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Σημείωση

Οι αναγνώστες πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα αποτελέσματα των ερευνών συνιστούν εκτιμήσεις, η
ακρίβεια των οποίων, εφόσον παραμένουν σταθερές όλες οι υπόλοιπες παράμετροι, εξαρτάται από
το μέγεθος του δείγματος και το παρατηρούμενο ποσοστό. Για δείγματα περίπου 1.000
συνεντεύξεων (το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιείται συνήθως σε εθνικό επίπεδο), το
πραγματικό ποσοστό, δηλ. εάν είχε ερωτηθεί ο συνολικός πληθυσμός, θα κυμαινόταν μεταξύ των
παρακάτω ορίων εμπιστοσύνης:

Παρατηρούμενα
ποσοστά 10% ή 90% 20% ή 80% 30% ή 70% 40% ή 60% 50%

Όρια εμπιστοσύνης +/-1,9 μονάδες +/-2,5
μονάδες +/-2,7 μονάδες +/-3,0 μονάδες +/-3,1 μονάδες
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Εισαγωγή

Αυτό είναι το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης Parlemeter που διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη της
ΕΕ, και της οποίας η επιτόπια έρευνα εκπονήθηκε από την TNS opinion στις 19 έως 29
Σεπτεμβρίου 2015.

Το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης αφορά τη μετανάστευση και την οικονομική και κοινωνική
κατάσταση. Το δεύτερο μέρος, το οποίο θα δημοσιευτεί χωριστά, θα επικεντρωθεί σε
παραδοσιακά θέματα του Parlemeter, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ταυτότητα, την
ιθαγένεια και άλλα.

Όπως ισχύει για κάθε δημοσκόπηση αυτού του είδους, πρέπει να συνυπολογιστεί το ευρωπαϊκό,
εθνικό και διεθνές πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.

Το πρόσφατο μεταναστευτικό κύμα και οι επιπτώσεις του και οι συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ,
ειδικότερα όσον αφορά την οικονομική και νομισματική ένωση, αποτελούν κυρίαρχα θέματα στο
πλαίσιο της EΕ.

Σημαντικά γεγονότα σε εθνικό επίπεδο είναι οι εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, οι
προεκλογικές συζητήσεις στην Πορτογαλία και την Πολωνία και οι περιφερειακές εκλογές στην
Ισπανία και την Αυστρία.

Σε διεθνές επίπεδο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και η καταπολέμηση της
τρομοκρατίας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Από τα ευρήματα προκύπτει σαφώς ότι ορισμένα γεγονότα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις
απαντήσεις των ερωτηθέντων.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος σταθμίζεται και τα έξι πολυπληθέστερα κράτη μέλη αντιστοιχούν
περίπου στο 70%.
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Κύρια συμπεράσματα

I. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Δύο είναι οι κυριότερες προκλήσεις για το μέλλον: η αντιμετώπιση της ανεργίας και το
μεταναστευτικό ζήτημα.

 Η ανεργία εξακολουθεί να θεωρείται η πιεστικότερη πρόκληση, σημειώνοντας ποσοστό
49% (6 μονάδες χαμηλότερα από τον Ιούνιο 2013), αλλά η μετανάστευση ανέβηκε στην
κατάταξη και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 47% (άνοδος κατά 33
ποσοστιαίες μονάδες). Σε εννέα χώρες σημειώνει ποσοστό πάνω από 50%.

 Άλλη σημαντική πρόκληση που επισημαίνουν οι Ευρωπαίοι είναι η τρομοκρατία, η οποία
επίσης αυξήθηκε κατακόρυφα στο 26% (άνοδος κατά 15 μονάδες σε σύγκριση με τον
Ιούνιο 2013).

II. ΜΕΤΑNΑΣΤΕΥΣΗ

Η δημοσκόπηση καλύπτει διάφορα θέματα και συγκεκριμένα: την προσέγγιση της
μετανάστευσης, τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σύνδεση μεταξύ
μετανάστευσης και οικονομίας και, τέλος, τον τρόπο με τον οποίο η παρουσία πολιτών άλλων
κρατών μελών εκλαμβάνεται από οικονομική και πολιτισμική άποψη.

A. Υποστήριξη μιας παγκόσμιας προσέγγισης της μεταναστευτικής πολιτικής

 Λήψη αποφάσεων: Το 66% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνονται
«περισσότερες αποφάσεις» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το 23% πιστεύει το αντίθετο.

 Χρηματοδοτική στήριξη: Όσον αφορά τη «χρηματοδοτική στήριξη κατά προτεραιότητα» που
χορηγήθηκε πρόσφατα στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τη μετανάστευση
στις ακτές και τα σύνορά τους, το 62% την θεωρεί «κάτι καλό». Το 15% την θεωρεί «κάτι
κακό», ενώ το 20% πιστεύει ότι «δεν είναι ούτε κάτι καλό ούτε κάτι κακό».

 Διαδικασία νόμιμης μετανάστευσης: Το 79% πιστεύει ότι η διαδικασία πρέπει να είναι «η
ίδια» σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ το 15% απορρίπτει αυτή την προσέγγιση.

 Απλοποίηση: Το 66% των Ευρωπαίων είναι υπέρ της «απλοποίησης των διαδικασιών
νόμιμης μετανάστευσης», η οποία πιστεύεται ότι «θα καθιστούσε εφικτή την αποτελεσματική
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης». Αντίθετα, το 23% «δεν είναι υπέρ» και το
11% «δεν γνωρίζει».
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B. Κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών

Η ανάλυση ανά χώρα παρατίθεται στους κατωτέρω πίνακες και τα διαγράμματα, όπως και όλες
οι άλλες ερωτήσεις. Είναι φανερό ότι οι αντιλήψεις των πολιτών διαφέρουν λόγω των ειδικών
περιστάσεων που έχουν προκύψει σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Το συγκεκριμένο ερώτημα
τέθηκε σε δύο τμήματα.

 Πρώτον, οι πολίτες κάθε κράτους μέλους ερωτήθηκαν εάν «οι αριθμοί αιτούντων άσυλο θα
έπρεπε να κατανέμονται καλύτερα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ».

Οι ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά ήταν σχεδόν 8 στους 10 (78%), αλλά σημειώθηκαν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, οι οποίες κυμαίνονται από 97% στη Γερμανία και
94% στη Σουηδία έως 31% στη Σλοβακία και 33% στην Τσεχική Δημοκρατία.

Στην Ελλάδα και την Ιταλία, που περιλαμβάνονται στις χώρες που επιβαρύνονται
περισσότερο με την ευθύνη της αρχικής υποδοχής των μεταναστών, τα ποσοστά ανέρχονται
στα 91% και 84% αντίστοιχα.

 Δεύτερον, όσοι απάντησαν «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση σε κάθε κράτος μέλος (78%
στο σύνολο της ΕΕ) ερωτήθηκαν κατά πόσον «η κατανομή των αιτούντων άσυλο πρέπει να
αποφασίζεται σε επίπεδο ΕΕ βάσει δεσμευτικών ποσοστώσεων».

Στο σύνολο της ΕΕ, το 75% «συμφώνησε» επίσης με την τελευταία πρόταση, αλλά και σε
αυτή την περίπτωση υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά των μεμονωμένων
χωρών.

Από το 97% των Γερμανών που πιστεύει ότι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να κατανέμονται
καλύτερα, το 89% τάσσεται υπέρ των δεσμευτικών ποσοστώσεων. Από την άλλη πλευρά,
από το 31% των Σλοβάκων που συμφωνεί με την καλύτερη κατανομή των αιτούντων
άσυλο, το 51% τάσσεται υπέρ των δεσμευτικών ποσοστώσεων.

C. Νόμιμη μετανάστευση και οικονομικές προεκτάσεις

«Χρειάζονται οι χώρες της ΕΕ νόμιμους μετανάστες που θα εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς
της οικονομίας»;

 Σε επίπεδο ΕΕ η απόλυτη πλειοψηφία συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση, αλλά το
ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι χαμηλότερο συγκριτικά με τις απαντήσεις στα
προηγούμενα ερωτήματα.

Το 51% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι η απάντηση στην ερώτηση είναι θετική, συγκριτικά με
το 42% που δίνει αρνητική απάντηση.

 Σε εθνικό επίπεδο οι διαφορές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με αυτά που
προαναφέρθηκαν.

Τα υψηλότερα ποσοστά υποστήριξης παρατηρούνται στη Σουηδία (77%), τη Γερμανία και
τη Δανία (72%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (70%).
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Στα 19 κράτη μέλη όπου λιγότερο από το 50% απάντησε θετικά, τα χαμηλότερα ποσοστά
σημειώνονται στη Σλοβακία (19%), τη Βουλγαρία (24%), την Ουγγαρία (24%), και έπειτα
στην Τσεχική Δημοκρατία (25%), τη Ρουμανία (28%), την Ελλάδα (31%) και τη Σλοβενία
(32%).

D. Αντιλήψεις για την παρουσία πολιτών άλλων κρατών μελών

Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν με δύο ερωτήματα σχετικά με αυτή την πτυχή της ζωής στην
ΕΕ.

 Παρουσία πολιτών άλλων κρατών μελών και οικονομικός αντίκτυπος

 Σε επίπεδο ΕΕ, το 56% των ερωτηθέντων «συμφωνεί» ότι η παρουσία πολιτών άλλων
κρατών μελών στην εθνική επικράτεια είναι «κάτι καλό» για την οικονομία της χώρας τους,
ενώ το 35% «διαφωνεί».

 Σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα φανερώνουν τις διαφορές μεταξύ των χωρών.
Οι χώρες με τη θετικότερη άποψη για πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ στην επικράτειά τους
είναι η Σουηδία (79%), το Λουξεμβούργο (77%), η Γερμανία (72%) και η Δανία (71%).

Ωστόσο, σε πέντε χώρεςη απόλυτη πλειοψηφία δεν θεωρεί επιθυμητή την παρουσία
πολιτών άλλων κρατών μελών· τα ποσοστά ανέρχονται στο 66% στην Κύπρο, στο 60%
στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, στο 58% στην Ελλάδα και στο 56% στην
Ουγγαρία.

 Παρουσία πολιτών άλλων κρατών μελών και πολιτισμική πολυμορφία

 Σε επίπεδο ΕΕ, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η παρουσία πολιτών άλλων κρατών
μελών ενισχύει την πολιτισμική πολυμορφία της χώρας τους.

 Σε εθνικό επίπεδο, εμφανίζονται οι ίδιες διαφορές.

Η ιδέα αυτή υπερισχύει στη Σουηδία (88%), το Λουξεμβούργο (84%)και τη Δανία (83%).

Αντίθετα, λιγότερο συμφωνούν οι ερωτηθέντες στην Τσεχική Δημοκρατία (33%), τη
Σλοβακία (39%), τη Βουλγαρία (42%) και την Ουγγαρία (49%).

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι Ευρωπαίοι ρωτήθηκαν για διάφορες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης,
δηλαδή τον ρυθμό ολοκλήρωσης της ΕΕ, την αντίδραση των κρατών μελών στην κρίση, την
προσωπική τους αντίληψη για την οικονομική ανάκαμψη (ή άλλο ενδεχόμενο) και την
αντίληψή τους για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους.
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A. Ρυθμός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Σε γενικές γραμμές, πρέπει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να προχωρά με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε
τομέα ή πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εφαρμοστέες κοινές πολιτικές;

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν ήταν επιθυμητή η εντατικοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής
πολιτικής σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς, πόσο γρήγορα θα έπρεπε να γίνει αυτό; :
Το 48% των ερωτηθέντων (1 μονάδα χαμηλότερα πέρυσι) θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα «να
περιμένουμε μέχρι να είναι έτοιμα όλα τα κράτη μέλη», και το 41% (άνοδος κατά 2 μονάδες)
θεωρεί ότι όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν πρέπει «να το πράξουν χωρίς να περιμένουν τα
άλλα κράτη μέλη».

 Σε εθνικό επίπεδο, τα ποσοστά υπέρ της προόδου χωρίς αναμονή αυξήθηκαν σημαντικά
στην Κύπρο (48%, άνοδος κατά 16 μονάδες), τη Ρουμανία (37%, άνοδος κατά 10 μονάδες)
και την Ουγγαρία (52%, άνοδος κατά 8 μονάδες).

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο (62%, άνοδος κατά 9 μονάδες), την Εσθονία (44%,
άνοδος κατά 4 μονάδες), τη Γαλλία (46%, άνοδος κατά 3 μονάδες) και την Πολωνία (46%,
άνοδος κατά 3 μονάδες) πλειοψηφούν πλέον οι ερωτηθέντες που θεωρούν ότι είναι
προτιμότερο να περιμένουν έως ότου όλα τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να προχωρήσουν με
τον ίδιο ρυθμό.

B. Αντίδραση των κρατών μελών στην κρίση

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημειώθηκε σημαντική αντιστροφή στην επικρατούσα τάση από
την τελευταία δημοσκόπηση τον Σεπτέμβριο του 2011. Σήμερα, η απόλυτη πλειοψηφία
(51%, άνοδος κατά 10 μονάδες) πιστεύει ότι τα κράτη μέλη έδρασαν «μεμονωμένα».
Αντίθετα, το 39% (πτώση κατά 9 μονάδες) πιστεύει ότι τα κράτη μέλη έδρασαν
«συντονισμένα με τις άλλες χώρες της ΕΕ».

 Σε εθνικό επίπεδο, η αντίληψη ότι τα κράτη μέλη έδρασαν μεμονωμένα για την
αντιμετώπιση της κρίσης αυξήθηκε απότομα στην Κύπρο (61%, άνοδος κατά 28 μονάδες
σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2011) και στην Ελλάδα (61%, άνοδος κατά 21 μονάδες),
ενώ το 2011 επικρατούσε η άποψη για τη συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μελών.

Σε δύο ακόμη περιπτώσεις σημειώθηκαν σαφείς μεταβολές: η αντίληψη της
συντονισμένης δράσης των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της κρίσης μειώθηκε στη
Βουλγαρία (37%, πτώση κατά 19 μονάδες) και στη Γερμανία (43%, πτώση κατά 18
μονάδες).
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C. Η κρίση: ποια είναι η σημερινή κατάσταση;

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημειώθηκαν και σε αυτό το ζήτημα σημαντικές μεταβολές.

Παρόλο που ο αριθμός όσων πιστεύουν ότι «η κρίση θα διαρκέσει για πολλά χρόνια» είναι
υψηλός (32%), έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2011, που ήταν 41%, σημειώνοντας πτώση 9
ποσοστιαίων μονάδων.

Αντίθετα, ο αριθμός των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι «επιστρέφουμε ήδη στην
ανάπτυξη» αυξάνεται ορατά (20%, άνοδος κατά 12 μονάδες).

 Σε εθνικό επίπεδο, η άποψη ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη κέρδισε
περισσότερο έδαφος στη Μάλτα (65%, άνοδος κατά 52 μονάδες), την Ιρλανδία (47%,
άνοδος κατά 45 μονάδες) και το Ηνωμένο Βασίλειο (40%, άνοδος κατά 35 μονάδες).

D. Αντίληψη της προσωπικής οικονομικής κατάστασης

Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν πώς αντιλαμβάνονται την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού
τους τα τελευταία δύο έτη και πώς πιστεύουν ότι ενδέχεται να εξελιχθεί τα επόμενα δύο έτη.

 Ελπίδα για το μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 Όσον αφορά τα τελευταία δύο έτη, το 40% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κατάστασή του
«επιδεινώθηκε», το 24% ότι «βελτιώθηκε» και το 35% ότι «δεν άλλαξε» (αυθόρμητη
απάντηση).

 Όσον αφορά τα επόμενα δύο έτη, το 31% θεωρεί ότι η κατάστασή του «θα βελτιωθεί», το
25% πιστεύει ότι «θα επιδεινωθεί»και το 38% πιστεύει ότι «δεν θα αλλάξει» (αυθόρμητη
απάντηση).

 Αντιθέσεις σε εθνικό επίπεδο

 Οι λιγότερο αισιόδοξες χώρες Στην Ελλάδα, το 90% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η
κατάστασή του επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο έτη και το 12% ότι θα βελτιωθεί τα επόμενα
δύο έτη. Στην Κύπρο, το 68% δηλώνει ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε στο παρελθόν
και το 29% ότι θα βελτιωθεί στο μέλλον. Στη Γαλλία, το 57% δηλώνει ότι η κατάστασή του
επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο έτη και το 22% ότι θα βελτιωθεί στο μέλλον.

 Οι πιο αισιόδοξες χώρες Στη Δανία, το 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κατάστασή
του επιδεινώθηκε και το 41% ότι θα βελτιωθεί, ενώ στη Μάλτα το 18% πιστεύει ότι η
κατάστασή του επιδεινώθηκε και το 44% ότι θα βελτιωθεί. Στη Γερμανία, το 22% πιστεύει
ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε στο παρελθόν και το 24% αναμένει ότι θα βελτιωθεί στο
μέλλον.
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Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης
Jacques Nancy +32 2 284 24 85
EPEurobarometer@europarl.europa.eu
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I. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα

a) Η ανεργία
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b) Η μετανάστευση
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3) Εθνικές εξελίξεις

Πρώτα έξι στοιχεία που αναφέρθηκαν
Η ιεραρχία βασίζεται στην εξέλιξη του στοιχείου "μετανάστευση"
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II. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

A. ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Λήψη αποφάσεων σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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2. Χρηματοοικονομική στήριξη στα κράτη μέλη που επί του παρόντος
αντιμετωπίζουν τις περισσότερες μεταναστευτικές ροές

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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3. Παρόμοιες διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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4. Απλοποίηση των διαδικασιών νόμιμης μετανάστευσης

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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B. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Καλύτερη κατανομή των αιτούντων άσυλο

1) Μέσος όρος ΕΕ



27

2) Εθνικά αποτελέσματα
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2. Καλύτερη κατανομή των αιτούντων άσυλο, εάν ναι, σε ποια βάση;

1) Μέσος όρος ΕΕ

* Βάση: ερωτώμενοι που συμφωνούν με τη δήλωση:
"Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ"

(78% του συνολικού δείγματος σε επίπεδο ΕΕ)
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2) Εθνικά αποτελέσματα

* Βάση: ερωτώμενοι που συμφωνούν με τη δήλωση:
"Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ"

(78% του συνολικού δείγματος σε επίπεδο ΕΕ)
Σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα πρέπει να διαβαστούν ως εξής:

 Στη Γερμανία, από το 97% των ερωτώμενων που πιστεύουν ότι ο αριθμός των
αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών
της ΕΕ, το 89% πιστεύει ότι αυτή η κατανομή θα έπρεπε να αποφασιστεί σε επίπεδο ΕΕ
με βάση δεσμευτικές ποσοστώσεις.

 Στη Σλοβακία, από το 31% των ερωτώμενων που πιστεύουν ότι ο αριθμός των
αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών
της ΕΕ, το 51% πιστεύει ότι αυτή η κατανομή θα έπρεπε να αποφασιστεί σε επίπεδο ΕΕ
με βάση δεσμευτικές ποσοστώσεις.
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* Βάση: ερωτώμενοι που συμφωνούν με τη δήλωση:
"Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ"

(78% του συνολικού δείγματος σε επίπεδο ΕΕ)
Σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα πρέπει να διαβαστούν ως εξής:

 Στη Γερμανία, από το 97% των ερωτώμενων που πιστεύουν ότι ο αριθμός των
αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών
της ΕΕ, το 89% πιστεύει ότι αυτή η κατανομή θα έπρεπε να αποφασιστεί σε επίπεδο ΕΕ
με βάση δεσμευτικές ποσοστώσεις.

 Στη Σλοβακία, από το 31% των ερωτώμενων που πιστεύουν ότι ο αριθμός των
αιτούντων άσυλο θα έπρεπε να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ όλων των κρατών μελών
της ΕΕ, το 51% πιστεύει ότι αυτή η κατανομή θα έπρεπε να αποφασιστεί σε επίπεδο ΕΕ
με βάση δεσμευτικές ποσοστώσεις.
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C. ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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D. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΕ

1. Παρουσία υπηκόων άλλων κρατών μελών της ΕΕ και αντίκτυπος στην οικονομία

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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2. Παρουσία υπηκόων άλλων κρατών μελών της ΕΕ και πολιτισμική πολυμορφία

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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III. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

A. Ο ΡΥΘΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗΣ

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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3) Εθνικές εξελίξεις
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B. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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3) Εθνικές εξελίξεις

* ΔΕ = δεν ερωτήθηκε. Η ερώτηση δεν έγινε σε αυτή τη χώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έρευνας.
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C. Η ΚΡΙΣΗ: ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ;

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα



51

3) Εθνικές εξελίξεις

* ΔΕ = δεν ερωτήθηκε. Η ερώτηση δεν έγινε σε αυτή τη χώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έρευνας.
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D. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η χρηματοοικονομική κατάσταση του νοικοκυριού μέχρι τώρα

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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2. Η χρηματοοικονομική κατάσταση του νοικοκυριού στο μέλλον

1) Μέσος όρος ΕΕ
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2) Εθνικά αποτελέσματα
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