρωπαϊκές εκλογές. Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι οι πολίτες θα απέχουν επειδή «πιστεύουν ότι η ψήφος τους

δεν θα αλλάξει τίποτα» (60%), «δείχνουν δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα» (48%) ή «δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική ή

τις εκλογές γενικά» (43%). Η έλλειψη πληροφόρησης αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη,

καθώς οι πολίτες πιστεύουν ότι ορισμένοι μπορεί να απέχουν επειδή «δεν γνωρίζουν αρκετά για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου» (34%) ή «πιστεύουν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τη θέση των διαφόρων πολιτικών κομμάτων σε

ευρωπαϊκά θέματα» (22%).

Ορισμένοι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται επαρκώς με προβλήματα που αφορούν

κάποιους σαν αυτούς» (32%) ή ότι οι εν δυνάμει απέχοντες είναι «κατά της Ευρώπης, της ΕΕ, της οικοδόμησης της Ευρώπης»

(17%). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης τεχνικοί λόγοι, καθώς το 15% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ορισμένοι δεν θα

ψηφίσουν, καθώς ενδέχεται να μην διαθέτουν «χρόνο ή έχουν κάτι σημαντικότερο να κάνουν», ενώ το 12% «δεν γνωρίζει πού

ή πώς να ψηφίσει».
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως συμβαίνει με κάθε έρευνα αυτού του είδους, το πλαίσιο κατανόησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

είναι καίριας σημασίας για την ορθή τοποθέτηση και, ως εκ τούτου, την κατανόηση των πορισμάτων. Ένα έτος πριν τις

ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019, οι οικονομικοί δείκτες γίνονται πράσινοι. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το

Brexit ή η συνεχιζόμενη τρομοκρατική απειλή. Όλα αυτά διαδραματίζονται στο πλαίσιο μιας μεταβαλλόμενης

ισορροπίας δυνάμεων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από οικονομικής πλευράς, μετά από 10 χρόνια κρίσης, σημειώθηκε αξιοθαύμαστη δυναμική ανάκαμψης, με αποτέλεσμα ένα

σαφώς πιο θετικό οικονομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,1% τον Φεβρουάριο

του 2018, το χαμηλότερο επίπεδο στην ΕΕ των 28 από τον Δεκέμβριο του 2008.

Έναν χρόνο μετά την έναρξή τους, οι διαπραγματεύσεις για το Brexit σημείωσαν αργή εξέλιξη, αποδεικνύοντας τόσο την

πρόοδο όσο και τα εναπομένοντα εμπόδια ακόμα πιο εμφανώς. Τον Μάρτιο του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε

ψήφισμα ορίζοντας τα κριτήρια για μια πιθανή συμφωνία σύνδεσης για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου

Βασιλείου.

Έναν μήνα νωρίτερα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν μαζικά για να στηρίξουν τη διαδικασία

Spitzenkandidaten, με σκοπό την εκλογή του μελλοντικού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνώντας να

απορρίψουν κάθε υποψήφιο ο οποίος δεν είχε εγκριθεί προηγουμένως ως κορυφαίος υποψήφιος ευρωπαϊκού πολιτικού

κόμματος.

Πράγματι, κατά την προετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών αναβίωσε η συζήτηση για τη διαδικασία Spitzenkandidaten,

συγκεντρώνοντας μεγάλη υποστήριξη σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα κράτη

μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε αρκετές συζητήσεις με ηγέτες της ΕΕ για να συζητήσει το

μέλλον της Ευρώπης και τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Απριλίου 2018 στο

Στρασβούργο, ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron εξέφρασε τη γενική του στήριξη για τη διαδικασία του «κορυφαίου

υποψηφίου» και ζήτησε τη διεξαγωγή πραγματικού ευρωπαϊκού διαλόγου σε ολόκληρη την Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετανάστευση και η τρομοκρατία παραμένουν στην κορυφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο αριθμός των αιτούντων για πρώτη φορά άσυλο στην ΕΕ μειώθηκε σε ένα έτος κατά 26 μονάδες

στο τέλος του 20171. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός παράτυπων μεταναστών στις κύριες μεταναστευτικές διαδρομές μειώθηκε

σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η συνολική κατάσταση παραμένει επισφαλής και θα χρειαστούν πρόσθετες

προσπάθειες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης. Ως συννομοθέτης στον

τομέα της πολιτικής ασύλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει επανειλημμένως την ανάγκη για μια ολιστική και

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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αλληλέγγυα προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση.

Τα τελευταία χρόνια, η τρομοκρατία είχε κυριαρχήσει στον δημόσιο διάλογο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η

εμφανής πτώση του αριθμού των επιθέσεων δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε η απειλή, όπως δείχνει πρόσφατη σειρά

τρομοκρατικών επιθέσεων τον Μάρτιο του 2018 στις πόλεις Carcassonne και Trèbes της Νότιας Γαλλίας.

Κατά τους προηγούμενους μήνες διεξήχθησαν πολλές εκλογές σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Ιταλία διεξήχθησαν

εκλογές τον Μάρτιο, αλλά δεν οδήγησαν ακόμα στη δημιουργία νέας κυβέρνησης. Στην Ουγγαρία, από την άλλη πλευρά,

επανεκλέχθηκε ευρέως ο Viktor Orban ως πρωθυπουργός μετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, τις οποίες είχε κερδίσει

το κόμμα του Fidesz με ενισχυμένη πλειοψηφία. Τον Ιανουάριο, διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές στην Τσεχική Δημοκρατία,

όπου εκλέχτηκε ο Miloš Zeman για δεύτερη θητεία, καθώς και στη Φινλανδία, όπου επανεξελέγη ο νυν πρόεδρος Sauli Niinistö.

Τον Φεβρουάριο επανεξελέγη Πρόεδρος της Κύπρου ο Νίκος Αναστασιάδης.

Το 2018 παραιτήθηκαν επίσης απροσδόκητα τρεις αρχηγοί κυβερνήσεων: ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Mihai Tudose

παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Miro Cerar παραιτήθηκε τον Μάρτιο, όπως και ο πρωθυπουργός

της Σλοβακίας Robert Fico. Η παραίτηση του τελευταίου προέκυψε μετά τη δολοφονία του 27χρονου δημοσιογράφου Jan

Kuciak και της αρραβωνιαστικιάς του, Martina Kušnírová, στο σπίτι τους στη δυτική Σλοβακία στις 26 Φεβρουαρίου. Ο Kuciak

είναι ο δεύτερος ερευνητής δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στην ΕΕ τους τελευταίους μήνες. Τον Οκτώβριο του 2017, η

δημοσιογράφος Daphne Caruana Galizia από τη Μάλτα σκοτώθηκε από βόμβα στο αυτοκίνητό της στη χώρα της. Η Caruana

Galizia ήταν ευρέως γνωστή στο νησί και είχε καλύψει εκτενώς τη διαφθορά στη Μάλτα.

Στην Ισπανία, μετά τις περιφερειακές εκλογές της Καταλονίας του 2017 στις 21 Δεκεμβρίου 2017, το κοινοβούλιο της

Καταλονίας δεν έχει καταφέρει ακόμη, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, να εκλέξει πρόεδρο της κυβέρνησης της

Καταλονίας (Generalitat). Στη Γερμανία, οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2017 οδήγησαν σε πρωτοφανείς δυσκολίες κατά τον

σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Μετά από μια μακρά διαδικασία, η Angela Merkel επανεξελέγη καγκελάριος ενός ανανεωμένου

«μεγάλου συνασπισμού» των Χριστιανοδημοκρατών (CDU, CSU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) τον Μάρτιο του 2018.

Στη διεθνή σκηνή, προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν στη Ρωσία και την Κίνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump

εντατικοποίησε τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας. Πέραν τούτου, κατά τη διάρκεια της

επιτόπιας έρευνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους για να

ανταποκριθούν στρατιωτικά στη χημική επίθεση εναντίον αμάχων σε προάστιο της Δαμασκού της Συρίας μια εβδομάδα πριν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενήργησε με αξιοσημείωτη ενότητα μετά την επίθεση εναντίον ενός πρώην ρώσου πράκτορα στο

Ηνωμένο Βασίλειο με χρήση νευροπαραλυτικού παράγοντα τον Μάρτιο του 2018. Η απομάκρυνση δεκάδων ρώσων

διπλωματών από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν μια πρωτοφανής πράξη αλληλεγγύης προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΕ

Η σταδιακή οικονομική ανάκαμψη που γνώρισε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώνεται ως

συγκεκριμένη και απτή πραγματικότητα για όλο και περισσότερους Ευρωπαίους. Οι δείκτες του ιστορικού αυτής της

έρευνας συνεχίζουν να απεικονίζουν την αυξανόμενη και πάλι ευνοϊκή στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως

φαίνεται καλύτερα στα πρωτοφανή θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ.

Μετά από δέκα χρόνια κρίσης, το οικονομικό πλαίσιο επιτέλους είναι πλέον θετικό: οι αγορές δεν προβλέπουν πλέον πτώση

στη ζώνη του ευρώ, η ίδια η ζώνη του ευρώ επέστρεψε στην ανάπτυξη2, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται3.

Παρόλα αυτά, παρά την ανάκαμψη των οικονομικών δεικτών, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να ανησυχούν για την κατάσταση

της εθνικής τους οικονομίας, αντικατοπτρίζοντας τις αυξανόμενες ανισότητες που αντιλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Η φωνή μου μετράει στην ΕΕ: αντίστροφες καμπύλες

Κάθε χρόνο, το Ευρωβαρόμετρο του Κοινοβουλίου ρωτά τους ευρωπαίους πολίτες εάν πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει

στην ΕΕ. Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και για πρώτη φορά κατά την τελευταία δεκαετία, η πλειονότητα

των ερωτηθέντων απάντησε θετικά: το 48% πιστεύει ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ. Αυτή η θετική εξέλιξη ξεκίνησε μετά τον

Σεπτέμβριο του 20164, θεωρούμενη ως το σημείο καμπής αυτού του δείκτη, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 11 μονάδες του

ποσοστού των ερωτηθέντων που αισθάνονται ότι η φωνή τους μετράει σήμερα στην ΕΕ. Παράλληλα, το 46% διαφωνεί με τη

δήλωση αυτή, μειώνοντας κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η τάση με την πάροδο του χρόνου δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν παραδοσιακά αντίκτυπο σε αυτόν τον δείκτη.

Πράγματι, ο δείκτης «η φωνή μου μετράει στην ΕΕ» αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του

2004 (από 30% έως και 39%), και στη συνέχεια ο δείκτης έπεσε. Αυξήθηκε και πάλι κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο του

2009 στο 38% πριν τη νέα πτώση και τελικά αυξήθηκε στο 41% μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014.

Ωστόσο, για πρώτη φορά, ο εν λόγω δείκτης αρχίζει να αυξάνεται στα μέσα της κοινοβουλευτικής περιόδου, σε σύγκριση με

τις προηγούμενες βουλευτικές περιόδους, όταν ο δείκτης θα πληρούσε κανονικά το κυκλικό κατώτατο όριό του και, ως εκ

τούτου, το χαμηλότερο επίπεδό του στα μέσα της κοινοβουλευτικής περιόδου5. Τον Απρίλιο του 2018, η μικρή αλλά

προοδευτική εξέλιξη επιβεβαιώνει αυτή τη θετική τάση.

2 Σύμφωνα με την Eurostat, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σημείωσε άνοδο το 2017 κατά 2,5% τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνολικά όσο και στη ζώνη του ευρώ.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Mε ποσοστό 7,1% στην ΕΕ συνολικά και 8,5% στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2018, η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο
επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2008. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-
EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Σημαντικές μεταστροφές της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση»,
Νοέμβριος 2017· http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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Κάνοντας ανασκόπηση στο γενικό πλαίσιο αυτής της ανοδικής τάσης που ξεκίνησε το 2016, καθίσταται ολοένα και πιο σαφές

ότι το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 για το Brexit είχε σημαντικό αντίκτυπο στις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με τη

θέση τους και την ένταξή τους στην ΕΕ. Τόσο η επιλογή ενός δημοψηφίσματος ως μεθόδου ψηφοφορίας όσο και οι άμεσες

επιπτώσεις του αποτελέσματος στην καθημερινή ζωή πολλών Βρετανών ενδέχεται να επηρέασαν συμβολικά την αντίληψη των

Ευρωπαίων για τη «φωνή τους στην ΕΕ». Αυτό θα μπορούσε ακόμη και να αφυπνίσει την αίσθηση που έχει ένα αυξανόμενο

ποσοστό ερωτηθέντων ότι η φωνή τους μετράει.

Τα εθνικά αποτελέσματα τείνουν να επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο με πλειοψηφία θετικών απόψεων σε 15 χώρες. Η Σουηδία

(80%), η Δανία (80%) και οι Κάτω Χώρες (79%) βρίσκονται στην κορυφή της λίστας όσων αισθάνονται ότι η φωνή τους μετράει

στην ΕΕ. Στην Ουγγαρία παρατηρείται σημαντική αύξηση 11 μονάδων, όπου το 50% πιστεύει τώρα ότι η φωνή τους μετράει

στην ΕΕ.
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Ωστόσο, η θετική αυτή άποψη δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Εδώ, το 76% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι η φωνή τους

μετράει στην ΕΕ, όπως οι Εσθονοί (72%) και ερωτηθέντες από 10 άλλα κράτη μέλη, όπου η πλειοψηφία διαφωνεί με αυτή τη

δήλωση (Λετονία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και

Σλοβακία). Όσον αφορά τη Βουλγαρία, οι απόψεις μοιράζονται ισομερώς μεταξύ πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ηλικίας έως 64 ετών θεωρεί ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ.

Αντιθέτως, οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω, προφανώς οι ερωτηθέντες συνταξιούχοι, είναι πιθανό να πιστεύουν ότι η

φωνή τους δεν μετράει στην ΕΕ. Οι άνεργοι, οι χειρωνακτικά εργαζόμενοι και τα άτομα που ασχολούνται με τα οικιακά

συμμερίζονται την ίδια άποψη.

Στην πραγματικότητα, ο εν λόγω δείκτης συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο με τον οποίο οι ερωτηθέντες
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αντιλαμβάνονται τη θέση τους στην ΕΕ γενικά. Άτομα που πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ είναι πιο πιθανό να

εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υποθέσεις της ΕΕ και τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Επίσης, μια διασταυρούμενη

ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι αυτή η ομάδα του πληθυσμού, η οποία πιστεύει ότι η φωνή της μετράει, τείνει

να πιστεύει ότι η ψηφοφορία είναι σημαντική και ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ψηφίζοντας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, δηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Πέραν τούτου, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται ότι ακούγεται η φωνή τους στη χώρα τους.

Σε 21 κράτη μέλη, αισθάνονται ότι έχουν λόγο: το 63% πιστεύει ότι η φωνή τους μετράει στη χώρα τους (+2 ποσοστιαίες

μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2017) και το 33% διαφωνεί με αυτή τη δήλωση (-2). Ωστόσο, την άποψη αυτή δεν

συμμερίζονται ερωτηθέντες σε 7 κράτη, ξεκινώντας με την ισχυρότερη διαφωνία που εκφράζουν οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα,

όπου το 67% πιστεύει ότι η φωνή τους δεν εισακούεται στη χώρα τους.

Παραδοσιακά, το ερώτημα αυτό παρουσιάζει θετικότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις απόψεις των ατόμων σχετικά με το

εάν ακούγεται η φωνή τους στην ΕΕ. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, η διαφορά αυτή ανέρχεται σε 15 μονάδες όταν

συγκρίνονται οι δύο μέσοι όροι της ΕΕ. Σε 27 κράτη μέλη, η αίσθηση ότι «η φωνή μου μετράει στη χώρα μου» είναι ισχυρότερη

από την αίσθηση ότι «η φωνή μου μετράει στην ΕΕ». Στη Λιθουανία και οι δύο απαντήσεις συγκεντρώνουν το ίδιο επίπεδο

(31%).

Ωστόσο, τα εθνικά στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ευρύτερες διαφορές. Η Τσεχική Δημοκρατία επιδεικνύει με τον

καλύτερο τρόπο το γεγονός αυτό, με διαφορά 35 μονάδων μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στη χώρα

(61%) έναντι εκείνων που πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε επίπεδο ΕΕ (26%). Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται

επίσης στην Εσθονία και τη Γαλλία (και στις δύο περιπτώσεις 24 μονάδες), στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Φινλανδία (και στις

δύο περιπτώσεις 21 μονάδες), στην Αυστρία (20 μονάδες) ή στη Σλοβακία (19 μονάδες).
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Μια συμπληρωματική ερώτηση τέθηκε σχετικά με το εάν οι πολίτες θεωρούν ότι η φωνή της χώρας τους μετράει στην

ΕΕ. Οι απαντήσεις στην πραγματικότητα ισοδυναμούν με την προηγούμενη ερώτηση: το 63% των ερωτηθέντων πιστεύει

ότι η φωνή της χώρας τους μετράει στην ΕΕ. Στην ίδια κατεύθυνση, σε όλες τις χώρες, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η

χώρα τους έχει ισχυρότερη φωνή από ό,τι οι ίδιοι ως άτομα στην ευρωπαϊκή σκηνή. Σε ορισμένες χώρες, ιδίως στις χώρες

της Βαλτικής, η διαφορά απόψεων είναι σημαντική: διαφορά 39 μονάδων στην Εσθονία, 30 μονάδων στη Λιθουανία, 29

μονάδων στη Λετονία, αλλά και μια σημαντική διαφορά 29 μονάδων στη Γαλλία και στη Λετονία, 26 μονάδων στην

Πορτογαλία και 19 μονάδων στη Μάλτα.

Βαδίζοντας αργά αλλά σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση

Οι δείκτες για τη γενική κατάσταση υποδεικνύουν μια ενθαρρυντική ανάκαμψη της αισιοδοξίας όσον αφορά το μέλλον

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσίασε ήδη το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο το φθινόπωρο του 20176. Καταρχάς,

διαγράφοντας θετική τάση κατά το τελευταίο έτος στην εν λόγω έρευνα, το 57% των Ευρωπαίων εκφράζει αισιοδοξία

για το μέλλον της ΕΕ (+7 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016), ενώ ένα φθίνον ποσοστό της τάξεως του

37% (-7 ποσοστιαίες μονάδες) αισθάνεται απαισιοδοξία. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, όλα τα κράτη μέλη εκτός

από δύο συμμερίζονται αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας. Δεύτερον, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η κατάσταση

της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καλή (48%), μια πλειοψηφική άποψη σε 23 χώρες.

6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 88, φθινόπωρο 2017
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Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και όσον αφορά την κατεύθυνση που έχει πάρει η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο και στην ΕΕ.

Ένα έτος πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η παρούσα έρευνα καταδεικνύει ότι τείνει να εκδηλωθεί μια αλλαγή στο μυαλό των

ανθρώπων από το 2014. Ένα αυξανόμενο ποσοστό ερωτηθέντων φαίνεται να πιστεύει ότι τα πράγματα επανέρχονται σε σωστή

πορεία: το 35% πιστεύει ότι η κατάσταση έχει δρομολογηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση στη χώρα τους και το 32% σκέφτεται

το ίδιο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, για την πλειοψηφία, αν και μειώνεται σε σχέση με τη θετική τάση, τα

πράγματα συνεχίζουν να ακολουθούν λάθος κατεύθυνση τόσο στη χώρα τους (48%) όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (42%).

Όπως και στο Parlemeter 2017, τα 28 κράτη μέλη έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απόψεις τους όσον αφορά τη «σωστή

κατεύθυνση» στη χώρα τους και στην ΕΕ. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, 10 χώρες εκφράζουν τις πιο θετικές

αντιλήψεις και στα δύο επίπεδα: βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αντιστρόφως, οι ερωτηθέντες σε 8 χώρες θεωρούν,

περισσότερο από τους Ευρωπαίους κατά μέσο όρο, ότι η κατάσταση κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση τόσο στις αντίστοιχες

χώρες τους όσο και στην ΕΕ.
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Όπως ακριβώς και στο Parlemeter του 2017, τα ίδια δύο κράτη μέλη καθορίζουν την εικόνα. Στην πάνω δεξιά πλευρά του

φάσματος, η Ιρλανδία παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές για τον δείκτη ότι «τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή

κατεύθυνση» τόσο σε εθνικό (74%) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (62%). Στο κάτω αριστερό μέρος, η θέση της Ελλάδας

παραμένει αμετάβλητη, με λιγότερους από έναν στους δέκα (9%) να πιστεύει ότι «τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή

κατεύθυνση» στη χώρα και περίπου έναν στους έξι (15%) στην ΕΕ. Έχει επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε μια σειρά χωρών

(Κροατία και Σλοβενία, τα βαλτικά κράτη Λιθουανία και Λετονία, καθώς και Ρουμανία και Βουλγαρία) οι πολίτες πιστεύουν, με

τιμές άνω του μέσου όρου της ΕΕ, ότι τα πράγματα στην ΕΕ πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ έχουν ταυτόχρονα

αντίθετη άποψη για τα πράγματα στη δική τους χώρα.

Σε διάστημα μισού έτους και μόνο παρουσίασαν μερικές φορές σημαντική μεταβολή οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με

τη χώρα τους. Όπως δείχνει το κατωτέρω γράφημα, στην Εσθονία, για παράδειγμα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύει

ότι «τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση» στη χώρα τους επιδεινώνεται σε 34% (-11 ποσοστιαίες μονάδες).

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά στην Ουγγαρία (47%, +13) και στην Αυστρία (52%, +8), όπου και στις

δύο περιπτώσεις συνδέεται πιθανώς με πρόσφατες εκλογές ή κυβερνητικούς σχηματισμούς και στις δύο χώρες. Η άποψη

σχετικά με την ευρωπαϊκή κατάσταση ακολουθεί την ίδια εξέλιξη, με σημαντική επιδείνωση και πάλι στην Εσθονία (31%, -9),

αλλά και στη Φινλανδία (34%, -9) και στο Λουξεμβούργο (32%, -10) το τελευταίο εξάμηνο. Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία

παρουσιάζει βελτίωση της τάξεως των 14 μονάδων ως προς την κατεύθυνση της ΕΕ, στο 52%. Τα εθνικά πλαίσια μπορούν

ασφαλώς να ενισχύσουν, σε κάποιο βαθμό, την κατανόηση κάθε εξέλιξης και των συνεπειών της στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Σύμφωνα με το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο του φθινοπώρου του 20177, η άποψη σχετικά με την κατάσταση της εθνικής

οικονομίας διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό. Πίσω από το 48% των θετικών απόψεων κατά μέσο όρο, παρατηρούνται πολύ

μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών όσον αφορά την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της εθνικής οικονομίας

(από το 2% των «θετικών» απαντήσεων στην Ελλάδα έως το 91% στη Γερμανία και Ολλανδία). Αντιστοίχως, ο τρόπος με τον

οποίο αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες την κατεύθυνση που ακολουθούν τα πράγματα στην ΕΕ και στη χώρα τους ενισχύει την

καλύτερη κατανόηση της σημασίας των εθνικών συνθηκών για την ερμηνεία των πορισμάτων της έρευνας.

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 88, φθινόπωρο 2017.
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Από την άποψη αυτή, φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες σε 10 κράτη μέλη θεωρούν ότι τα πράγματα εξελίσσονται όντως καλύτερα

σε επίπεδο ΕΕ από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Επτά από τα κράτη αυτά αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα το υψηλότερο

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία) ή άνω του μέσου όρου (Κροατία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία)8.

Την ομάδα αυτή συμπληρώνουν τρεις ακόμα χώρες, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σλοβενία.

8 Eurostat, «Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ στο 8.5%» Φεβρουάριος 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να εξεταστούν για να μελετηθεί ο λόγος για τον οποίο η πλειοψηφία πιστεύει

ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένας θα μπορούσε να αντληθεί από τις απόψεις των ανθρώπων

σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητές τους. Θέτοντας το ερώτημα τον Δεκέμβριο του 2017 σχετικά με τις απόψεις τους για

την ανισότητα των εισοδημάτων9, η ευρεία πλειοψηφία των ερωτηθέντων (84%) συμφώνησε ότι οι εισοδηματικές διαφορές

στη χώρα τους είναι υπερβολικές. Ωστόσο, το 58% των πολιτών θεωρεί ταυτόχρονα ότι στη χώρα του σήμερα έχει ίσες

ευκαιρίες εξέλιξης στη ζωή, και το 46% δηλώνει ότι αυτό έχει βελτιωθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Εντούτοις, οι διακυμάνσεις σε

εθνικό επίπεδο εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Παρά το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε στην ΕΕ των 28

από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι σήμερα (7,1% τον Φεβρουάριο του 201810), οι απόψεις εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις

σε πολλές περιφέρειες, καθώς προέκυψαν νέες προκλήσεις μετά την κρίση.

Η συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και της άποψης ότι «τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση» είναι

σημαντικά αρνητική τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και στην ΕΕ: όσο περισσότεροι άνεργοι στον πληθυσμό, τόσο πιο

δυσαρεστημένοι αισθάνονται οι ερωτηθέντες για την κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα. Με άλλα λόγια, οι λιγότερο

αισιόδοξες χώρες από αυτήν την άποψη αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ. Όπως

επισημαίνεται με την πιο σκούρα απόχρωση, η ανεργία τον Φεβρουάριο του 2018 έφθασε το 20,8% στην Ελλάδα, η οποία

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 471 «Δικαιοσύνη, ανισότητα και κινητικότητα μεταξύ των γενεών», Δεκέμβριος
2017
10 Eurostat, «Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ στο 8.5%» Φεβρουάριος 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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κατατάσσεται τελευταία, με μόλις 9% των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση σε

εθνικό επίπεδο και 15% σε επίπεδο ΕΕ. Ομοίως, ένας στους πέντε Ισπανούς ερωτηθέντες (20%) πιστεύει ότι τα πράγματα

πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην Ισπανία, με δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (16,1%). Το ίδιο ισχύει

και στην Κροατία: το 19% πιστεύει ότι τα πράγματα κατευθύνονται προς τη σωστή πορεία, ενώ η ανεργία αγγίζει το 9,4%, ή

στην Ιταλία: το 22% πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ η ανεργία ανέρχεται σε 11%.

Υψηλότερη υποστήριξη για τη συμμετοχή στην ΕΕ σε μια δεκαετία

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δείκτης που είχε λάβει την πιο σταθερή υποστήριξη από τους ευρωπαίους

ερωτηθέντες στην πάροδο του χρόνου. Εξετάζοντας τα έξι τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν σημαντικά, κατά

μέσο όρο, στο 60% των πολιτών οι οποίοι πιστεύουν ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην Ευρώπη είναι θετικός παράγοντας.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έλαβε αυτό το ερώτημα από τότε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε να

διενεργεί δικές του έρευνες Ευρωβαρομέτρου το 2007. Δώδεκα τοις εκατό πιστεύει ότι είναι κάτι αρνητικό, ενώ το ένα τέταρτο

των ερωτηθέντων (25%) δεν το θεωρεί ούτε θετικό ούτε αρνητικό.

Η καμπύλη της τάσης δείχνει τον Μάιο του 2011 ως αφετηρία της σταδιακής ανοδικής τάσης για αυτόν τον δείκτη. Ωστόσο,

από το φθινόπωρο του 2016, η καμπύλη αρχίζει να ανεβαίνει σημαντικά. Και πάλι, η ψήφος για το Brexit τον Ιούνιο του 2016

διαδραμάτισε σίγουρα κάποιον ρόλο σε αυτήν την αναβίωση της θετικής στάσης προς την Ευρώπη, ακόμη και αν η φύση των

αποτελεσμάτων του Brexit παραμένει αβέβαιη έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει όντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση

στις 29 Μαρτίου 2019.
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Η πλειονότητα των πολιτών σε 26 χώρες εκφράζει την υποστήριξή του για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, παρουσιάζοντας

μια διακύμανση από το 85% στο Λουξεμβούργο έως το 39% στην Ιταλία. Αυτή η θετική άποψη αυξάνεται σε 21 χώρες, άνοδος

που φτάνει έως και τις 17 ποσοστιαίες μονάδες στην Κύπρο (52%). Σημαντική άνοδος παρατηρείται επίσης στη Ρουμανία (59%,

+11), στη Μάλτα (74%, +10) και στη Δανία (76%, +9).

Ουδέτερη άποψη επικρατεί στην Τσεχική Δημοκρατία και την Κροατία (το νεότερο κράτος μέλος της ΕΕ), όπου το 46% και το

49% των ερωτηθέντων, αντιστοίχως, θεωρεί ότι η ένταξη στην Ευρώπη δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική. Τα πορίσματα αυτά

ενισχύονται στην πραγματικότητα από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Πράγματι, αφενός, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι,

γενικά, οι πολίτες από χώρες με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη για την ένταξη

στην ΕΕ (π.χ. Λουξεμβούργο, Γερμανία και Κάτω Χώρες).
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Περαιτέρω καθοριστικούς παράγοντες αποτελούν στο πλαίσιο αυτό η ηλικία, η εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, η απασχόληση.

Η στήριξη για την ένταξη στην ΕΕ είναι πιο ισχυρή στους νεότερους και πιο μορφωμένους ερωτηθέντες. Τα τρία τέταρτα των

διευθυντικών στελεχών (75%) και των σπουδαστών (74%) θεωρούν ότι είναι κάτι θετικό, ενώ το 46% πιστεύει το ίδιο μεταξύ

εκείνων που ολοκλήρωσαν την επίσημη εκπαίδευση στην ηλικία των 15 ετών ή νωρίτερα, και το 46% των ανέργων.

Επίσης, τα αποτελέσματα για την ένταξη υποδεικνύουν μια αυξανόμενη αναγνώριση για το γεγονός ότι η ιδιότητα του μέλους

της ΕΕ έχει ωφελήσει τις επιμέρους χώρες. Ένα πρωτοφανές ποσοστό της τάξεως του 67% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η

χώρα τους έχει επωφεληθεί, κατά κανόνα, από τη συμμετοχή στην ΕΕ.
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Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 25 κράτη μέλη, συμβάλλοντας στο υψηλότερο συνολικό επίπεδο από το 1983. Όπως

προκύπτει από το διάγραμμα που ακολουθεί, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί περισσότερο

από τη συμμετοχή της στην ΕΕ στη Μάλτα (93%), στην Ιρλανδία (91%) και στη Λιθουανία (90%). Παρότι στην Αυστρία

(54%), το Ηνωμένο Βασίλειο (53%) και την Ιταλία (44%) ο αριθμός των πολιτών που πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει

επωφεληθεί είναι ο χαμηλότερος, τα ποσοστά αυτά εξακολουθούν να εκφράζουν την άποψη της πλειοψηφίας. Στο

πλαίσιο αυτό, σχετική άνοδος τους τελευταίους έξι μήνες11 σημειώνεται στην Κύπρο (56%, +11), στο Βέλγιο (77%, +11),

στη Ρουμανία (71%, +10) και στην Ελλάδα (57%, +9).

11 Συγκριτικά με το Parlemeter που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2017.
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Η εικόνα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένει σταθερή: παρότι πολλοί από τους ερωτηθέντες διατηρούν «ουδέτερη

εικόνα» του θεσμικού οργάνου (43%), το 31% έχει θετική άποψη και το 22% έχει αρνητική άποψη για αυτό. Σε εθνικό επίπεδο

σημειώνεται κάποια περιορισμένη εξέλιξη (όχι πάνω από +8/-7 ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2017 για θετικές,

ουδέτερες και αρνητικές απαντήσεις).

Κατά μήκος αυτής της γραμμής, η πλειονότητα των ερωτηθέντων τείνουν να εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως

παρουσιάστηκε στο Τακτικό Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το φθινόπωρο του 2017, το 45% των ερωτηθέντων

εμφάνισε τάση εμπιστοσύνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 42% δείχνει να μην το εμπιστεύεται.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ένα σημαντικότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο

μέλλον. Ένα έτος πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, το 47% των ερωτηθέντων θα ήθελε προσωπικά να δει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον. Αυτό ισχύει για την πλειονότητα των ερωτηθέντων σε 23

κράτη μέλη.



25

Περαιτέρω συσχετισμοί επιβεβαιώνουν τα πορίσματα που ισχύουν επίσης για πολλούς άλλους γενικούς δείκτες, όπως

αναλύθηκε παραπάνω. Πράγματι, πέραν της ηλικιακής ομάδας, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες έχουν σημαντικό αντίκτυπο

σε όλες τις μεταβλητές που σχετίζονται με τη γενική άποψη για την ΕΕ και, εν προκειμένω, για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Όσο πιο μορφωμένοι είναι οι ερωτηθέντες, τόσο πιο σημαντικό ρόλο θα ανέθεταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

στο μέλλον σύμφωνα με την μεγαλύτερη ικανοποίησή τους για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία και την εν

γένει θετικότερη στάση τους προς την ΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SPITZENKANDIDATEN, ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 σηματοδότησαν την πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι

είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν έμμεσα στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το

2019, η διαδικασία Spitzenkandidaten (κορυφαίοι υποψήφιοι) τίθεται για δεύτερη φορά. Στην ερώτηση εάν αυτή η

δυνατότητα θα αύξανε τις πιθανότητες να ψηφίσουν από ό,τι σήμερα, σχεδόν το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ των 2712

(49%) δηλώνει ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψήφιων αυξάνει πράγματι την πιθανότητα να ψηφίσουν.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει αποφασιστικά τον ρόλο του Κοινοβουλίου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εκλέγει

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί να εγκρίνει απλώς έναν υποψήφιο που ορίστηκε αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις». Στη

συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον υποψήφιο με την πλειοψηφία των μελών του.

Με βάση αυτές τις αλλαγές, τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα όρισαν από έναν κορυφαίο υποψήφιο για την

προεδρία της Επιτροπής. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 201413, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την

προσδοκία του ότι ο υποψήφιος για την προεδρία της Επιτροπής τον οποίο προτείνει το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που θα

κερδίσει τις περισσότερες έδρες στο Κοινοβούλιο θα είναι ο πρώτος που θα εξεταστεί, προκειμένου να εξακριβωθεί η

ικανότητά του/της να εξασφαλίσει την υποστήριξη της απαραίτητης απόλυτης πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο. Ενόψει της

σαφούς και κατηγορηματικής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων του, με βάση το αποτέλεσμα

των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, ο Jean-Claude Juncker διορίστηκε και εξελέγη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 201814, οι βουλευτές έκριναν ότι η διαδικασία κορυφαίων

υποψηφίων του 2014 αποδείχθηκε επιτυχής και τόνισαν ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 θα αποτελέσουν την ευκαιρία να

εδραιωθεί η χρήση αυτής της πρακτικής. Το Κοινοβούλιο επανέλαβε επίσης τη στάση που είχε εκφράσει το 2014, δηλώνοντας

ότι θα ήταν πρόθυμο να απορρίψει οποιονδήποτε υποψήφιο από τη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων του Προέδρου της

Επιτροπής, ο οποίος δεν διορίστηκε ως Spitzenkandidat στην προετοιμασία προς τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Τους τελευταίους μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια σειρά συζητήσεων ολομελείας με διάφορους αρχηγούς

κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για να συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης και τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές. Κατά τη

διάρκεια μιας από αυτές τις συζητήσεις στη σύνοδο της ολομέλειας τον Απρίλιο στο Στρασβούργο, ο Γάλλος πρόεδρος

Emanuel Macron εξέφρασε τη γενική υποστήριξή του για τη διαδικασία Spitzenkandidaten και ζήτησε πραγματικό ευρωπαϊκό

12 Το ερώτημα αυτό δεν τέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=EL
14 Απόφαση ΕΚ για την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
(2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=EL
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διάλογο σε ολόκληρη την Ένωση για την υπεράσπιση της ιδέας της ευρωπαϊκής κυριαρχίας15.

Κατά την παρούσα έρευνα υπενθυμίστηκε στους πολίτες ότι, στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν και

πάλι, όχι μόνο να ψηφίσουν αυτούς που θα τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και να συμμετάσχουν στη

διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ερώτηση εάν αυτή η δυνατότητα αυξάνει τις πιθανότητες

να ψηφίσουν από ό,τι μέχρι σήμερα, σχεδόν το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ των 2716 (49%) δήλωσε ότι η διαδικασία

Spitzenkandidaten αυξάνει την πιθανότητα να ψηφίσουν. Το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει την πιθανότητα

να ψηφίσει, ενώ το 8% των πολιτών δεν ήξερε εάν αυτή η ευκαιρία θα είχε αντίκτυπο στην πιθανότητα να ψηφίσουν.

Σε έντεκα χώρες, τουλάχιστον οι μισοί πολίτες δήλωσαν ότι η διαδικασία Spitzenkandidaten θα τους έκανε πιθανότατα να

ψηφίσουν. Στην κορυφή αυτού του καταλόγου βρίσκεται η Ουγγαρία, όπου συνολικά το 67% των ερωτηθέντων εκλαμβάνει

ως κίνητρο αυτήν την ανανεωμένη ευκαιρία, και ακολουθεί το 60% των ερωτηθέντων στην Ιρλανδία και το 59% των

ερωτηθέντων στην Αυστρία. Στο κατώτερο άκρο της κλίμακας, μόνο το 30% των ερωτηθέντων στις Κάτω Χώρες, το 31% στην

Εσθονία και το 35% στη Δανία θεωρεί τη διαδικασία Spitzenkandidaten ως πρόσθετο κίνητρο. Εξετάζοντας την

κοινωνικοδημογραφική κατανομή, συνολικά η ιδέα αυτή απηχεί καλύτερα στους πιο μορφωμένους ερωτηθέντες. Οι

περισσότερο προετοιμασμένοι να πιστέψουν ότι τόσο η ΕΕ όσο και η χώρα τους έχουν επανέλθει σε σωστή πορεία, δηλώνουν

ότι είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν όταν αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη διαδικασία Spitzenkandidaten.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Το ερώτημα αυτό δεν τέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
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Εξετάζοντας την κοινή γνώμη κατά την προετοιμασία για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων

(55%) στη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου του Κοινοβουλίου Ένας χρόνος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, πίστευε ότι η

«έμμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» θα προέτρεπε τους πολίτες να ψηφίσουν. Ο αντίκτυπος αυτής της

διαδικασίας ήταν επίσης αισθητός στους λόγους συμμετοχής στην ψηφοφορία οι οποίοι αναφέρθηκαν από ένα ποσοστό των

ερωτηθέντων όταν κλήθηκαν να απαντήσουν μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 201417.

Συνεπώς, οι απαντήσεις για «αυξημένη πιθανότητα να ψηφίσουν» λόγω της διαδικασίας Spitzenkandidaten πρέπει να

συζητηθούν σε συνδυασμό με το ερώτημα κατά πόσον η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει πραγματικό κίνητρο για την

ψηφοφορία. Σε ερώτηση του Parlemeter του 2017, το 14% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν στις

ευρωπαϊκές εκλογές επειδή «θέλουν να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»,

ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικό θεωρούν ότι είναι να ψηφίσουν (Parlemeter 2017). Απαντώντας ξανά το ίδιο ερώτημα τον

Απρίλιο του 2018, η απάντηση αυτή σημείωσε αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας το 17% των πολιτών σε

ολόκληρη την ΕΕ των 28.

Ο συνδυασμός των δύο παραγόντων υποδεικνύει ότι η διαδικασία Spitzenkandidaten όχι μόνο εξακολουθεί να είναι συνολικά

ένας ελκυστικός παράγοντας για πολλούς Ευρωπαίους, αλλά παρατηρούμε επίσης αύξηση των απαντήσεων των πολιτών που

θεωρούν τους κορυφαίους υποψήφιους ως θετικό κίνητρο για να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές.

17 Μετεκλογική μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00053/Post-
election-survey-2014).



29



30

Η ανάγκη για πραγματικό διάλογο στην Ευρώπη

Ενώ η διαδικασία αυτή καθαυτή φαίνεται να τυγχάνει και πάλι θετικής αποδοχής κατά την προετοιμασία προς τις ευρωπαϊκές

εκλογές του 2019, οι πολίτες εκφράστηκαν επίσης μια σειρά δηλώσεων που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία εκλογής του

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία δήλωση λαμβάνει μακράν τη μεγαλύτερη υποστήριξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή

Ένωση: το 70% των πολιτών δηλώνει ότι η διαδικασία Spitzenkandidaten έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από πραγματικό

διάλογο για τα ευρωπαϊκά θέματα και το μέλλον της ΕΕ. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι πολίτες καθιστούν σαφές ότι η διαδικασία

από μόνη της δεν θεωρείται επαρκής. Όπως καταδεικνύει γενικά η παρούσα έρευνα, οι Ευρωπαίοι θέλουν μια πλούσια σε

περιεχόμενο πολιτική συζήτηση για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους για

ευρωπαϊκή δράση.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέρχεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε επιτυγχάνει υποστήριξη της τάξεως του 87% στην Ελλάδα, 80%

στη Γερμανία και 79% στο Βέλγιο, ενώ στο άλλο άκρο της κλίμακας το 55% του πληθυσμού της Ρουμανίας, το 58% της Λετονίας

και το 59% της Πολωνίας εξακολουθεί να ζητεί πραγματικό ευρωπαϊκό διάλογο για να συνοδεύει τη διαδικασία

Spitzenkandidaten.

Πράγματι, οι έρευνες του Ευρωβαρομέτρου τα τελευταία χρόνια έχουν καταδείξει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν κατανοήσει

ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αγγίζει τη ζωή τους μόνο ακροθιγώς, αλλά ότι οι σημαντικές αλλαγές που συζητούνται και

αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους επηρεάζουν άμεσα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οι πολίτες τείνουν όλο και

περισσότερο να εκφράζουν τις έντονες προσδοκίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, και συγκεκριμένα από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα με τις εθνικές εκλογές, όπου οι πολίτες ψηφίζουν επίσης για το εθνικό τους κοινοβούλιο,

αλλά στην πραγματικότητα προτιμούν να σκέφτονται την κυβέρνηση που θέλουν να δουν στην εξουσία, η συμμετοχή στις

εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2014 ενείχε μάλλον ασάφεια ως προς την ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή που

θα προέκυπτε από την επακόλουθη σύσταση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε κάτι

περισσότερο από μια νομική αλλαγή. Επέφερε σαφέστερη κατανόηση των πολιτών ως προς τη διαδικασία εκλογής του

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - και μαζί με αυτήν αυξημένη κατανόηση της ανάγκης για διαφάνεια, δημοκρατία και

νομιμότητα.

Τούτο γίνεται σαφές εάν εξετάσουμε τις τρεις επόμενες δηλώσεις: το 63% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι η διαδικασία

Spitzenkandidaten δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δήλωση αυτή λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των θετικών απαντήσεων σε 24 χώρες και σχετική πλειοψηφία των

ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά και στα 27 κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα. Στην κορυφή της κατάταξης είναι

η Πορτογαλία (74%), οι Κάτω Χώρες (72%), η Ελλάδα και η Σουηδία (και οι δύο με 71%), ενώ το 46% των ερωτηθέντων στην

Εσθονία συμμερίζονται αυτή την άποψη στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, ενώ προηγείται η Λετονία (48%) και η Τσεχική

Δημοκρατία (49%).

Περισσότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες σε ολόκληρη την ΕΕ (61%) είναι πεπεισμένοι ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί

σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία εντός της ΕΕ. Επίσης, η δήλωση αυτή υποστηρίζεται από την πλειοψηφία του πληθυσμού

στην ΕΕ των 27, με 23 κράτη μέλη να εμφανίζουν απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών τους που υποστηρίζουν αυτόν τον

ισχυρισμό. Η Πορτογαλία (77%), η Σουηδία (75%) και η Ελλάδα (68%) κατατάσσονται στην κορυφή, με την Εσθονία (41%) και

τη Σλοβενία και την Τσεχική Δημοκρατία (και οι δύο με 45%) να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.
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Παρόμοιο αποτέλεσμα λαμβάνει το τρίτο στοιχείο αυτής της ομάδας, όπου το 60% όλων των ευρωπαίων ερωτηθέντων

υποστηρίζει τη δήλωση ότι η διαδικασία Spitzenkandidaten προσδίδει μεγαλύτερη νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα

τρία τέταρτα των πολιτών στην Πορτογαλία (75%), το 68% στην Ελλάδα και το 66% στην Ιρλανδία συμφωνούν με τη δήλωση

αυτή, ενώ οι τρεις χώρες της Βαλτικής είναι ουραγοί με 50% στη Λιθουανία (το ίδιο ποσοστό με την Τσεχική Δημοκρατία και τη

Φινλανδία), 39% στην Εσθονία και 35% στη Λετονία.

Ένα από τα επιχειρήματα που προβάλλονται συχνά κατά της διαδικασίας Spitzenkandidaten ήταν ότι θα εμπόδιζε τα κράτη

μέλη να ασκούν το παραδοσιακό προνόμιο επιλογής του καλύτερου υποψηφίου για τη θέση αυτή. Σε αντίθεση με τις τρεις

δηλώσεις που αναλύονται παραπάνω, μόνο το 46% των Ευρωπαίων υποστηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό, ιδίως στην Ουγγαρία

(60%), στο Βέλγιο (59%) και στις Κάτω Χώρες (58%). Μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων στη Βουλγαρία, το 30% των

πολιτών στην Εσθονία και το 33% στη Σλοβακία συμμερίζονται την ίδια άποψη.

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν εάν η διαδικασία Spitzenkandidaten δεν είχε κατά την άποψή τους «καμία

πραγματική επίδραση και δεν αλλάζει πολλά». Μόνο το 45% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων συμμερίζεται αυτή την άποψη, με

τα υψηλότερα ποσοστά στο Βέλγιο (58%), στην Τσεχική Δημοκρατία (55%) και στην Αυστρία (54%). Σε πέντε χώρες μόνο,

συμμερίζεται τη δήλωση αυτή η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τους λόγους που ήδη

επισημάνθηκαν στις απαντήσεις των Ευρωπαίων το 2013, ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 201418: υποστήριξαν

ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως επειδή «με

αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η νομιμότητα των αποφάσεων της ΕΕ στα μάτια των Ευρωπαίων» και «ενισχύεται η δημοκρατία

στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε σύγκριση με αυτά τα αποτελέσματα του 2013, οι απαντήσεις που δόθηκαν στην παρούσα έρευνα καταδεικνύουν ότι η

εκτίμηση της ενισχυμένης δημοκρατίας εντός της ΕΕ και η μεγαλύτερη διαφάνεια για την ίδια τη διαδικασία δεν έχουν μειωθεί,

αλλά μάλλον το αντίθετο. Δεν υπάρχει πλειοψηφία μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών που να πιστεύει ότι η διαδικασία

Spitzenkandidaten δεν θα αλλάξει τίποτα. Ταυτόχρονα όμως, ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι πολίτες απευθύνουν

σαφή έκκληση για δράση: μια πρόσκληση για συζήτηση σχετικά με τα θέματα, μια προσδοκία να τεθούν τα θέματα πάνω από

τις διεργασίες και τη διαδικασία.

Τι χρήζει διαλόγου; Θέματα προεκλογικής εκστρατείας κατά την αντίληψη των
ευρωπαίων πολιτών

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαίοι πολίτες ερωτήθηκαν για τα θέματα που θα ήθελαν να συζητηθούν κατά προτεραιότητα κατά

τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εκλογικής εκστρατείας. Το παρακάτω γράφημα δείχνει την κατάταξη των θεμάτων με αναφορές

κατά μέσο όρο ΕΕ, σε συνδυασμό με τις τρεις χώρες στις οποίες το αντίστοιχο θέμα έχει προσελκύσει τον μεγαλύτερο αριθμό

ερωτηθέντων.

18 EK EB Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections
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Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 49% των Ευρωπαίων επιθυμούν να συζητηθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ ακολουθεί

η «καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

(48%), η μετανάστευση (45%), η οικονομία και η ανάπτυξη (42%). Μια δεύτερη κατηγορία, που αναφέρεται από το ένα τρίτο

των Ευρωπαίων περίπου, περιλαμβάνει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος με

35% των αναφορών, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και την κοινωνική προστασία

των πολιτών της ΕΕ, που υποστηρίζονται εξίσου από το 32% των ερωτηθέντων.

Λιγότερο από το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ επιθυμεί ως θέματα προεκλογικής εκστρατείας την πολιτική ασφάλειας και

άμυνας (29%), τη μελλοντική λειτουργία της ΕΕ (27%), την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων (27%)

ή την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (26%). Τον κατάλογο ολοκληρώνει το 20% των ευρωπαίων πολιτών που

ζητούν να συζητηθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της επερχόμενης προεκλογικής

εκστρατείας.
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Δύο μεγάλα θέματα αποκρυσταλλώνονται από την ποικιλία των ευρωπαϊκών θεμάτων: αφενός, οι Ευρωπαίοι επιθυμούν μια

συζήτηση για την ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια, η οποία για ορισμένους θα περιλαμβάνει επίσης θέματα όπως η προστασία

των εξωτερικών συνόρων ή η μετανάστευση, αφετέρου θέματα που άπτονται της προσωπικής ευμάρειας και ευημερίας. Οι

δύο αυτοί τομείς μπορούν να αναλυθούν ως πρώτο βήμα σε πέντε θέματα, τα οποία δέχονται τη μεγαλύτερη προσοχή από

τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Από τον τομέα της ασφάλειας, η «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» αναφέρεται ως η

κορυφαία προτεραιότητα της προεκλογικής εκστρατείας από ερωτηθέντες στη Γαλλία (60%), στη Φινλανδία (58%), την Τσεχική

Δημοκρατία (55%), το Λουξεμβούργο (54%, εξίσου με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων), το Βέλγιο (49%), την Ιρλανδία

(48%) και την Πολωνία (45%).

Πράγματι, η τρομοκρατία αποτέλεσε ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, το οποίο κυριάρχησε στις

δημόσιες συζητήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σημερινός χαμηλότερος αριθμός επιθέσεων στην ΕΕ σε

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν σημαίνει ότι η απειλή εξαφανίστηκε. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στις

γαλλικές πόλεις Carcassonne και Trèbes στις 23 Μαρτίου 2018 έδειξαν ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη για μια ισχυρή

ευρωπαϊκή απάντηση στην τρομοκρατία - και τεκμηριώνουν επίσης τον λόγο για τον οποίο η Γαλλία πρωτοστατεί στον

κατάλογο των χωρών, με 60% των πολιτών της να ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια

της προεκλογικής εκστρατείας.

Η μετανάστευση καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην κατάταξη των θεμάτων προτεραιότητας για την προεκλογική

εκστρατεία. Οι πολίτες από πέντε χώρες αποκάλεσαν το εν λόγω θέμα ως το κορυφαίο αίτημά τους για έναν ευρωπαϊκό

διάλογο. Με πρωτοπόρο την Ιταλία, όπου το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί τη μετανάστευση ως το πλέον επιτακτικό θέμα

προεκλογικής εκστρατείας, η Μάλτα (65%) και η Ουγγαρία (62%) ακολουθούν σε μικρή απόσταση, ενώ το 50% των
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πολιτών στη Γερμανία και το 46% στην Εσθονία εξακολουθεί να πιστεύει ότι η μετανάστευση πρέπει να συζητηθεί

περισσότερο κατά την προετοιμασία για τις εκλογές του 2019.

Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν θέματα προσωπικής ευμάρειας και ευημερίας, τα υψηλότερα συνολικά επιμέρους

αποτελέσματα ανά χώρα καταγράφονται για την «καταπολέμηση της ανεργίας των νέων» ως θέμα ύψιστης

προτεραιότητας: το 77% των ερωτηθέντων στην Κύπρο επιθυμεί να συζητηθεί αυτό το θέμα, και ακολουθεί το 68% στην

Κροατία και το 63% των πολιτών στην Ισπανία. Η Πορτογαλία (61%), η Σλοβενία (55%), η Αυστρία (47%, εξίσου με την

«καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος» και την «προστασία των εξωτερικών

συνόρων») και η Σλοβακία (40%) συμπληρώνουν το φάσμα των χωρών στις οποίες η καταπολέμηση της ανεργίας των

νέων είναι το θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο κατά την επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία.

Η «οικονομία και η ανάπτυξη» αποτελεί τον δεύτερο ακρογωνιαίο λίθο που θέλουν οι πολίτες να συζητηθεί στην

εκστρατεία σχετικά με την ευμάρεια και την ευημερία. Το 81% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα επιθυμεί να δοθεί μεγάλη

προσοχή στο θέμα αυτό στη δημόσια συζήτηση, ενώ ακολουθεί η Λιθουανία (60%) η Λετονία (59%), η Βουλγαρία (59%)

και η Ρουμανία (52%).

Τέλος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα για

πολλές χώρες. Οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία μοιράζονται την υψηλότερη θέση σε αυτόν τον τομέα, με το 66% των πολιτών

τους ενδιαφέρεται περισσότερο να ακούσει για αυτό το θέμα. Επίσης, η Δανία χαρακτήρισε την αλλαγή του κλίματος και

το περιβάλλον ως την πρώτη προτεραιότητά της για το 56% των ερωτηθέντων.

Η ασφάλεια σε όλες τις πτυχές της, η μετανάστευση καθώς και η ευμάρεια και η ευημερία έχουν ήδη κυριαρχήσει στην

κατάταξη των κορυφαίων θεμάτων προβληματισμού για τους ευρωπαίους πολίτες για μεγάλο χρονικό διάστημα,

επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται επίσης ψηλά στον κατάλογο των θεμάτων που

θα πρέπει να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των ευρωπαϊκών εκλογών. Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον να

σημειωθούν συγκεκριμένες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

Στην μετεκλογική έρευνα του Κοινοβουλίου το 2014, η ανεργία, η οικονομική ανάπτυξη και η μετανάστευση ήταν τα τρία

θέματα που θίχτηκαν περισσότερο, τα οποία ώθησαν τους πολίτες να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές. Αξίζει να σημειωθεί

ότι η «τρομοκρατία» από την άλλη πλευρά ήταν το θέμα που αναφέρθηκε λιγότερο, με μόνο το 7% των ευρωπαίων

πολιτών να παραθέτουν το θέμα αυτό ως έναν από τους λόγους για τους οποίους συμμετείχαν στις εκλογές.

Στην έρευνα του Parlemeter του 201719, οι πολίτες ζήτησαν κυρίως ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την ίδια βαρύτητα να δίδεται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ήταν το τρίτο συχνότερα αναφερόμενο θέμα κατά μέσο όρο. Αυτά τα τρία

κορυφαία θέματα οριοθετούν επίσης σε γενικές γραμμές τι συνεχίζει να απασχολεί τους ευρωπαίους πολίτες: θέλουν να

διάγουν τον βίο τους σε ένα μέρος που τους εξασφαλίζει προοπτικές και τους προστατεύει από τρομοκρατικές απειλές.

Τα ζητήματα της μετανάστευσης και της «δυνατότητας δημιουργίας νέων τρόπων για την τόνωση της οικονομίας και της

ανάπτυξης» παρουσιάζονται εξίσου στον κατάλογο θεμάτων προεκλογικής εκστρατείας της παρούσας έρευνας.

19 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017: Μια πιο ισχυρή φωνή (PE 608.741),
http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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Ωστόσο, υπάρχει και άλλος τρόπος ενσωμάτωσης αυτής της κατάταξης σε ένα συνολικό και συνεχιζόμενο ευρωπαϊκό

αφήγημα: οι πολίτες καλούνται επίσης τακτικά να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες

τους όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ερώτηση εάν η τρέχουσα δράση της ΕΕ είναι υπερβολική, επαρκής ή ανεπαρκής, το 59% των πολιτών σε όλη την ΕΕ

δηλώνει ότι η καταπολέμηση της ανεργίας από την ΕΕ είναι ανεπαρκής. Το 58% των πολιτών πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ

είναι ανεπαρκής όσον αφορά τη μετανάστευση και το 57% πιστεύει ότι η ΕΕ δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής ή, στο ίδιο επίπεδο, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ πιστεύει

επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει σήμερα επαρκώς την προστασία του περιβάλλοντος (51%), την

προστασία των εξωτερικών συνόρων (50%), την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση (48%), την προαγωγή της δημοκρατίας

και της ειρήνης στον κόσμο (45%) και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας (43%).
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Εξετάζοντας τις προσδοκίες των πολιτών για μελλοντική δράση της ΕΕ στους ίδιους τομείς πολιτικής, η κατάταξη ταυτίζεται σε

μεγάλο βαθμό με τα θέματα προτεραιότητας για την προεκλογική εκστρατεία: το 77% των Ευρωπαίων επιθυμεί η ΕΕ να

παρεμβαίνει περισσότερο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ακολουθεί η ανεργία (76%), η προστασία του

περιβάλλοντος (75%), η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (74%), η προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας στον κόσμο

(73%) και το μεταναστευτικό ζήτημα (72%).

Διαβάζοντας τον κατάλογο θεμάτων προτεραιότητας για την προεκλογική εκστρατεία σε συνδυασμό με τον κατάλογο

θεμάτων πολιτικής προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αντίληψη για τη δράση της ΕΕ, η «μεγάλη ευρωπαϊκή

εικόνα» εμφανίζεται ως αρκετά συνεπής με την πάροδο του χρόνου, και αντικατοπτρίζεται με παρόμοιο τρόπο ανεξάρτητα

από το πρίσμα που θα επιλέξουμε να την εξετάσουμε. Το μοναδικό θέμα που λείπει από τον κατάλογο θεμάτων για την

προεκλογική εκστρατεία, αν και ταιριάζει θεματικά και συναισθηματικά και με τα δύο επιχειρήματα σχετικά με την ασφάλεια

και την ευημερία, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται η πτυχή της δικαιοσύνης, με σαφή

προσδοκία ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά,

δεν μπορεί κανείς να σκιαγραφήσει ακριβώς την ίδια εικόνα σε κάθε κράτος μέλος. Ενώ κατά μέσο όρο προκύπτει μια σαφής

επιλογή κορυφαίων θεμάτων, η παλέτα της επικαιρότητας διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.
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Τι αφορά η δημοκρατία

Η έρευνα εξετάζει προσεκτικότερα το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η

δημοκρατία στη χώρα τους, καθώς και στην ΕΕ. Το παρακάτω γράφημα συγκρίνει την «ικανοποίηση με τον τρόπο με τον οποίο

λειτουργεί η δημοκρατία» για την ΕΕ και για τη χώρα των ερωτηθέντων από το 2007. Ορισμένες λεπτομέρειες χρήζουν πιο

προσεκτικής εξέτασης: καταρχάς, παρατηρούμε ότι οι γραμμές που καταγράφουν την τάση ικανοποίησης και δυσαρέσκειας

αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό παράλληλα για την ΕΕ και μεμονωμένες χώρες. Ταυτόχρονα, μπορούμε να παρατηρήσουμε

την απότομη πτώση στα επίπεδα ικανοποίησης με την έλευση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Από το 2009 και

έπειτα παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση της ικανοποίησης, και πάλι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην εγχώρια

κατάσταση. Αντίθετα με την εξέλιξη αυτή, τα επίπεδα δυσαρέσκειας με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία

αυξάνονται στην ΕΕ και στη χώρα του καθενός. Από τα μέσα του 2011 και έπειτα, οι τιμές αποκαθίστανται και

σταθεροποιούνται, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από την κρίση. Από το 2017, τα αποτελέσματα για την

«ικανοποίηση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ» είναι τελικά υψηλότερα από τα ποσοστά

απαντήσεων που αφορούν τη δυσαρέσκεια.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων

εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ (46%, +3 ποσοστιαίες

μονάδες από τον Μάρτιο του 2017). Από την άλλη πλευρά, το 42% των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ δεν είναι ικανοποιημένο

με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, σημειώνοντας μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από τον

Μάρτιο του 2017. Σε 16 χώρες η απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών εξέφρασε ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο

λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, με πρωτοπόρο την Ιρλανδία με 74% των ερωτηθέντων, τη Δανία (70%) και το Λουξεμβούργο

(62%). Συνολικά 19 χώρες έδωσαν αποτελέσματα άνω του μέσου όρου της ΕΕ για την ερώτηση αυτή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η
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Κύπρος και η Ισπανία (όλες με 38%) και η Ελλάδα (29%) βρίσκονται στο άλλο άκρο του φάσματος με τον μικρότερο αριθμό

πολιτών που εκφράζουν ικανοποίηση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, διαπιστώνεται ότι οι χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης εκφράζουν

τον μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης, ενώ μεγάλο μέρος των χωρών της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζει συγκριτικά

μικρότερο βαθμό ικανοποίησης. Στο πλαίσιο αυτής της διαβάθμισης Βορρά/Ανατολής - Νότου/Δύσης είναι εντυπωσιακό το

γεγονός ότι πολίτες τεσσάρων εκ των πέντε μεγαλύτερων κρατών μελών της ΕΕ, δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία,

την Ισπανία και την Ιταλία, παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί

η δημοκρατία στην ΕΕ σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Εξίσου ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσουμε ότι η Πορτογαλία και

η Ιρλανδία αποτελούν αξιόλογες εξαιρέσεις σε αυτή τη γεωγραφική κατανομή ως χώρες που επωφελήθηκαν από τη στήριξη

της ΕΕ κατά τη διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση.
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Εξετάζοντας τις απαντήσεις σχετικά με το εάν οι πολίτες είναι γενικά ικανοποιημένοι ή όχι με τον τρόπο με τον οποίο

λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα τους, διαπιστώνουμε κατά μέσο όρο και γενικά υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης.

Όσον αφορά τον μέσο όρο της ΕΕ, το 55% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η

δημοκρατία στη χώρα του. Πρόκειται για αύξηση 9 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με το ίδιο ερώτημα σχετικά με την ΕΕ,

ενώ το ποσοστό παραμένει στατιστικά σταθερό σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Μαρτίου 2017, όπου το 54% των πολιτών

δήλωσε ικανοποιημένο. Το 42% των ερωτηθέντων σε επίπεδο μέσου όρου της ΕΕ δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τον

τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα του, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάρτιο

του 2017.
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Συνολικά, σε 18 χώρες η απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών δήλωσε ικανοποιημένη με τη δημοκρατία στη χώρα τους, με

επικεφαλής τη Δανία (91%), το Λουξεμβούργο (85%) και τις Κάτω Χώρες (82%). Σε 10 χώρες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων

δεν είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα της. Όπως και στην περίπτωση της

δημοκρατίας στην ΕΕ, στην Ελλάδα και πάλι οι πολίτες παρουσιάζουν τη μικρότερη ικανοποίηση (28%), ενώ προηγούνται η

Ρουμανία (32%) και η Σλοβακία (35%).

Εάν εξετάσουμε και πάλι τη γεωγραφική εκπροσώπηση της ικανοποίησης για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία

στις διάφορες χώρες της ΕΕ, η διαβάθμιση μάλλον αλλάζει προς την κατανομή Βορρά-Νότου. Οι σκανδιναβικές χώρες

αποδίδουν τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης για την εθνική τους δημοκρατία, ενώ στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη

ο βαθμός ικανοποίησης με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στις επιμέρους χώρες είναι χαμηλότερος (με

εξαίρεση την περίπτωση της Πορτογαλίας και της Μάλτας).
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Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ οι ερωτηθέντες δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι με τον τρόπο

με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ παρά με τη δική τους χώρα. Αυτό το «πλεόνασμα» είναι πιο έντονο στη

Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ στις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία είναι κατά κύριο λόγο

περισσότερο ικανοποιημένοι με τη δημοκρατία στη χώρα τους σε σύγκριση με τον τρόπο που βλέπουν ότι λειτουργεί στην ΕΕ.
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Παρόλο που τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου για την ικανοποίηση σχετικά με τη δημοκρατία εμφανίζουν ένα εν μέρει

καθησυχαστικό αποτέλεσμα, ειδικά όταν εκλαμβάνονται στο πλαίσιο μιας πολύ μακροπρόθεσμης τάσης, θα μπορούσαμε να

επισημάνουμε μια άλλη δυνητική πτυχή συνδυάζοντας διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Σύμφωνα με την ακαδημαϊκή έρευνα,

που συζητείται ευρέως ως μοντέλο «αναδρομικής οικονομικής ψήφου», οι πολίτες ενδέχεται να αισθανθούν συντομότερα

δυσαρεστημένοι με τη δημοκρατία, εάν δεν εκπληρωθούν οι οικονομικές προσδοκίες. Οι πολίτες έχουν μεγάλες προσδοκίες

για την οικονομική ευημερία και αυτές οι προσδοκίες αντανακλώνται έντονα στις εκλογικές τους επιλογές. Σε περιόδους

οικονομικών δυσχερειών οι ψηφοφόροι συχνά τιμωρούν το κατεστημένο και στρέφονται σε κόμμα της αντιπολίτευσης ή σε

κάποιο νέο πολιτικό παράγοντα. Πρόκειται για γνωστό φαινόμενο και περιγράφεται τόσο σε «παλαιές δημοκρατίες» όσο και σε

αναδυόμενες δημοκρατίες.

Με αφετηρία αυτή την υπόθεση, η σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων του Ευρωβαρομέτρου για τον δείκτη «Ικανοποίησης με

τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ/στη χώρα μου» και «Τα πράγματα εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση

στην ΕΕ/ τη χώρα μου» αποκαλύπτει δύο σύνολα με σαφώς παράλληλες τάσεις. Τον τελευταίο καιρό, η ικανοποίηση με τον

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο ακολουθεί την ίδια ανοδική τάση με τον δείκτη εάν

τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το αίσθημα σχετικά με το εάν η δημοκρατία λειτουργεί ή όχι φαίνεται να συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική και πολιτική

κατάσταση σε κάθε χώρα και στην ΕΕ. Η πτώση και των τεσσάρων γραμμών τάσης στο παραπάνω γράφημα μετά την

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και η μετέπειτα βελτίωση τους, μπορεί να αποτελέσει μια περαιτέρω ένδειξη

υπέρ αυτής της θεωρίας.



43

Εξετάζοντας αυτά τα δύο ερωτήματα, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται προσηλωμένοι στη

δημοκρατία τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη χώρα τους, αλλά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό επίπεδο από

οικονομική άποψη έχουν άμεσο αντίκτυπο στις απόψεις τους. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές όταν ληφθούν υπόψη τα δεδομένα

σχετικά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών, καθώς και τα τρέχοντα ποσοστά ανεργίας. Τέσσερις επιλεγμένες χώρες

απεικονίζουν το επιχείρημα αυτό: οι πολίτες της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο

με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ και στη χώρα τους. Ταυτόχρονα, πιστεύουν εξίσου ότι «τα πράγματα

εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση», και πάλι τόσο για την ΕΕ όσο και για τη χώρα τους. Τούτο συσχετίζεται με υψηλό

ποσοστό κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και με πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Αντιθέτως, εξετάζοντας την Ισπανία και την Ελλάδα,

και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν σχετικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (τα οποία επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο εάν

εξετάσουμε τα ποσοστά ανεργίας των νέων) και επίσης συγκριτικά χαμηλότερο ΑΕΠ. Σε σχέση με αυτά τα στοιχεία, η

ικανοποίηση της Ισπανίας και Ελλάδας με τη δημοκρατία εμφανίζεται πολύ χαμηλότερη, με εξίσου χαμηλό αποτέλεσμα για τον

δείκτη «τα πράγματα εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ικανοποιημένοι με τον τρόπο
λειτουργίας της δημοκρατίας:

Τα πράγματα εξελίσσονται προς
τη σωστή κατεύθυνση:

ΑΕΠ
κατά κεφαλήν αξία

σε μονάδες
αγοραστικής

δύναμης 2017*

Ποσοστό ανεργίας
2018**

στη χώρα μας στην ΕΕ στη χώρα μας στην ΕΕ

Ιρλανδία 80% 74% 74% 62% € 60 729 6%

Κάτω Χώρες 82% 51% 59% 41% € 44 801 3,9%

Ισπανία 37% 38% 20% 26% € 31 915 16,1%

Ελλάδα 28% 29% 9% 15% € 23 224 20,8%
* Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Βάση Δεδομένων Παγκοσμίων Οικονομικών Προοπτικών. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλήν,
τρέχουσες τιμές. Μονάδα αγοραστικής δύναμης· διεθνή δολάρια.
** Βάση δεδομένων της Eurostat Εναρμονισμένο ποσοστό ανεργίας ανά φύλο (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (ανάκτηση 11/05/2018)
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Στάσεις προς τα αναδυόμενα κόμματα

Όπως προαναφέρθηκε ήδη πιο πάνω, η εμφάνιση νέων κομμάτων, πολλά από τα οποία είχαν επιτυχία διαμαρτυρόμενα κατά

του πολιτικού κατεστημένου, ήταν αισθητή τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Αυτό δεν εκδηλώθηκε μόνο στα

αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 και, κατά συνέπεια, στη σύνθεση του Κοινοβουλίου και το έργο του, αλλά

επίσης επηρέασε σε ορισμένες περιπτώσεις σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό τοπίο των επιμέρους κρατών μελών.

Πράγματι, μεταξύ 2013 και 2018, περισσότερα από 70 νέα κόμματα και συμμαχίες αναδύθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε

ορισμένες περιπτώσεις, η επιτυχία τους συνδέεται άμεσα με την προσέγγιση των βουλευτικών εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει

να σημειωθεί ότι έξι κράτη μέλη της ΕΕ (Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία και Σουηδία) θα διεξαγάγουν

εθνικές εκλογές πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

Από το 2013, 43 νέα κόμματα/συμμαχίες συνολικά εξασφάλισαν έδρες σε βουλευτικές εκλογές, με την Ιταλία, τη Λετονία, τη

Σλοβενία και τη Σλοβακία να έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό νέων κομμάτων που εισήλθαν στα εθνικά τους κοινοβούλια.
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Μεταξύ αυτών των νέων κομμάτων, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα στη Γαλλία με 308 έδρες

για το LREM στην Εθνοσυνέλευση, 71 έδρες για τον συνασπισμό Podemos στην Ισπανία ή 222 έδρες για το Movimento Cinque

Stelle στην Ιταλία. Μετά την κρίση, το φαινόμενο των κομμάτων ή των κινημάτων διαμαρτυρίας κέρδισε έδαφος τόσο σε χώρες

όπου η δημοκρατία φαίνεται να είναι ισχυρά εδραιωμένη, όσο και σε χώρες που ανατρέχουν σε μια συγκριτικά συντομότερη

ιστορία ως κράτη με αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Νέα κόμματα μεταξύ 2013-2018 με έδρες σε εθνικά

κοινοβούλια

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Σύνολο

κομμάτων

ανά κράτος μέλοςBE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Σύνολο 2 9 11 9 9 3 43
Πηγή: Συλλογή δεδομένων της Μονάδας Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης
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Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών

εκλογών, οι πολίτες κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε μια σειρά δηλώσεων σχετικά με την εμφάνιση νέων πολιτικών κομμάτων

και κινημάτων. Το γεγονός ότι τα νέα πολιτικά κόμματα και κινήματα έχουν εκλογική επιτυχία διαμαρτυρόμενα ενάντια στο

πολιτικό κατεστημένο αντιμετωπίζεται συνολικά μάλλον θετικά από την πλειονότητα των Ευρωπαίων. Πράγματι, το 38% των

πολιτών θεωρεί ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από τα κόμματα διαμαρτυρίας, ενώ οι μισοί από τους ερωτηθέντες σε ολόκληρη

την ΕΕ δεν θεωρούν ότι αυτά τα κόμματα ή κινήματα αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αναφερθεί μια πρόσφατη έρευνα του ερευνητικού κέντρου Pew20 η οποία καταδεικνύει ότι η

προσήλωση των πολιτών στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Στις 10 χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα21, ένας μέσος όρος της τάξεως

του 37% των πολιτών χαρακτηρίστηκε ως «αφοσιωμένοι δημοκράτες», δηλαδή υποστηρίζει ένα σύστημα στο οποίο

κυβερνούν αιρετοί εκπρόσωποι αλλά δεν υποστηρίζει την εξουσία από εμπειρογνώμονες, ισχυρό ηγέτη ή τον στρατό. Το 42%

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι κάτι θετικό αλλά ότι θα μπορούσαν επίσης να

υποστηρίξουν τουλάχιστον μία άλλη μορφή διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τέλος, το 10% των ερωτηθέντων

δεν θα υποστήριζε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και αντιθέτως θα υποστήριζε τουλάχιστον μία μη-δημοκρατική μορφή

διακυβέρνησης.

20 Ερευνητικό Κέντρο Pew, Οκτώβριος 2017, «Παγκοσμίως, ευρεία υποστήριξη για την αντιπροσωπευτική και την άμεση
δημοκρατία», http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
21 Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
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Από την άλλη πλευρά, επικρατεί επίσης μια πολύ σαφής άποψη, την οποία συμμερίζονται επτά στους δέκα πολίτες, ότι η απλή

αντίθεση σε κάτι δεν θα βελτιώσει τίποτα. Η άποψη αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας περιορισμός του πολιτικού ακτιβισμού

που γίνεται αποδεκτός από τους πολίτες: η αντίθεση αυτή καθ 'εαυτή και κατ' αρχήν, χωρίς να προσφέρει αξιόπιστες

εναλλακτικές ιδέες, δεν θεωρείται ελκυστική πολιτική αντιπρόταση.

Αυτό το σαφές γενικό αίσθημα ενισχύεται από μια σθεναρή υποστήριξη της επόμενης δήλωσης: «Χρειαζόμαστε πραγματική

αλλαγή και αυτή μπορεί να έρθει από αυτά τα κόμματα και τα κινήματα», πιστεύει το 56% των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ,

ενώ μόνο το 32% των ερωτηθέντων δεν συμμερίζεται αυτόν τον ισχυρισμό. Τέλος, το 53% των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ

πιστεύει ότι τα νέα πολιτικά κόμματα και κινήματα μπορούν να εντοπίσουν νέες λύσεις καλύτερα από το πολιτικό κατεστημένο,

ενώ μόνο το 34% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι τα νέα κινήματα θα έχουν αυτή την ικανότητα.

Συνολικά, δημιουργείται μια εικόνα στην οποία οι πολίτες αναζητούν «πραγματική αλλαγή» στη χώρα τους και επίσης, εκείνους

που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν αυτήν την προσδοκία. Τα αναδυόμενα κόμματα και τα κινήματα δεν αντιμετωπίζονται

γενικά ως απειλή για τη δημοκρατία, αλλά η δημόσια αποδοχή τους φαίνεται να περιορίζεται από τη σαφή προσδοκία των

πολιτών ότι πρέπει να τεθούν στο τραπέζι λύσεις και προτάσεις αντί να απορρίπτεται απλώς η υφιστάμενη κατάσταση. Βάσει

αυτής της προϋπόθεσης, η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ αναμένει ότι τα νέα πολιτικά κόμματα και κινήματα θα βρουν

καλύτερες λύσεις από το παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των τεσσάρων δηλώσεων με τη σειρά, παρατηρούμε αρκετά ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ

των επιμέρους χωρών.
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Σε μόνο δύο κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Σουηδία, η απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί τα

αναδυόμενα κόμματα απειλή για τη δημοκρατία τους. Από την άλλη πλευρά, η απόλυτη πλειοψηφία πολιτών σε 17 χώρες της

ΕΕ θεωρεί ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τα ποσοστά απαντήσεων αγγίζουν το 68% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, το οποίο

δεν εντοπίζει κάποια απειλή σε τέτοια φαινόμενα, με την Τσέχικη Δημοκρατία (64%), τη Δανία (63%), τη Λετονία και την Ισπανία

(και τα δύο 62%) και τις Κάτω Χώρες 61%) να συμπληρώνουν τον κατάλογο χωρών με ποσοστό άνω του 60%.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων εκλογικών εξελίξεων, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την περίπτωση της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Στην Ιταλία μόνο το 34% θεωρεί ότι τα νέα πολιτικά κινήματα και κόμματα συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία, σε αντίθεση

με το 55% των πολιτών που δεν εντοπίζει τέτοιο κίνδυνο. Στη Γαλλία, το 47% των πολιτών δεν αισθάνεται απειλή, ενώ περίπου

τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν με τη δήλωση (39%).

Το γεγονός ότι επτά στους δέκα Ευρωπαίους προσδοκούν ότι τα αναδυόμενα κόμματα θα είναι εποικοδομητικά και δεν θα

απορρίπτουν απλώς την υφιστάμενη κατάσταση, αντικατοπτρίζεται επίσης στη γεωγραφική κατανομή. Μόνο στη Μάλτα

εμφανίστηκε ένα αποτέλεσμα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία για αυτή τη δήλωση, με το 46% των πολιτών της να συμφωνεί

με τον ισχυρισμό. Όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ υπερβαίνουν το όριο του 50%, με πρωτοπόρο τις Κάτω Χώρες με υποστήριξη

της τάξεως του 87%, τη Γερμανία (85%) και τη Σουηδία (81%).
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Αυτή η δήλωση δείχνει επίσης αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σε μόλις 7 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, μικρότερο

ποσοστό από την απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τη δήλωση ότι τα νέα πολιτικά κόμματα και κινήματα

μπορούν να αναζητήσουν καλύτερα νέες λύσεις. Η Γαλλία κατατάσσεται τελευταία σε αυτή τη δήλωση, όπου μόνο το 36% των

πολιτών πιστεύει ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Κύπρος, η Γερμανία και το

Λουξεμβούργο συμπληρώνουν τον κατάλογο των χωρών που δεν εμφανίζουν πλειοψηφία για τον παραπάνω ισχυρισμό. Στην

άλλη πλευρά του φάσματος, όπου ηγείται η Κροατία με 68% έγκριση, μπορούμε να βρούμε χώρες όπως η Ουγγαρία και η

Τσέχικη Δημοκρατία με 67%, η Ιταλία και η Λιθουανία (και οι δύο 65%) ή η Ισπανία και η Πολωνία (και οι δύο με 64%), όπου σε

κάθε περίπτωση ισχύουν πιθανώς διαφορετικές ερμηνείες.

Τέλος, η εξέταση της τέταρτης δήλωσης αποκαλύπτει παρόμοια κατανομή. Στο ερώτημα εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη

δήλωση «χρειαζόμαστε πραγματική αλλαγή και αυτό μπορούν να το επιτύχουν τα νέα κόμματα και κινήματα», η χαμηλότερη

υποστήριξη προέρχεται από χώρες όπως η Ολλανδία (38%), η Σουηδία (39%), το Λουξεμβούργο και η Γερμανία (και 44%). Η

υψηλότερη υποστήριξη για αυτή τη δήλωση προέρχεται από ερωτηθέντες στην Κροατία (72%) και την Ιταλία (71%), ενώ

ακολουθεί η Ισπανία (69%) και η Τσέχικη Δημοκρατία και η Λετονία (και οι δύο με 68%).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται και προσεγγίζουν τη διαδικασία της

ψηφοφορίας, τόσο γενικά όσο και ειδικά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι αναλύσεις σχετικά με το εάν

γνωρίζουν τις ημερομηνίες των εκλογών και το ενδιαφέρον που εκφράζουν οι πολίτες σήμερα για τις εν λόγω

εκλογές αποκαλύπτουν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών και των κοινωνικοδημογραφικών ομάδων.

Οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες ενδέχεται να ψηφίσουν ή να απέχουν από τις ευρωπαϊκές εκλογές αποκαλύπτουν το ευρύ

φάσμα πιθανών κινήτρων, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι μια διαφοροποιημένη και καλά στοχοθετημένη προσέγγιση όσον

αφορά την επικοινωνία, την ενημέρωση και την προσοχή στις τεχνικές πτυχές διαδραματίζει καίριο ρόλο στη συμπεριφορά

θετικής αντιμετώπισης των εκλογών.

Η προσέλευση στις εκλογές είναι εύκολη

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να τοποθετηθούν, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 10, εάν είναι εύκολο ή δύσκολο να

ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για μια ευρεία

πλειοψηφία των πολιτών η προσέλευση στις εκλογές είναι εύκολη: τούτο δεν φαίνεται να αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα είτε

πρόκειται για εθνικές εκλογές είτε αναφερόμαστε στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Παρόλο που, ενστικτωδώς, οι εθνικές εκλογές θεωρούνται πιο οικείες και συνεπώς «ευκολότερες» (72%22 των ερωτηθέντων

δηλώνουν ότι είναι εύκολο να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές), οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν επίσης ότι η ψηφοφορία

στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι κάτι εύκολο (62%)23.

22 Να σημειωθεί ότι στον μέσο όρο της ΕΕ δεν λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο (το ερώτημα δεν τέθηκε
στη χώρα).
23 Να σημειωθεί ότι στον μέσο όρο της ΕΕ δεν λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο (το ερώτημα δεν τέθηκε
στη χώρα).
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Ωστόσο, μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν ορισμένες διαφορές που πρέπει να επισημανθούν στην αντιληπτή

πολυπλοκότητα του παράγοντα «προσέλευση στις κάλπες». Τα αποτελέσματα όσον αφορά την αίσθηση ότι η ψηφοφορία στις

εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εύκολη κυμαίνονται από 90% των ερωτηθέντων στη Δανία, 86% στη Μάλτα ή 74%

στη Σουηδία, έως 49% στο Βέλγιο, 50% στην Ιταλία και, τέλος, 53% στη Σλοβακία και την Κροατία.

Όσον αφορά τις «εθνικές εκλογές», επαναλαμβάνεται μια παρόμοια πολύχρωμη εικόνα στα αποτελέσματα: οι βαθμολογίες

κυμαίνονται από 90% στη Δανία, 88% στη Σουηδία, 87% στη Μάλτα έως 53% στο Βέλγιο και 58% στη Σλοβακία και την Κροατία.
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Τα αποτελέσματα ορισμένων κρατών μελών φωτίζουν μια ενδιαφέρουσα πτυχή: εάν εξετάσουμε το Βέλγιο, ποιοι είναι οι

λόγοι που οδήγησαν στο σχετικά χαμηλό επίπεδο θετικών απαντήσεων τόσο στις εθνικές όσο και στις ευρωπαϊκές εκλογές;

Μία εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στη συνταγματική δομή του Βελγίου και την πιθανή επακόλουθη πολυπλοκότητα για

την απόφαση των ψηφοφόρων.

Επίσης, αξίζει να σημειωθούν τα αποτελέσματα στη Γαλλία και την Τσεχική Δημοκρατία: στις χώρες αυτές οι πολίτες

καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις απόψεων όσον αφορά τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Αντίστοιχα, το 70%

και το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ψηφοφορία είναι εύκολη στις εθνικές εκλογές, ενώ μόνο το 54% και το 56%

πιστεύει το ίδιο για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Οι κοινωνικοδημογραφικές αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι η «προσέλευση στην ψηφοφορία» είναι ιδιαίτερα ευκολότερη

για τους ερωτηθέντες που επιδεικνύουν σχετικά υψηλό ενδιαφέρον για την πολιτική και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Αντιθέτως, η αντίληψη περί πολυπλοκότητας είναι υψηλότερη μεταξύ των ατόμων με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο

καθώς και μεταξύ των νέων που εξακολουθούν να σπουδάζουν.

Παράλληλα, η προσέλευση στις κάλπες φαίνεται πιο περίπλοκη για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τακτικά προβλήματα

πληρωμής των λογαριασμών τους και για όσους πιστεύουν ότι τα πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση τόσο

στη χώρα τους όσο και στην ΕΕ.
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Η ψήφος είναι σημαντική

Πολύ διαφορετικά ευρήματα εμφανίζονται όταν το ζήτημα μετατοπίζεται από την αντιληπτή δυσκολία της προσέλευσης

στην ψηφοφορία στη «σημασία» που αποδίδουν οι πολίτες στην πράξη της κατάθεσης ψήφου σε διάφορες εκλογές.

Όσον αφορά την προηγούμενη ερώτηση, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να τοποθετηθούν με βαθμολογία από το 1 έως

το 10 σχετικά με το εάν είναι σημαντικό να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ή όχι.

Ενώ το 68%24 των Ευρωπαίων δηλώνει ότι η «ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές» έχει μεγάλη σημασία (βαθμολογίες 8, 9 και

10), μόνο το 49%25 συμμερίζεται την ίδια άποψη σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Παρόλο που το τελευταίο αποτέλεσμα

φαίνεται χαμηλό σε σύγκριση με τη «σημασία» που αποδίδεται στη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές, το περιθώριο

βελτίωσης είναι δυνητικά σημαντικό, αφού υπολείπεται ακόμη ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Η σημασία των εθνικών εκλογών αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη, αν και οι διαφορές

είναι εμφανείς.

24 Να σημειωθεί ότι στον μέσο όρο της ΕΕ δεν λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο (το ερώτημα δεν τέθηκε
στη χώρα).
25 Να σημειωθεί ότι στον μέσο όρο της ΕΕ δεν λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο (το ερώτημα δεν τέθηκε
στη χώρα).



55

Από τη μία πλευρά, η Σουηδία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Μάλτα βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης των χωρών με

το 85% των ερωτηθέντων τουλάχιστον να επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία της ψήφου στις εθνικές εκλογές. Από την άλλη

πλευρά, στη Σλοβακία, την Κροατία, το Βέλγιο και την Πολωνία, η πλειοψηφία αυτή ανέρχεται σε πολύ χαμηλότερα

ποσοστά (55% ή λιγότερο). Η Σλοβακία είναι η μόνη χώρα με λιγότερους από τους μισούς πολίτες (45%) να συμμερίζονται

την άποψη ότι η ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές είναι «μεγάλης σημασίας».

Στο πλαίσιο αυτού του ποικιλόμορφου συνόλου απαντήσεων, οι υποκείμενες αιτίες για ένα ισχυρότερο ή πιο αδύναμο

αίσθημα σπουδαιότητας των εκλογών διαφέρουν και θα πρέπει να εκτιμηθούν λαμβάνοντας επίσης υπόψη το αντίστοιχο

εθνικό πολιτικό πλαίσιο.

Το εύρος των απόψεων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ακόμη ευρύτερο όταν ζητείται από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν

τη σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών.

Ενώ σε 12 χώρες η απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι η ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

είναι εξαιρετικά σημαντική, σε 25 κράτη μέλη τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων αναφέρεται σε αυτές τις

εκλογές ως «μέτριας σημασίας». Ταυτόχρονα, σε 14 χώρες τουλάχιστον το 20% αυτών αποδίδει μικρή σημασία σε αυτού

του είδους τις εκλογές.
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Τα πορίσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν το ιδιαίτερα χαμηλό ενδιαφέρον στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που

αισθάνονται οι πολίτες στην Τσεχική Δημοκρατία (24% στο δείκτη «μεγάλης σημασίας») και στη Σλοβακία (28%): Στις

ευρωπαϊκές εκλογές για το 2014 καταγράφηκε ήδη εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής σε αυτές τις δύο χώρες

(18,20% για την Τσεχική Δημοκρατία και 13,05% για τη Σλοβακία).

Αντίθετα, η Δανία (77%), η Μάλτα (66%) και οι Κάτω Χώρες (66%) είναι οι χώρες στις οποίες οι πολίτες αποδίδουν τον

υψηλότερο βαθμό σημασίας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο εν λόγω δείκτης δεν αντικατοπτρίζει

άμεσα την πραγματικότητα της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς το επίπεδο προσέλευσης το 2014 ήταν αρκετά

διαφορετικό στις χώρες αυτές: 56,32% στη Δανία, 74,80% στη Μάλτα και 37,32% στις Κάτω Χώρες.

Η σημασία που αποδίδεται στις εκλογές δεν αποτυπώνεται πάντα στην
προσέλευση...

Θα μπορούσε κανείς να μπει στον πειρασμό να συνδέσει άμεσα τη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στις εθνικές εκλογές

με την ενεργό συμμετοχή τους στην ψηφοφορία και την τελική προσέλευση. Παρόλο που πρόκειται για μια φαινομενικά

ελκυστική ανάλυση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αφηρημένες κρίσεις δεν μεταφράζονται πάντοτε σε άμεσες

ενέργειες, ειδικά όταν οι τελευταίες δεν είναι χρονικά κοντά στην αρχική κρίση. Η ίδια προσεκτική προσέγγιση θα πρέπει

να εφαρμοστεί στην αποτύπωση της πρόθεσης των ψηφοφόρων σε πραγματική ψηφοφορία. Για παράδειγμα, θα

μπορούσαμε να συγκρίνουμε το παρόμοιο επίπεδο συμμετοχής σε δύο πρόσφατες εθνικές εκλογές (Ιταλία και Ουγγαρία)

με τα αποτελέσματα στο ερώτημα «η ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές είναι πολύ σημαντική». Στην Ιταλία, η προσέλευση

στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στις 4 Μαρτίου ανήλθε σε 72,93%· στην Ουγγαρία στις 8 Απριλίου το 70,22% των
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πολιτών προσήλθε στις κάλπες.

Παρά τον παρόμοιο αριθμό ψηφοφόρων στις δύο εκλογές, τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν εντελώς διαφορετικές

αντιδράσεις ως προς τον ισχυρισμό εάν η «ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές είναι σημαντική» στις δύο χώρες: μόνο το 58%

των ερωτηθέντων στην Ιταλία έδωσε απάντηση ότι είναι «υψηλής σημασίας» σε σύγκριση με 71% στην Ουγγαρία.

Μεταξύ των πιθανών λόγων για τη διαφορά αυτή, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η χρονική στιγμή των βουλευτικών

εκλογών στην Ουγγαρία, η οποία συμπίπτει με την περίοδο της επιτόπιας έρευνας, επηρέασε κάπως τα αποτελέσματα των

Ούγγρων. Πέραν τούτου, διαδραματίζει ρόλο η διαφορετική έννοια που αποδίδεται στον όρο της «σημασίας», καθώς και η

προσωπική στάση απέναντι σε τέτοιες ερωτήσεις που απαιτούν μάλλον υποκειμενικές απαντήσεις.

Πιθανότητα προσέλευσης στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύεται παραπάνω, τα αποτελέσματα για την επόμενη ερώτηση σχετικά με τη μέτρηση της

πιθανότητας να ψηφίσουν πραγματικά στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να

αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη προσοχή.

Παρόλο που τα αποτελέσματα ενδέχεται να προβλέψουν τις τάσεις σε εθνικό επίπεδο και να παρουσιάσουν μια γενική

εικόνα ενός ευρέος φάσματος πραγματικών καταστάσεων σε όλη την ΕΕ, η πρόθεση ψήφου που δηλώθηκε ένα έτος πριν

από την πραγματική ψηφοφορία ενδέχεται να απέχει κατά πολύ από την τελική και πραγματική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα

αξίζει να αναφερθεί ότι η πιθανότητα ψήφου το 2019 όπως εκφράζεται στην παρούσα έρευνα είναι υψηλότερη από ό,τι σε

παρόμοιες έρευνες που έγιναν μόλις λίγους μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014.
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Κάτι τέτοιο συνάδει με τη γενική κατάσταση που μπορεί να παρατηρήσει κανείς όχι μόνο στα αποτελέσματα της παρούσας

έρευνας, αλλά γενικά και στην εξέλιξη της κοινής γνώμης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη

διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Η γενική τάση προς μια πιο θετική άποψη για την ΕΕ συμβαδίζει με το αυξημένο ενδιαφέρον

για τις πολιτικές της ΕΕ, τον ευρέως αποδεκτό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων και ενδεχομένως - με τη σειρά του - με

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Για άλλη μία φορά οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να τοποθετηθούν με βαθμολογία από 1 έως 10, όπου 1 σημαίνει «καθόλου πιθανό»

και 10 σημαίνει «πολύ πιθανό» ως προς την πρόθεση να ψηφίσουν. Τον Απρίλιο του 2018, το 31% των πολιτών βάσει του μέσου

όρου της ΕΕ δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό (με βαθμολογία 10) να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, πέραν του μέσου ευρωπαϊκού αποτελέσματος, οι εθνικές απόψεις παρουσιάζουν ευρεία

απόκλιση με διαφορά 49 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ της υψηλότερης βαθμολογίας στη Δανία (62% δηλώνει πολύ πιθανόν

να ψηφίσει) και του χαμηλότερου ποσοστού στην Τσεχική Δημοκρατία (13%).

Όσον αφορά τις κοινωνικοδημογραφικές συμπεριφορές, γενικά οι παλαιότερες γενιές και οι πολίτες με υψηλότερο επίπεδο

εκπαίδευσης είναι πιο πιθανό να δηλώσουν ότι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης,

όσο περισσότερο οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την πολιτική, τόσο υψηλότερη είναι η αναμενόμενη

πιθανότητα να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές.

Με στόχο τη συνεκτίμηση των συνολικών αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς των ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τις επόμενες βασικές πολιτικές στιγμές καθώς και

την πρότερη στάση των πολιτών όσον αφορά τη συμμετοχή.

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν σχετικές πληροφορίες και από τις δύο πτυχές: αφενός, παρακολουθώντας τις επικείμενες

εθνικές εκλογές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική συμπεριφορά των ψηφοφόρων για τις ευρωπαϊκές εκλογές και,

αφετέρου, υπενθυμίζοντας την προσέλευση στις πρόσφατες εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.
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Εθνικές εκλογές και δημοψηφίσματα πριν/μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019

SI Βουλευτικές εκλογές: 3 Ιουνίου 2018

SE Βουλευτικές εκλογές: 9 Σεπτεμβρίου 2018

IE Προεδρικές εκλογές: Νοέμβριος 2018 (ημερομηνία προς επιβεβαίωση)

LV Βουλευτικές εκλογές: 6 Οκτωβρίου 2018

LU Βουλευτικές εκλογές: 14 Οκτωβρίου 2018

EE Βουλευτικές εκλογές: 3 Μαρτίου 2019

SK Προεδρικές εκλογές: Μάρτιος 2019

FI Βουλευτικές εκλογές: 14 Απριλίου 2019

LT Προεδρικές εκλογές: Μάιος 2019 (ημερομηνία προς επιβεβαίωση)

BE Βουλευτικές εκλογές: 26 Μαΐου 2019

DK Βουλευτικές εκλογές: 17 Ιουνίου 2019

EL Βουλευτικές εκλογές: 20 Οκτωβρίου 2019

PT Βουλευτικές εκλογές: Οκτώβριος 2019 (ημερομηνία προς επιβεβαίωση)

PL Βουλευτικές εκλογές: Νοέμβριος 2019 (ημερομηνία προς επιβεβαίωση)

RO Προεδρικές εκλογές: Νοέμβριος ή Δεκέμβριος 2019 (ημερομηνία προς επιβεβαίωση)

HR Προεδρικές εκλογές: Δεκέμβριος 2019/ Ιανουάριος 2020 (ημερομηνία προς επιβεβαίωση)

Πηγή: Συλλογή δεδομένων της Μονάδας Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης
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Επίπεδο συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 και σε πρόσφατες εθνικές
εκλογές

Προσέλευση στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 Προσέλευση στις εθνικές εκλογές

ημερομηνία % ημερομηνία %

BE Μάιος-14 89,64 Μάιος-14 89,68

BG Μάιος-14 35,84 Μάρτιος-17 54,07

CZ Μάιος-14 18,20 Οκτώβριος-17 60,84

DK Μάιος-14 56,32 Ιούνιος-15 85,89

DE Μάιος-14 48,10 Σεπτέμβριος-17 76,20

EE Μάιος-14 36,52 Μάρτιος-15 64,20

IE Μάιος-14 52,44 Φεβρουάριος-16 65,10

EL Μάιος-14 59,97 Σεπτέμβριος-15 56,16

ES Μάιος-14 43,81 Ιούνιος-16 69,84

FR Μάιος-14 42,43

2017 Ιουνίου 48,70 και

(1ος και 2ος γύρος) 42,64

HR Μάιος-14 25,24 Σεπτέμβριος-16 54,35

IT Μάιος-14 57,22 Μάρτιος-18 72,93

CY Μάιος-14 43,97 Μάιος-16 66,74

LV Μάιος-14 30,24 Οκτώβριος-14 58,85

LT Μάιος-14 47,35

Οκτώβριος-2016 50,64 και

(1ος και 2ος γύρος) 37,99

LU Μάιος-14 85,55 Οκτώβριος-13 91,40

HU Μάιος-14 28,97 Απρίλιος-18 70,22

MT Μάιος-14 74,80 Ιούνιος-17 92,10

NL Μάιος-14 37,32 Μάρτιος-17 81,40

AT Μάιος-14 45,39 Οκτώβριος-17 80,00

PL Μάιος-14 23,83 Οκτώβριος-15 50,92

PT Μάιος-14 33,67 Οκτώβριος-15 55,84

RO Μάιος-14 32,44 Δεκέμβριος-16 39,78

SI Μάιος-14 24,55 Ιουλιος-14 51,73

SK Μάιος-14 13,05 Μάρτιος-16 59,82

FI Μάιος-14 39,10 Απρίλιος-15 70,10

SE Μάιος-14 51,07 Σεπτέμβριος-14 85,81

UK Μάιος-14 35,60 Ιούνιος-17 68,70
Πηγή: Συλλογή δεδομένων της Μονάδας Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης
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Γνώση της ημερομηνίας των επόμενων ευρωεκλογών

Τα πορίσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω φώτισαν τη σημασία που έχουν οι ευρωπαϊκές εκλογές στα μάτια των πολιτών.

Ωστόσο, ενώ η σημασία που αποδίδουν οι Ευρωπαίοι στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι μικρότερη από αυτή που δίδεται στις

εθνικές εκλογές, άλλα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η γνώση και το ενδιαφέρον για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019

ήδη αυξάνεται.

Ένα έτος πριν από τις εκλογές, σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των ερωτηθέντων γνωρίζει την ημερομηνία των ευρωπαϊκών

εκλογών: σχεδόν ένας στους πέντε ερωτηθέντες (19%) απάντησε με ακρίβεια «Μάιος 2019», ενώ το 13% γνώριζε ότι θα

διεξαχθούν το επόμενο έτος.

Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με παλαιότερες τάσεις: ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, το 34% των

Ευρωπαίων26 γνώριζε την ημερομηνία, ενώ το 20% έδωσε λανθασμένη απάντηση και το 46% δεν γνώριζε τότε την ημερομηνία

των εκλογών.

Όπως πάντα, ο μέσος όρος της ΕΕ κρύβει διαφορές σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες ανέρχονται σε 36 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ

Γαλλίας (17%) και Λετονίας (23%) αφενός, και Ουγγαρίας (53%) και Βελγίου (52%), αφετέρου.

26 Να σημειωθεί ότι στον μέσο όρο της ΕΕ δεν λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο (το ερώτημα δεν τέθηκε
στη χώρα).
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Ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019

Το ενδιαφέρον αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στις Κάτω Χώρες με 70%, ενώ ακολουθεί η Ιρλανδία (62%), η Μάλτα (61%), η Αυστρία

και η Γερμανία (και οι δύο με 60%). Σε ορισμένα κράτη μέλη, ωστόσο, το ενδιαφέρον εξακολουθεί να είναι περιορισμένο, όπως

στη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, όπου και οι δύο χώρες είχαν τη χαμηλότερη προσέλευση στις ευρωπαϊκές εκλογές

του 2014. Γενικά, σε επίπεδο ΕΕ, οι πολίτες που δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές27

συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο μορφωμένων και εκείνων που έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση. Συνολικά,

ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει και δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν

στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Εξετάζοντας την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές που πρέπει να παρέχεται στους

ψηφοφόρους, είναι ενδιαφέρον ότι διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της γνώσης της ημερομηνίας και

του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές εκλογές27. Εάν εξετάσουμε προσεκτικά τα κράτη μέλη που καταγράφουν το υψηλότερο

επίπεδο ενδιαφέροντος στις ευρωπαϊκές εκλογές, παρατηρείται ότι η γνώση των πολιτών τους για την ημερομηνία της

διεξαγωγής των εκλογών είναι αισθητά χαμηλότερη.

27 Συντελεστής συσχέτισης σε εθνικό επίπεδο: 0,16.

Ένα απολύτως θετικό αποτέλεσμα προκύπτει από το ερώτημα σχετικά με το επίπεδο του ενδιαφέροντος για τις

επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Ενώ το ένα τρίτο των ερωτηθέντων μπορεί να δηλώσει την ακριβή ημερομηνία για τις

επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, ένας στους δύο δήλωσε ήδη ότι ενδιαφέρεται για τις επικείμενες εκλογές.
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Ενδιαφέρον για τις επόμενες
ευρωπαϊκές εκλογές

Σωστή γνώση της ημερομηνίας
των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών

Κάτω Χώρες 70% 27%

Ιρλανδία 62% 32%

Μάλτα 61% 51%

Αυστρία 60% 47%

Γερμανία 60% 29%

Το ενδιαφέρον για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών

αλλά και μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών ομάδων: οι άνδρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις γυναίκες,

ενώ το ενδιαφέρον είναι υψηλότερο σε πολίτες ηλικίας 25 ετών και άνω, σε αυτοαπασχολούμενους, διευθυντικά και άλλα

στελέχη και πολίτες που έχουν σπουδάσει τουλάχιστον έως την ηλικία των 20 ετών. Το ενδιαφέρον για τις επόμενες ευρωπαϊκές

εκλογές είναι επίσης πιο διαδεδομένο μεταξύ των ερωτηθέντων που είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί

η δημοκρατία στη χώρα τους και στην ΕΕ.

Τα πορίσματα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι το γενικό ενδιαφέρον για τις εκλογές συνδέεται άμεσα με το μορφωτικό

επίπεδο των ερωτηθέντων, αλλά και με τον βαθμό ικανοποίησής τους με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία

τόσο στη χώρα τους όσο και στην ΕΕ.

Ωστόσο, με τον ενισχυμένο δημόσιο διάλογο για τις ευρωπαϊκές εκλογές και την έναρξη των διαφόρων εκλογικών εκστρατειών

τους προσεχείς μήνες, η σημασία των θεμάτων που συζητούνται θα είναι καίρια ώστε να επηρεάσει το ενδιαφέρον των πολιτών

για τις εκλογές: σε αυτό το στάδιο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες

επηρεάζουν τις προτεραιότητες που εκφράζουν οι πολίτες, πέρα από το γενικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.

Λόγοι συμμετοχής στην ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, όταν τέθηκε το ερώτημα σχετικά με τους κύριους λόγους για τους οποίους ψηφίζουν οι

πολίτες στις ευρωπαϊκές εκλογές, ο μεγαλύτερος επιμέρους αριθμός των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «καθήκον τους»

(47%). Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων πιστεύει επίσης ότι «μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με την ψήφο στις εκλογές για το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (33%) και το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «οι λαοί συστηματικά ψηφίζουν στις εκλογές».

Δύο ακόμη θετικές απαντήσεις εμπίπτουν στην κατηγορία των «ευρωπαϊκών λόγων» για να ψηφίσουν: οι πολίτες πιστεύουν ότι

κάποιοι ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές επειδή «αισθάνονται Ευρωπαίοι» (30%) και επειδή «θέλουν να στηρίξουν την ΕΕ»

(29%).

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές εκλογές θεωρούνται επίσης ευκαιρία έκφρασης της γενικής τους «δυσαρέσκειας» (26%), της

«δυσαρέσκειάς τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση» (21%) ή της «δυσαρέσκειάς τους με την κυβέρνηση της [εθνικότητα]» (17%),

ενώ το 22% των πολιτών δηλώνει ότι οι λαοί ψηφίζουν για να «στηρίξουν την κυβέρνηση της [εθνικότητα]» (22%).
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Τέλος, το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι «επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογεί την

πεποίθηση ότι οι Ευρωπαίοι εξοικειώνονται περισσότερο με τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μάλιστα, ίσως να αισθάνονται ότι συμμετέχουν περισσότερο στη

διαδικασία αυτή.

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες ψήφισαν στις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές μπορεί να γίνει μια

ενδιαφέρουσα σύγκριση, σύμφωνα με το μετεκλογικό Ευρωβαρόμετρο του 201428. Στην έρευνα αυτή, το «να επηρεάσουν την

επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» επιλέχθηκε κατά μέσο όρο μόνο από το 5% των ψηφοφόρων το 2014

μεταξύ των τριών απαντήσεων που θα μπορούσαν να δοθούν ως λόγος προσέλευσης στις εκλογές. Ο πρώτος που αναφέρθηκε

το 2014 ήταν, όπως και σήμερα, ότι «πάντα ψηφίζουν οι πολίτες» και «είναι καθήκον τους ως πολιτών». Αντίθετα, το αίσθημα

ότι η ψηφοφορία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα αναφέρθηκε από πολύ μικρότερο αριθμό ερωτηθέντων το 2014 (12% για

«μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα στην ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές»). Στην παρούσα έρευνα, το 33% των

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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Ευρωπαίων πιστεύει ότι «μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ψηφίζοντας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Ωστόσο, συγκεντρώνοντας εκ νέου όλα τα κίνητρα για ψηφοφορία σε τρεις βασικές κατηγορίες, μπορούμε να παρατηρήσουμε

ότι η γενική σειρά σημασίας δεν έχει αλλάξει από το 2014: οι λόγοι της ιδιότητας του πολίτη συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο

αριθμό αναφοράς σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ ακολουθούν ευρωπαϊκοί λόγοι και, τέλος, επιχειρήματα που σχετίζονται με εθνικά

κίνητρα για να ψηφίσουν.

Το γράφημα αυτό παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό ερωτηθέντων που αναφέρουν τουλάχιστον μία φορά έναν από τις τρεις

κατηγορίες λόγων. Οι κύκλοι σε κάθε γραμμή του γραφήματος υποδεικνύουν τις χώρες όπου αυτά τα εκ νέου

κατηγοριοποιημένα κίνητρα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη συσσωρευμένη υποστήριξη.

Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά ηλικία και κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες αξίζει να αναφερθούν κάποια ευρήματα.

«Είναι καθήκον τους ως πολιτών» είναι η απάντηση που απολαμβάνει γενικά τη μεγαλύτερη υποστήριξη μεταξύ όλων των

ηλικιακών και κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα που ασχολούνται με τα οικιακά

επιδεικνύουν τον μεγαλύτερο αριθμό αναφοράς του λόγου αυτού.

Διευθυντικά στελέχη, σπουδαστές και νέοι τείνουν συχνά να αναφέρουν επίσης ότι «μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα

ψηφίζοντας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν τις πιο δύσκολες οικονομικές

καταστάσεις και δηλώνουν ότι έχουν τακτικά προβλήματα με την πληρωμή των λογαριασμών τους συχνά αναφέρουν ότι οι

πολίτες θα ψηφίσουν «για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους».

Οι λεπτομερείς διαφορές ανά κράτος μέλος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Εξετάζοντας τα δεδομένα, είναι

σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η ψήφος είναι υποχρεωτική σε τέσσερις χώρες της ΕΕ: το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την

Κύπρο και την Ελλάδα.
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Λόγοι αποχής από την ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές

Πέραν των λόγων προσέλευσης στις εκλογές, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να εκφραστούν ως προς τους βασικούς

λόγους για τους οποίους οι πολίτες δεν θα ψήφιζαν στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα απέχουν επειδή «πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν θα

αλλάξει τίποτα» (60%). Το 48% πιστεύει ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή «δεν

εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα», και ακολουθεί το ότι «δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική ή για τις εκλογές γενικά» (43%).

Η έλλειψη πληροφόρησης είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς το 34% των πολιτών

πιστεύει ότι οι πολίτες ενδέχεται να απέχουν διότι «δεν γνωρίζουν επαρκώς τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ενώ το

22% πιστεύει ότι «πιστεύουν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τη θέση των διαφόρων πολιτικών κομμάτων σε

ευρωπαϊκά θέματα ».

Αυτοί οι δύο τελευταίοι λόγοι πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με την σαφή επιθυμία των πολιτών ότι η διαδικασία των

υποψήφιων υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από μια πραγματική συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα για να έχει νόημα.
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Ενώ το ενδιαφέρον των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της αυξάνεται σαφώς κατά τη διάρκεια του

παρελθόντος χρόνου, αυτό συνδυάζεται σε εξίσου σημαντικό βαθμό με την προσδοκία των πολιτών να ενημερώνονται.

Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς λόγους, το 32% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ο ρόλος του ΕΚ είναι ανεπαρκής («πιστεύουν ότι

το ΕΚ δεν ασχολείται επαρκώς με προβλήματα που αφορούν τους καθημερινούς ανθρώπους»), ενώ το 17% πιστεύει ότι οι

ενδεχόμενοι απέχοντες είναι «εναντίον της Ευρώπης, της ΕΕ, της οικοδόμησης της Ευρώπης».

Οι τεχνικοί ή προσωπικοί λόγοι διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς το 15% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι

πολίτες δεν θα ψηφίσουν καθώς δεν μπορούν να έχουν χρόνο ή κάτι πιο σημαντικό, ενώ το 12% «δεν γνωρίζουν πού ή πώς να

ψηφίσουν».

Ανατρέχοντας στην μετεκλογική έρευνα του 2014 αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι απέχοντες, αμέσως μετά την ψηφοφορία,

έδωσαν ως πρώτο λόγο για το ότι δεν ψήφισαν την «έλλειψη εμπιστοσύνης ή δυσαρέσκειας για την πολιτική εν γένει» και το

ότι «δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική» όπως και την πεποίθησή τους ότι η «ψήφος τους δεν έχει συνέπειες ή η ψήφος δεν

αλλάζει τίποτα».

Και πάλι, όπως προαναφέρθηκε, κατηγοριοποιώνατς εκ νέου τους επιμέρους λόγους αποχής, μπορούμε να παρατηρήσουμε

ότι, όπως και το 2014, οι λόγοι της αποχής που σχετίζονταν με επιφυλάξεις για την ΕΕ δεν ήταν από τις πρώτες απαντήσεις που

αναφέρονταν. Πράγματι, τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το 43% των ερωτηθέντων ανέφερε, σε τουλάχιστον μία από

τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις, έναν «ευρωπαϊκό λόγο», ενώ διπλάσιο ποσοστό (85%) ανέφερε, τουλάχιστον μία φορά,

«κίνητρο σε σχέση με την ιδιότητα του πολίτη».

Αναλυτικοί εθνικοί λόγοι ως προς τον λόγο για τον οποίο οι πολίτες δεν ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, αναλύονται στον

πίνακα που ακολουθεί.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πεδίο εφαρμογής: EΕ-28

Συνεντεύξεις 27.601 Ευρωπαίοι

Πληθυσμός: Γενικός πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω

Μεθοδολογία: Προσωπικές συνεντεύξεις

Επιτόπια έρευνα: 11 έως 22 Απριλίου 2018, έρευνα που διεξήχθη από την Kantar Public

Σημείωση

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας αποτελούν εκτιμήσεις η ακρίβεια των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος και το

παρατηρούμενο ποσοστό. Για περίπου 1.000 συνεντεύξεις (το μέγεθος δείγματος που χρησιμοποιείται γενικά σε επίπεδο

κρατών μελών) το πραγματικό ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων διαστημάτων εμπιστοσύνης:

Παρατηρήθηκαν
ποσοστά 10% ή 90% 20% ή 80% 30% ή 70% 40% ή 60% 50%

Περιθώρια λάθους +/- 1,9 μονάδες +/- 2,5 μονάδες +/-2,7 μονάδες +/-3,0 μονάδες +/-3,1 μονάδες
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Η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ/ΕΒ 89.2) διεξήχθη και στα 28 κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 11 και 22 Απριλίου 2018, από την

Το Ευρωβαρόμετρο του ΕΚ παρακολουθεί τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ και τα οφέλη

της, σχετικά με τη στάση τους έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις προτεραιότητες, τις δράσεις και την αποστολή του.

Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΕ στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών και στην προστασία των κυριότερων

επιτευγμάτων των πολιτών της.
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