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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι απόψεις μετράνε. Σε ένα δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ύψιστη σημασία έχουν η εκπροσώπηση και η φωνή όλων των πολιτών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το να ακούγονται οι απόψεις τους και να γίνονται 

κατανοητές στις ποικίλες εκφάνσεις τους. Στο δέκατο πλέον έτος, η δημοσκόπηση 

«Parlemeter» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξακολουθεί να σφυγμομετρά τις 

απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ιδιότητα μέλους της ΕΕ και τα 

οφέλη της, το κατά πόσον η φωνή τους ακούγεται στην Ένωση και, τέλος, τη στάση 

τους απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προτεραιότητές του, τις δράσεις 

και την αποστολή του. Η δημοσκόπηση «Parlemeter» είναι ένας καθρέφτης της 

σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον οποίο προκύπτει μια κοινή εικόνα μέσα 

από την πολυμορφία.

Από το 2007, οι έρευνες «Parlemeter» δίνουν μια συνοπτική και πλούσια εικόνα των 

εξελίξεων της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης με την πάροδο του χρόνου. Ιχνηλατούν τα 

σκαμπανεβάσματά της σε καιρούς κρίσης και επιτυχιών και καταγράφουν τη σταθερή 

δέσμευση και πίστη των ευρωπαίων πολιτών στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. 

Οι έρευνες κοινής γνώμης που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καταδείξει τη 

σημασία της ΕΕ στην αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών, μετρούν τη γνώση των πολιτών 

για τη νομοθετική δράση της ΕΕ, και ειδικά του Κοινοβουλίου, για λογαριασμό των 

πολιτών και προς το συμφέρον τους.

Με αυτό τον τρόπο, οι έρευνες «Parlemeter» προσφέρουν πληθώρα στοιχείων και 

πληροφοριών, παρέχοντας τη δυνατότητα για μια λεπτομερή εξέταση των τάσεων της 

κοινής γνώμης όχι μόνο σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και με πολύ περισσότερες 

λεπτομέρειες ανά χώρα ή σε κοινωνικοδημογραφικό επίπεδο.

Αυτή, ακριβώς, η πληθώρα διαθέσιμων λεπτομερών πληροφοριών καθιστά τη 

δημοσκόπηση «Parlemeter» πολύτιμο και χρήσιμο εργαλείο. Όπως θα καταδειχθεί στην 

παρούσα έρευνα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος σε κάθε ερώτηση δίνει μια ημιτελή εικόνα 

της κατάστασης. Μόνο όταν συνδυάζεται – και συχνά αντιπαραβάλλεται – με τα διάφορα 

εθνικά αποτελέσματα, προκύπτει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μέσα από τα μάτια των πολιτών της.

Η δειγματοληψία για αυτό το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήχθη 

από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017. Η Kantar Public συνομίλησε, με 
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προσωπικές συνεντεύξεις, με 27 881 ερωτηθέντες στα 28 κράτη μέλη.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αρχίζει με την περιγραφή του πλαισίου, των 

σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων που συνέβησαν τους τελευταίους 

μήνες και τα οποία έχουν καίρια σημασία για την κατανόηση των αλλαγών στις απόψεις 

και τις τάσεις. Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια που αφορούν τρία κύρια θέματα: 

το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει αν ακούγεται η φωνή των πολιτών και ποια είναι η στάση 

τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο 

κεφάλαιο διερευνά τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις απειλές έναντι των οποίων η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τους προστατεύσει κατά προτεραιότητα, καθώς και τα 

επιτεύγματα και τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να διατηρηθούν. 

Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύει τις πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες οι 

ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να αναλάβει δράση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, τέλος, 

τις αξίες που θεωρούν σημαντικές.

Σε πολλά μείζονα ζητήματα καταγράφεται η εξέλιξη των τάσεων από το 2007, με 

ανάλυση της μεταβολής απόψεων των ευρωπαίων πολιτών. Δεδομένου ότι ορισμένες 

ερωτήσεις δεν τέθηκαν σε όλες τις εκδόσεις της δημοσκόπησης «Parlemeter», οι τάσεις 

διαφόρων δεικτών ενδέχεται να διαφέρουν. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017 παρουσιάζει την ενισχυμένη φωνή των 

ευρωπαίων πολιτών, την ενισχυμένη πίστη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, 

καθώς και μια ενισχυμένη εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα μάτια των 

πολιτών. Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της 

Ευρώπης και μιας αμφισβητούμενης ενότητας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το 47% των ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει στην 

ΕΕ. Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009. 

Επιπλέον, με το 57% των ερωτηθέντων να θεωρούν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ 

είναι επωφελής για τη χώρα τους, ο δείκτης αυτός έχει σχεδόν φτάσει στο προ της 

κρίσης επίπεδο.

Η δημοσκόπηση «Parlemeter» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2017 εξετάζει 

προσεκτικά, αφενός, τις απόψεις των πολιτών για την ιδιότητα μέλους στην ΕΕ και τα 

οφέλη της και, αφετέρου, αν η φωνή τους μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια στάση 

τηρούν απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προτεραιότητές του, τις δράσεις και την 

αποστολή του. 

Τα θετικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ και η επιστροφή στη σταθερότητα 

θεωρούνται όλο και περισσότερο ως «νέα ομαλότητα». Στο πρώτο μέρος της 

δημοσκόπησης «Parlemeter» 2017 εμφαίνεται η αυξανόμενη θετική άποψη των πολιτών 

απέναντι στην ΕΕ, στοιχείο που έχουν ήδη καταδείξει προηγούμενες έρευνες από το 2016 

και μετά. Η τελευταία έρευνα του Μαρτίου 2017, «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές», 

έδειξε ήδη ότι οι πολίτες τείνουν να αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι η ΕΕ ενεργεί 

εξ ονόματός τους στους τομείς που αναφέρουν ως προτεραιότητες. Με βάση αυτή την 

αυξανόμενη αναγνώριση της δράσης της ΕΕ, το ενδιαφέρον για την ΕΕ παραμένει υψηλό, 

στο 57%, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση με την πάροδο του χρόνου.

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, μια σαφής 

πλειοψηφία Ευρωπαίων εξακολουθούν να υποστηρίζουν την ιδιότητα μέλους της χώρας 

τους στην ΕΕ. Το 57% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ είναι 

επωφελής για τη χώρα τους: το ποσοστό είναι σχεδόν αντίστοιχο των προς της κρίσης 

επιπέδων. Αν και η εντύπωση αυτή είναι ασθενέστερη στα κράτη μέλη που πλήττονται 

περισσότερο, οι πολίτες από χώρες με μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα τείνουν να 

τάσσονται περισσότερο υπέρ της ΕΕ. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε όλα τα κράτη 

μέλη αναφέρουν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ ωφέλησε τη χώρα τους. Η εντύπωση αυτή 
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είναι ενισχυμένη σε επίπεδο ΕΕ κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 

2016 και φτάνει πλέον το 64%. Επιπλέον, περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι τα πράγματα 

οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην ΕΕ (31%, +6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση 

με τον Μάρτιο).

Στο πλαίσιο αυτής της σταθερά αυξανόμενης αισιοδοξίας, αυξάνεται επίσης η θετική τάση 

της κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες 

αυξημένο ποσοστό καταδεικνύει σήμερα ότι το 33% του συνόλου των πολιτών έχει θετική 

εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αύξηση αυτή συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση, 

κατά επτά μονάδες, του ποσοστού των πολιτών που έχουν αρνητική εικόνα για το ΕΚ, το 

οποίο φθάνει το 21%, ενώ το 42% των ερωτηθέντων εξακολουθούν να έχουν ουδέτερη 

εικόνα. 

Τέλος, είναι ενδιαφέρον να εστιάσουμε στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. 

Ενώ απομένουν λιγότερα από δύο χρόνια μέχρι τότε, το 47% των Ευρωπαίων ζητούν πιο 

σημαντικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το 55% των Ευρωπαίων δηλώνουν 

ήδη το ενδιαφέρον τους για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Στο δεύτερο μέρος της, η δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017 ιχνηλατεί την κοινή γνώμη 

σε σχέση με τις απειλές και την προστασία που παρέχει η ΕΕ. Η έννοια «Μια Ευρώπη που 

προστατεύει» έχει ήδη επικρατήσει στον πολιτικό λόγο της ΕΕ. Από πρόσφατες έρευνες 

του Ευρωβαρόμετρου προκύπτει ότι θέματα όπως η τρομοκρατία, η μετανάστευση και η 

οικονομική κατάσταση προκαλούν έντονη ανησυχία.

Επομένως, στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται πρώτα οι τομείς στους οποίους οι 

Ευρωπαίοι αναμένουν προστασία από την ΕΕ. Η τρομοκρατία εμφανίζεται, με ποσοστό 58% 

επί των απαντήσεων, ως η κύρια απειλή έναντι της οποίας οι Ευρωπαίοι θέλουν από την 

ΕΕ να παρέχει προστασία. Ακολουθούν η ανεργία (43%) και η φτώχεια και ο αποκλεισμός 

(42%), λόγω της επισφαλούς οικονομικής κατάστασης που πλήττει πολλούς Ευρωπαίους. 

Η προστασία από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, με 35% κατά μέσο όρο, παραμένει 

ψηλά στην ατζέντα των πολιτών. Λιγότεροι από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων ανέφεραν 

την κλιματική αλλαγή (23%), τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό (23%), το οργανωμένο 

έγκλημα (22%), τις ένοπλες συγκρούσεις (21%), τον πολιτικό εξτρεμισμό (20%), τη διάδοση 

μολυσματικών ασθενειών (10%), τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το κοινωνικό ντάμπινγκ 

και τις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων (και τα τρία στο 

9%).

Στη συνέχεια, η έρευνα αξιολογεί τα κύρια επιτεύγματα τα οποία οι πολίτες επιθυμούν να 

προστατεύσει η ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 
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από τη μία πλευρά είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα (44%) και η ελευθερία να ταξιδεύουν, 

να εργάζονται και να σπουδάζουν σε ολόκληρη την ΕΕ (36%)· από την άλλη βρίσκονται τα 

κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα, δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματα (34%), οι επαρκείς 

συντάξεις (34%) και η οικονομική ευημερία (33%). Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν 

επαρκώς τις αξίες που θέλουν οι Ευρωπαίοι να προασπίζεται κατά προτεραιότητα το ΕΚ: η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (56%), η ελευθερία λόγου (34%) και η ισότητα 

ανδρών και γυναικών (32%).

Στο τρίτο κεφάλαιο, η δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017 παρουσιάζει συγκεκριμένες 

πολιτικές που προσδοκούν οι Ευρωπαίοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τις 

απειλές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν κυρίως και εξίσου 

τη δράση για τη φτώχεια και τον αποκλεισμό (41%), καθώς και κατά της τρομοκρατίας 

(41%). Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι το τρίτο συχνότερα αναφερόμενο 

θέμα (31%) κατά μέσο όρο. Αυτά τα τρία βασικά θέματα δείχνουν γενικότερα τι απασχολεί 

τους ευρωπαίους πολίτες: θέλουν να διάγουν τον βίο τους σε ένα μέρος που τους 

εξασφαλίζει οικονομικές προοπτικές και προστατεύει την ελευθερία τους. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως ισχύει για κάθε έρευνα αυτού του είδους, η κατανόηση του εθνικού, 

ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαισίου στο οποίο διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις 

έχει καίρια σημασία για τη σωστή ανάλυση των ευρημάτων της.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θετικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης και η επιστροφή στη 

σταθερότητα θεωρούνται όλο και περισσότερο ως «νέα ομαλότητα». Σε αυτό το πλαίσιο, 

εξάλλου, ήταν και η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε ο πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 

Σεπτεμβρίου 2017, που βασίστηκε σε αναγνωρίσιμα εμβληματικά χαρακτηριστικά των 

θετικών αποτελεσμάτων θεωρώντας ότι αποτελούν καλή αφετηρία για τη δημιουργία 

μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυξανόμενη αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ φαίνεται ότι αντικατοπτρίζει τη βαθμιαία 

οικονομική ανάκαμψη που έχει επιτευχθεί στα κράτη μέλη της. Σύμφωνα με τη Eurostat, 

το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οι απασχολούμενοι άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ των 28 

ανέρχονταν σε 235,4 εκατομμύρια1 : πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν 

καταγραφεί ποτέ. Ταυτόχρονα, η Eurostat εκτιμά ότι, το δεύτερο τρίμηνο του 2017, 

το εποχικά διορθωμένο ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ (ΕΖ19) και 

κατά 0,7% στην ΕΕ των 28. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους 

διαπιστώνεται ότι, το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το εποχικά διορθωμένο ΑΕγχΠ αυξήθηκε 

κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ των 282.

Η έκκληση του προέδρου Juncker να ξεκινήσει μια διαδικασία μεταρρύθμισης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκε από τους ευρωπαίους πολιτικούς και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, γεγονός που οδήγησε σε αυξανόμενο δημόσιο διάλογο και μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση.

Παρότι η μαζική εισροή προσφύγων και παράνομων μεταναστών διαμέσου των 

σημαντικότερων οδών έχει ελαττωθεί και ο αριθμός των αιτούντων άσυλο έχει μειωθεί 

σημαντικά από το 2014, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που καταφθάνουν κυρίως 

μέσω της Μεσογείου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραγικές απώλειες, εξακολουθούν να 

απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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Οι τρομοκρατικές επιθέσεις συνεχίζουν να πλήττουν αθώους σε διάφορες χώρες της 

ΕΕ. Το φετινό καλοκαίρι σημειώθηκαν δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ηνωμένο 

Βασίλειο: στη Γέφυρα του Λονδίνου, στις 3 Ιουνίου, και στο μετρό του Λονδίνου, στις 

15 Σεπτεμβρίου. Στις 17 Αυγούστου, η Βαρκελώνη δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση, με 

αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα και να τραυματιστούν πάνω από 130. Το Βέλγιο 

επλήγη και πάλι από δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στις 20 Ιουνίου και στις 

25 Αυγούστου. Τέλος, θα πρέπει επίσης να αναφερθούν οι δύο τρομοκρατικές επιθέσεις 

στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Παρίσι και στη Μασσαλία, στις 6 Ιουνίου και την 1η 

Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Στην Ιταλία, στις 9 

Σεπτεμβρίου, πλημμύρισε η περιοχή του Λιβόρνο και στις 21 Αυγούστου το νησί 

Ίσκια χτυπήθηκε από σεισμό. Σεισμός έπληξε και την Κω, στις 21 Ιουλίου. Σε ευρύτερο 

πλαίσιο, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν με εκτεταμένα ρεπορτάζ μια σειρά 

καταστροφικών τυφώνων που έπληξαν τις Νήσους της Καραϊβικής, το Πουέρτο Ρίκο, 

καθώς και το ηπειρωτικό τμήμα των ΗΠΑ.

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit, 

οι συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν δύσκολες και η πρόοδος θεωρείται 

ακόμα ανεπαρκής, αν και γίνονται προσπάθειες να εντατικοποιηθεί η διαδικασία. Τα μέσα 

ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται εκτενώς στις προκλήσεις 

που συνδέονται με τη διαδικασία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 

στις πιθανές συνέπειές της.

Εν τω μεταξύ, η πολιτική κρίση στην Ισπανία λόγω της κατάστασης στην Καταλονία 

κυριαρχεί έντονα στον δημόσιο διάλογο, και όχι μόνο στην Ισπανία.

Οι πολίτες καλούνται συχνά μέσω εκλογών να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους απόψεις 

και τη στάση τους σε σημαντικά θέματα. Σε εθνικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν πολλές 

βουλευτικές και προεδρικές εκλογές πριν ή μετά τη δειγματοληψία. Στις 24 Σεπτεμβρίου 

2017 διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, ενώ στην Πορτογαλία διεξήχθησαν 

δημοτικές εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου. Επιπλέον, στις 15 Οκτωβρίου οι πολίτες 

καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία και στις 

22 Οκτωβρίου στην Τσεχική Δημοκρατία. Φέτος τον Οκτώβριο θα διεξαχθούν επίσης 

δημοτικές εκλογές στην Εσθονία, καθώς και ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών 

στη Σλοβενία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΜΙΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΦΩΝΗ

Το περασμένο έτος, οι τάσεις της κοινής γνώμης δείχνουν αυξημένη θετική 

άποψη για την ΕΕ, όπως καταδεικνύεται στο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του 

Κοινοβουλίου «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές» (Μάρτιος 2017)3 , στη 

δημοσκόπηση «Parlemeter 2016»4 4 και στο Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87 της 

Επιτροπής (Μάιος 2017)5.

Το 47% των ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ. Πρόκειται για 

το καλύτερο αποτέλεσμα μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009. Επιπλέον, με το 57% των 

ερωτηθέντων να θεωρούν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ είναι επωφελής για τη χώρα τους, 

ο δείκτης αυτός έχει σχεδόν φτάσει στο προ της κρίσης επίπεδο. Το ενδιαφέρον για την ΕΕ 

παραμένει υψηλό, στο 57%, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση με την πάροδο του χρόνου.

Σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην 

ΕΕ. Το 57% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ είναι επωφελής για τη 

χώρα τους: το ποσοστό είναι σχεδόν αντίστοιχο των προς της κρίσης επιπέδων. Το 64% των 

ερωτηθέντων στην ΕΕ αναφέρουν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ υπήρξε επωφελής για τη 

χώρα τους. Η εντύπωση αυτή είναι ενισχυμένη σε επίπεδο ΕΕ κατά τέσσερις ποσοστιαίες 

μονάδες σε σύγκριση με το 2016. Επιπλέον, περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι τα πράγματα 

οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην ΕΕ (31%, +6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση 

με τον Μάρτιο).

Οι Ευρωπαίοι έχουν έναντι της ΕΕ μια πολύπλευρη προσέγγιση: θεωρούν ότι είναι 

παγκόσμιος παράγοντας με αποστολή να αντιμετωπίζει διεθνείς προκλήσεις και ταυτόχρονα 

ότι το ενωσιακό επίπεδο είναι το σωστό επίπεδο για την ανάληψη αποφασιστικής δράσης 

σε διάφορους τομείς πολιτικής6 . Ωστόσο, οι πολίτες όχι μόνο περιμένουν περισσότερα από 

την ΕΕ, αλλά φαίνεται ότι έχουν και μεγαλύτερη γνώση των δράσεων της ΕΕ σε αυτούς τους 

τομείς.

Η τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές 

εκλογές» ανέδειξε ξεκάθαρα την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών 

3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές», Μάρτιος 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- 
an-Elections
4 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο Δημοσκόπηση «Parlemeter 2016», http://www.eu-
roparl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87, Μάιος 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές», Μάρτιος 2017

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
ttp://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
ttp://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για αυτούς. Με βάση τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του 

2016 με τα αποτελέσματα του 2017, το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η 

«δράση της ΕΕ είναι επαρκής» έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη στην 

πλειονότητα των τομέων πολιτικής. Στο κεφάλαιο ΙΙ εξετάζεται η σημασία αυτής της 

αυξημένης ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών ως προς τη δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σύμφωνα με τις προσδοκίες τους. Επιχειρείται, επίσης, να διευκρινιστεί η σημαντική 

αύξηση των ποσοστών σε έναν βασικό τομέα, δηλαδή κατά πόσον οι πολίτες πιστεύουν ότι 

η φωνή τους «μετράει στην ΕΕ» ή όχι.

Η φωνή μου μετράει στην ΕΕ και στη χώρα μου

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η γνώμη τους μετράει και η φωνή τους ακούγεται: το ποσοστό 

των Ευρωπαίων που πιστεύουν ότι «η φωνή τους μετράει στην ΕΕ» φτάνει το 47%, το 

υψηλότερο ποσοστό από τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2009.

Αντιστρόφως, το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύουν ότι «η φωνή τους δεν μετράει 

στην ΕΕ» αντιστοιχεί σε 48%, ποσοστό μειωμένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες από το 

υψηλότερο σημείο του, τον Σεπτέμβριο του 2016. Και οι δύο τάσεις καταδεικνύουν μια 

πρόσφατη σύγκλιση, με τη θετική εντύπωση να κερδίζει τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες 

σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017 και δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με ένα 

χρόνο πριν.

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, D72.1

Πείτε μου σε ποιον βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ακόλουθη δήλωση: 
«Η φωνή μου μετράει στην ΕΕ». ?
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Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ευρεία βελτίωση που υπήρξε στην πλειονότητα των 

κρατών μελών. Καταγράφοντας ανοδική τάση δέκα ή περισσότερων ποσοστιαίων 

μονάδων, χώρες όπως η Σλοβενία, η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία και η Ιρλανδία 

βρίσκονται στην κορυφή αυτής της ανοδικής εξέλιξης. Μόνο στη Βουλγαρία, τη 

Λιθουανία και τη Ρουμανία σημειώνεται μείωση, ενώ στην Κύπρο και τη Λετονία η γνώμη 

παραμένει αμετάβλητη.

Οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες πιστεύουν ότι η φωνή τους πλέον μετράει 

περισσότερο στην ΕΕ πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά για κάθε χώρα, με βάση το 

αντίστοιχο πολιτικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται στην αυξημένη 

ευθυγράμμιση της δράσης της ΕΕ με τις προσδοκίες που έχουν εκφραστεί. Αλλά και 

διάφορες πολιτικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η επιτυχία μιας εθνικής κυβέρνησης 

στην άσκηση ορισμένων πολιτικών ή στην προάσπιση θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

μπορεί επίσης να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, επηρεάζοντας τη γνώμη των πολιτών 

ότι η φωνή τους (εισ)ακούγεται καλύτερα στην ΕΕ.

Σε συνάρτηση με τη γνώμη τους για το αν η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, οι πολίτες 

ερωτώνται επίσης ποια επιρροή θεωρούν ότι έχει η φωνή τους στη χώρα τους. Η θετική 

εντύπωση παραμένει ισχυρή και σε επίπεδο υψηλότερο από ό, τι για την ΕΕ. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει σε εθνικό επίπεδο (61%), 

ενώ μόνο το 35% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η φωνή τους δεν μετράει στη χώρα τους.

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, D72.2

? Πείτε μου σε ποιον βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ακόλουθη δήλωση: «Η φωνή μου μετράει [στη χώρα μας].»
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Σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι πολίτες πιστεύουν ότι η φωνή τους είναι ισχυρότερη σε 

εθνικό επίπεδο παρά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η Ρουμανία και η 

Λιθουανία, όπου οι πολίτες τείνουν να πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει περισσότερο 

στην ΕΕ παρά στη χώρα τους, μολονότι, όπως προαναφέρθηκε, και η εντύπωση αυτή 

φθίνει. Για να τεθούν τα ποσοστά στο ανάλογο πλαίσιο, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της 

Ρουμανίας έπεσε τον Ιούνιο του 2017, με αποτέλεσμα την αλλαγή πρωθυπουργού, ενώ 

στη Λιθουανία τον χειμώνα του 2016 την εξουσία ανέλαβε νέα κυβέρνηση.

Πού είναι περισσότερο και πού λιγότερο έντονη η εντύπωση ότι «η φωνή μου 
μετράει»?

Η Σουηδία είναι η χώρα όπου οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι η φωνή τους 

μετράει τόσο σε εθνικό επίπεδο (95%) όσο και σε επίπεδο ΕΕ (84%). Αυτό δεν είναι 

πρωτόγνωρο στις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, καθώς ο αριθμός των σουηδών 

πολιτών που πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει ήταν ανέκαθεν πολύ υψηλός. Η ίδια τάση 

παρατηρείται στη Δανία, όπου το 94% των πολιτών πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει 

στη χώρα τους και το 80% ότι μετράει σε επίπεδο ΕΕ.

Στην Ελλάδα παρουσιάζεται το αντίθετο, καθώς η εντύπωση των πολιτών ότι η φωνή 

τους μετράει, τόσο σε εθνικό επίπεδο (23%) όσο και σε επίπεδο ΕΕ (21%), είναι ισχνή, 

αν και σε ανοδική πορεία σε σχέση με πέρυσι. Στη Λιθουανία τα αποτελέσματα είναι 

παρεμφερή, καθώς το 23% πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στη χώρα τους και 25% 

πιστεύουν ότι μετράει στην ΕΕ.

Οι πιο μορφωμένοι, τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οι πολίτες που 

αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών τους απαντούν ως 

επί το πλείστον ότι η φωνή τους μετράει τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων που είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους 

και πιο αισιόδοξοι για το μέλλον τους, συμμερίζονται κατά κανόνα την άποψη αυτή.

Ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ζητήματα

Μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα της ΕΕ παραμένει 

υψηλό. Επίσης, κατά τη διάρκεια ορισμένων εθνικών εκλογών, η διάσταση της ΕΕ 

διαδραμάτισε βασικό ρόλο στον πολιτικό διάλογο.
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Το 57% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά ζητήματα· 

ωστόσο, αυτός ο ενωσιακός μέσος όρος κρύβει μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. 

Μολονότι το μέσο ενωσιακό 

ποσοστό ακολουθεί τη 

συνήθη τάση που έχουν δείξει 

οι προηγούμενες έρευνες, ορισμένες 

χώρες, όπως η Φινλανδία και η Σλοβενία, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη αύξηση 

του ενδιαφέροντος για τα ευρωπαϊκά 

ζητήματα (+9 εκατοστιαίες μονάδες στη 

Φινλανδία και +8 ποσοστιαίες μονάδες στη 

Σλοβενία), ενώ άλλες, όπως η Ιρλανδία και 

η Λετονία, καταγράφουν σημαντική μείωση 

(-7 ποσοστιαίες μονάδες και οι δύο).

Ποιοι είναι οι πολίτες που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ευρωπαϊκά 
ζητήματα?

Η εκπαίδευση και η απασχόληση αποτελούν ζητήματα για τα οποία οι απόψεις 

διίστανται σημαντικά, καθώς οι πιο μορφωμένοι μεταξύ των ερωτηθέντων, τα 

διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι τείνουν να επιδεικνύουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

κοινωνικοδημογραφική ανάλυση, ο τόπος στον οποίο ζουν οι άνθρωποι παίζει ρόλο, 

καθώς οι κάτοικοι αστικών περιοχών τείνουν γενικά να ενδιαφέρονται περισσότερο.

Από την εξέταση του ηλικιακού χάσματος προκύπτει ότι οι νέοι δείχνουν να 

ενδιαφέρονται λιγότερο για τα ζητήματα της ΕΕ από ό, τι οι ηλικιωμένοι (52% των ατόμων 

ηλικίας 15-24 ετών έναντι 57% των ατόμων ηλικίας 55+ ετών), στοιχείο που συμβαδίζει με 

το περιορισμένο ενδιαφέρον τους για την πολιτική, όπως καταδεικνύει, για παράδειγμα, 

η μετεκλογική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου7 . Ωστόσο, παράλληλα με τη 

γενικότερα πιο αισιόδοξη άποψή τους για την ΕΕ8 , οι νεότεροι θεωρούν συνήθως ότι η 

φωνή τους μετράει στην ΕΕ (49% έναντι 44% των ατόμων ηλικίας 55+ ετών).

7 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετεκλογική μελέτη 2014, Οκτώβριος 2014, δειγματοληψία Μαΐου-Ιουνίου 2014, 
http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
8 Η μελέτη αυτή δείχνει, για παράδειγμα, ότι οι νέοι τείνουν να θεωρούν ότι «τα πράγματα οδεύουν προς 
τη σωστή κατεύθυνση στην ΕΕ» περισσότερο από ό, τι οι παλαιότερες γενιές (33% στα άτομα ηλικίας 15-24 
ετών, έναντι 28% στα άτομα ηλικίας 55+ ετών). Το 61% των νέων δηλώνουν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ είναι 
πλεονέκτημα, σε σύγκριση με το 54% των ατόμων ηλικίας 55+ ετών.

? Θα λέγατε ότι ενδιαφέρεστε πολύ, ενδιαφέρεστε αρκετά, δεν ενδιαφέρεστε πολύ 
ή δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για τα ευρωπαϊκά ζητήματα?

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ1

http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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Η ιδιότητα μέλους της ΕΕ ως πλεονέκτημα

Σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της ιδιότητας μέλους της χώρας τους 

στην ΕΕ. Η εντύπωση ότι η ΕΕ είναι πλεονέκτημα παραμένει ισχυρή, καθώς υποστηρίζεται 

από το 57% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σχεδόν στα επίπεδα 

που είχε ο δείκτης πριν από την κρίση. Αυτή η ανανεωμένη σταθερότητα δεν πρέπει 

να εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο των δύσκολων διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης 

να ληφθεί υπόψη η έναρξη δημόσιου διαλόγου σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση 

της ΕΕ, κάτι το οποίο τονίστηκε στις αρχές του φθινοπώρου του 2017 από τον γάλλο 

Πρόεδρο Emanuel Macron, καθώς και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Και πάλι, τα εθνικά πλαίσια επηρεάζουν έντονα τα αποτελέσματα, τα οποία 

αντικατοπτρίζουν εμφανή διάσταση απόψεων. Οι πολίτες τείνουν να τάσσονται 

περισσότερο υπέρ της ΕΕ σε χώρες οι οποίες είναι πιο σταθερές οικονομικά ή έχουν 

γνωρίσει πρόσφατα θετική οικονομική ανάπτυξη: Λουξεμβούργο, Γερμανία, Κάτω Χώρες   

Ιρλανδία.

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ10

?Σε γενικές γραμμές, νομίζετε ότι η συμμετοχή της [χώρας μας] στην ΕΕ είναι ...? 
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Η χώρα μου έχει ωφεληθεί από την ιδιότητα μέλους της ΕΕ ... και γιατί

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι 

είναι μέλος της ΕΕ. Κατά μέσο όρο, το 64% των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι η χώρα τους 

έχει ωφεληθεί, σε σύγκριση με το 25% που πιστεύουν το αντίθετο. Από τον Μάιο του 2011 

παρατηρείται ανοδική τάση, η οποία γίνεται ολοένα και πιο αισθητή μετά το τέλος της 

οικονομικής κρίσης και την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ.

Η εντύπωση αυτή εκφράζεται ακόμη πιο έντονα από ό, τι το 2016, έχοντας αυξηθεί κατά 

τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2016. Υπάρχει, ωστόσο, 

μεγάλη απόκλιση στις χώρες της ΕΕ, από το 85% και πάνω στην Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη 

Λιθουανία και το Λουξεμβούργο έως το λιγότερο από 50% στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 

Ιταλία.

? Λαμβάνοντας τα πάντα υπόψη, θα λέγατε ότι η [χώρα μας] έχει συνολικά ωφεληθεί 
ή όχι από το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της ΕΕ?

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QA11 
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?Λαμβάνοντας τα πάντα υπόψη, θα λέγατε ότι η [χώρα μας] έχει συνολικά ωφεληθεί 
ή όχι από το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της ΕΕ? (Σύνολο απαντήσεων «Έχει ωφεληθεί»)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ11 
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? Ποιοι από τους ακόλουθους είναι οι κύριοι λόγοι που σας κάνουν να σκέφτεστε  ότι η [χώρα μας] 
έχει ωφεληθεί διότι είναι μέλος της ΕΕ; (Συνολικά αριθμητικά στοιχεία για τρεις απαντήσεις το μέγιστο)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ12. 
Σημειώνεται ότι η ερώτηση αυτή τέθηκε μόνο στους ερωτηθέντες που απάντησαν ότι «η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της ΕΕ» (Q11) 
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Οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι «η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι αποτελεί 

μέλος της ΕΕ» κλήθηκαν στη συνέχεια να αναφέρουν τη γνώμη τους σχετικά με τους λόγους 

στους οποίους οφείλεται αυτό.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αιτιολόγησης: οι σημαντικότεροι 

λόγοι είναι η οικονομική ανάπτυξη (36%), η ειρήνη, η ασφάλεια (30%) και η συνεργασία μεταξύ 

των χωρών της ΕΕ (30%), αλλά η σειρά με την οποία αναφέρονται διαφέρει σε μεγάλο βαθμό 

από χώρα σε χώρα.

?Λόγοι για τους οποίους η [χώρα μου]
έχει ωφεληθεί από την ιδιότητα μέλους της ΕΕ

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, Α12
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Ακόμη και όταν το επίπεδο υποστήριξης της ΕΕ είναι παρεμφερές, τα κίνητρα μπορεί να 

διαφέρουν. Αυτό φαίνεται και από τη συγκριτική ανάλυση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας: 

οι περισσότεροι πολίτες και των δύο χωρών λένε ότι είναι θετική για τη χώρα τους η 

ιδιότητα μέλους της ΕΕ (62% στην Ισπανία και 60% στην Πορτογαλία). Ομοίως, θεωρούν ότι 

η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ιδιότητα μέλους (70% και 73%, αντίστοιχα). Ωστόσο, ο 

κύριος λόγος για τον οποίο οι πολίτες θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί είναι διαφορετικός:

Ο κύριος λόγος είναι ο εξής:
«Η ΕΕ συμβάλλει στην οικονομική 

ανάπτυξη» (39%)

το 70% των ερωτηθέντων 
στην Ισπανία λένε ότι η 

χώρα τους έχει ωφεληθεί από 
τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

Ο κύριος λόγος είναι ο εξής:
«Η ΕΕ παρέχει νέες ευκαιρίες εργασίας» 

(32%) 

το 73% των ερωτηθέντων 
στην Πορτογαλία λένε ότι η 

χώρα τους έχει ωφεληθεί από 
τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

Στον Βορρά, μπορούμε να κάνουμε μια εξίσου ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ Δανίας και 

Εσθονίας: οι περισσότεροι πολίτες και των δύο χωρών πιστεύουν ότι είναι θετική η ιδιότητα 

μέλους της ΕΕ (67% στη Δανία και 68% στην Εσθονία). Ομοίως, θεωρούν ότι η χώρα τους 

έχει ωφεληθεί από την εν λόγω ιδιότητα μέλους (81% και οι δύο).

Ωστόσο, ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουν ωφεληθεί είναι διαφορετικός: στη Δανία 

οι πολίτες αναφέρουν τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ στην 

Εσθονία αναφέρουν κυρίως την οικονομική ανάπτυξη.

Ο κύριος λόγος είναι ο εξής:
«Συνεργασία με άλλες χώρες της ΕΕ» 

(47%)

Το 81% των ερωτηθέντων 
στη Δανία λένε ότι η χώρα 

τους έχει ωφεληθεί από 
τη συμμετοχή της στην ΕΕ.

Ο κύριος λόγος είναι ο εξής:
«Η ΕΕ συμβάλλει στην οικονομική 

ανάπτυξη» (49%) 

Το 81% των ερωτηθέντων 
στην Εσθονία λένε ότι η χώρα 

τους έχει ωφεληθεί από 
τη συμμετοχή της στην ΕΕ.
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Η ιδιότητα μέλους της ΕΕ θεωρείται επωφελής κυρίως από τους νέους, τα 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και τους σπουδαστές

Οι νέοι, τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οι σπουδαστές τάσσονται συνήθως 

υπέρ της ιδιότητας μέλους της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που δήλωσαν 

ικανοποιημένα από τη ζωή τους και για εκείνα που θεωρούν ότι οι συνθήκες διαβίωσής 

τους θα βελτιωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, ιδίως οι ερωτηθέντες με 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο θεωρούν ότι η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ είναι 

επωφελής για τη χώρα τους.

Τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση?

Η αυξανόμενη αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη βαθμιαία 

οικονομική ανάκαμψη που έχει επιτευχθεί στα κράτη μέλη της. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 απασχολούνταν 235,4 εκατομμύρια άνδρες 

και γυναίκες στην ΕΕ των 289 : πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί 

ποτέ. Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το εποχικά 

διορθωμένο ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,7% στην 

ΕΕ των 28. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% και στις δύο ζώνες. 

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους διαπιστώνεται ότι, το δεύτερο 

τρίμηνο του 2017, το εποχικά διορθωμένο ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 2,3% στη ζώνη του 

ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ των 2810 .

Στην ομιλία του σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε τον καίριο ρόλο που έπαιξαν 

τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα «στην αλλαγή της φοράς του ανέμου». το ευρωπαϊκό 

επενδυτικό σχέδιο, καθώς και η αποφασιστική δράση στον τραπεζικό τομέα και η 

«ευφυής εφαρμογή» του Συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης ήταν τρία από τα κύρια 

επιτεύγματα στα οποία αναφέρθηκε στην ομιλία του.

Αν και η πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να εμμένει στην άποψη ότι «τα πράγματα 

οδεύουν σε λάθος κατεύθυνση» (49% για τη χώρα τους και 44% για την ΕΕ), η στάση τους 

αρχίζει να αλλάζει, για την ακρίβεια όταν εξετάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017, μεγαλύτερη μερίδα πολιτών τείνει να πιστεύει 

ότι «τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην ΕΕ» (31% τον Σεπτέμβριο του 

2017 έναντι 25%). Η τάση αυτή παρουσιάζει σημαντική ανοδική εξέλιξη σε σχέση με το 

χαμηλό σημείο του 19% στο οποίο βρισκόταν τον Νοέμβριο του 2011 λόγω της κρίσης. Η 

ανοδική αυτή τάση είναι κοινή σε όλα τα κράτη μέλη.

Παράλληλα με την εντονότερη εντύπωση ότι «τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή 

κατεύθυνση στην ΕΕ», η αντίθετη άποψη σημειώνει καθοδική τάση. Η έρευνα αυτή δείχνει 

ότι το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν ότι «τα πράγματα οδεύουν προς τη λάθος 

κατεύθυνση στην ΕΕ» μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο 

του 2017 και κατά 10 μονάδες σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το 11% των ερωτηθέντων απαντά αυθόρμητα ότι «τα πράγματα δεν οδεύουν ούτε στη 

σωστή ούτε στη λάθος κατεύθυνση σε επίπεδο ΕΕ», ήτοι λιγότεροι κατά τρεις ποσοστιαίες 

μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017. Όπως εμφαίνεται στο παραπάνω γράφημα, 

προκύπτει ότι και οι δύο καθοδικές τάσεις των απαντήσεων ότι «τα πράγματα οδεύουν 

στη λάθος κατεύθυνση» και ότι «δεν οδεύουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη κατεύθυνση» 

αποδεικνύουν την ανοδική τάση της μπλε καμπύλης («οδεύουν προς τη σωστή 

κατεύθυνση»).

Ωστόσο, το φάσμα των εθνικών αντιλήψεων ποικίλλει.

? Θα λέγατε γενικά ότι, επί του παρόντος, ότι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση ή σε λάθος κατεύθυνση?

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, D73.b
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Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την επισκόπηση των απαντήσεων που έδωσαν 

οι πολίτες κάθε χώρας σε δύο ερωτήματα: «Τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή 

κατεύθυνση στη χώρα σας?» και «στην ΕΕ?». Εξετάζοντας και τα δύο αυτά ερωτήματα μαζί, 

διαπιστώνουμε ότι σε 17 χώρες εξακολουθεί να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 

των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση 

στη χώρα τους. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ευρέως 

διαδεδομένη η εντύπωση ότι τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς ούτε σε εθνικό ούτε 

σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, στην Ελλάδα και την Ιταλία11, που 

βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία του γραφήματος.

Σε άλλες χώρες, όπως στη Βουλγαρία και τη Λιθουανία, ο αριθμός των ερωτηθέντων 

που πιστεύουν ότι τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην ΕΕ είναι 

11 Στην Ελλάδα, το 16% των πολιτών πιστεύουν ότι τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην 
ΕΕ και το 8% πιστεύει ότι το ίδιο ισχύει και για τη χώρα τους. Στην Ιταλία, την άποψη αυτή συμμερίζεται το 
21% και 16%, αντίστοιχα.

?Τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση - [στη χώρα μας] 
σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, D73.a και D73.b
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πολύ μεγαλύτερος (48% στη Βουλγαρία και 46% στη Λιθουανία) από τον αριθμό των 

ερωτηθέντων που πιστεύουν το ίδιο για τη χώρα τους (28% και 27%, αντίστοιχα).

Αντίθετα, στη Μάλτα ή στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, οι πολίτες θεωρούν ότι η χώρα 

τους, περισσότερο από ό, τι η ΕΕ, βρίσκεται στον σωστό δρόμο: Σύμφωνα με το 64% 

των ερωτηθέντων στη Μάλτα και το 59% στις Κάτω Χώρες, τα πράγματα στη χώρα τους 

οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Το 41% και 46%, αντίστοιχα, πιστεύουν το ίδιο για την 

ΕΕ.

Στην πολύ θετική αλλά ταυτόχρονα ξεχωριστή περίπτωση της Ιρλανδίας παρουσιάζονται 

τα υψηλότερα ποσοστά ερωτηθέντων που απάντησαν ότι τα πράγματα «οδεύουν προς τη 

σωστή κατεύθυνση» τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο ΕΕ (75% και 59%). 

Η χώρα μου και η ΕΕ βρίσκονται στον σωστό δρόμο? 

Όσον αφορά το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ, οι νέοι είναι γενικά εκείνοι που πιστεύουν 

περισσότερο ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο, ενώ οι παλαιότερες γενιές έχουν πιο 

θετική στάση απέναντι στη χώρα τους.

Οι άνθρωποι που είναι γενικά πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και πιστεύουν ότι οι 

συνθήκες διαβίωσής τους θα βελτιωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια τείνουν περισσότερο 

να απαντούν ότι «τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση» τόσο σε επίπεδο ΕΕ 

όσο και σε επίπεδο χώρας.

Η εικόνα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όπως αναφέρεται παραπάνω, σημαντικά αυξημένος αριθμός ατόμων θεωρεί ότι η φωνή 

τους μετράει στην ΕΕ. Παράλληλα με αυτή την αυξημένη συνειδητοποίηση, η σταθερή 

θετική στάση απέναντι στην ιδιότητα μέλους της ΕΕ, καθώς και η κρατούσα άποψη ότι η εν 

λόγω ιδιότητα είναι επωφελής, επιβεβαιώνουν την ενισχυμένη θετική στάση των πολιτών 

απέναντι στο έργο της ΕΕ. Στο πλαίσιο της σταθερά αυξανόμενης οικονομικής αισιοδοξίας, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να δρέπει κι εκείνο οφέλη καθώς η εμπιστοσύνη σε 

αυτό αποκαθίσταται.

Σύμφωνα με το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87 της Επιτροπής12 , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

είναι ο ευρωπαϊκός θεσμός για τον οποίο οι Ευρωπαίοι εκφράζουν το υψηλότερο επίπεδο 

12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87, Μάιος 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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εμπιστοσύνης: Το 45% των πολιτών τείνουν να εμπιστεύονται τον θεσμό αυτό. Το 41% 

εμπιστεύονται την Επιτροπή, ενώ 37% εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Συνολικά, το 42% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επομένως, η εμπιστοσύνη προς την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγαλύτερη 

από την εμπιστοσύνη προς τα εθνικά κοινοβούλια (36%) και τις εθνικές κυβερνήσεις (37%).

Μολονότι πολλοί ερωτηθέντες (42%) διατηρούν μια «ουδέτερη εικόνα» για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο αριθμός των ατόμων που έχουν θετική γνώμη για το θεσμικό όργανο 

αναμφίβολα αυξάνεται (33% σε σύγκριση με 25% τον Σεπτέμβριο του 2016). Η αύξηση 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση των ερωτηθέντων που έχουν αρνητική γνώμη 

για το θεσμικό αυτό όργανο, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν ουδέτερη γνώμη 

παραμένει μάλλον σταθερό μεταξύ 41% και 46% την τελευταία δεκαετία.

Η Ιρλανδία βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου με την απόλυτη πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων (54%) να έχουν θετική εικόνα, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, τη Μάλτα 

και το Λουξεμβούργο, όπου περισσότερο από το 45% των ερωτηθέντων έχουν την ίδια 

θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο κατώτερο άκρο της κλίμακας βρίσκεται 

η Τσεχική Δημοκρατία με ποσοστό θετικών απαντήσεων 18%, ενώ η Λετονία και η Γαλλία 

καταγράφουν ποσοστό απαντήσεων «θετικής εικόνας» 20% και κάτω.

?Γενικά, έχετε πολύ θετική, αρκετά θετική, ουδέτερη, αρκετά αρνητική ή πολύ αρνητική 
εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ6
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? Απαντήσεις «θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 
σε εκατοστιαίες μονάδες ανά κράτος μέλος 

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ6

? Αύξηση των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι έχουν «θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» σε όλα τα κράτη μέλη 
(τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως διαφορά στις ποσοστιαίες μονάδες Σεπτ./ Οκτ. 2016 - Οκτ. 2017)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ6
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Η ανοδική τάση των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι έχουν «θετική στάση» παρατηρείται 

σε όλα τα κράτη μέλη, όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα. Και πάλι η Ιρλανδία 

βρίσκεται πρώτη στον κατάλογο με αύξηση των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι έχουν 

«θετική εικόνα για το ΕΚ» κατά 16 εκατοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2016, ενώ 

μόνο η Κύπρος και η Κροατία παραμένουν σταθερές στο ποσοστό των ερωτηθέντων που 

απάντησαν ότι έχουν «θετική εικόνα».

Εκτός από αυτή τη θετική εξέλιξη στην εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ποσοστό 

των ερωτηθέντων που έχουν «ουδέτερη άποψη» για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει 

ιδιαίτερα σημαντικό σε μια μερίδα κρατών μελών. Για να αναφερθούμε σε μερικές μόνο, η 

Εσθονία (59%), η Λετονία (58%), η Φινλανδία (57%) και η Λιθουανία (56%) είναι οι χώρες με 

το υψηλότερο ποσοστό ουδέτερων απαντήσεων.

Σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των πολιτών που δηλώνουν ότι έχουν «ουδέτερη» γνώμη για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβάνονται συνήθως γυναίκες, άτομα που 

τοποθετούνται στο κέντρο μιας κλίμακας Αριστεράς-Δεξιάς, καθώς και ερωτηθέντες που 

τείνουν να πιστεύουν ότι η φωνή τους δεν μετράει και ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ δεν είναι 

ούτε καλή ούτε κακή. 

Σημαντικότερος ρόλος

Ερωτώμενοι σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον, οι περισσότεροι πολίτες 

(47%) θα ήθελαν το θεσμικό αυτό όργανο να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο.

Ε : Εσείς προσωπικά θα θέλατε να δείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίζει πιο ημαντικό ?Εσείς προσωπικά θα θέλατε να δείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να παίζει πιο σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό ρόλο?

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ7
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Ενώ οι απαντήσεις είναι αντίστοιχες με αυτές των προηγούμενων ετών, παρατηρούνται 

ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις: πράγματι, πολύ λιγότεροι ερωτηθέντες στη Μάλτα, 

τη Σλοβακία και την Εσθονία, για παράδειγμα, απάντησαν ότι θα επιθυμούσαν το ΕΚ να 

διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον.

Είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την εικόνα που 

έχουν για το ΕΚ παράλληλα με τον ρόλο που θα επιθυμούσαν να διαδραματίζει, καθώς 

το εθνικό πλαίσιο επηρεάζει σημαντικά την ανάλυση αυτή. Την επιθυμία το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον συμμερίζονται 

ερωτηθέντες τόσο σε χώρες με θετική άποψη για το Κοινοβούλιο όσο και σε ορισμένα 

κράτη μέλη με πιο αρνητική άποψη για το θεσμικό αυτό όργανο.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την παρούσα και προηγούμενες έρευνες του 

Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την εικόνα και τον επιθυμητό ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, σε συνδυασμό με τη μεταβολή των απόψεων σχετικά με την ιδιότητα 

μέλους της ΕΕ και τα οφέλη της, καθώς και σχετικά με άλλους δείκτες που εξετάζονται 

στο παρόν κεφάλαιο, θεμελιώνουν την παραδοχή ότι οι πολίτες επιθυμούν όλο και 

περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει πιο καθοριστικό ρόλο, τόσο 

ακούγοντας προσεκτικά την ισχυρότερη φωνή των πολιτών όσο και ανταποκρινόμενο 

αποτελεσματικά στις προτεραιότητες που θέτουν.

Ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές

Λιγότερο από δύο χρόνια πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, παράλληλα με 

την έκκλησή τους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο, 

η πλειονότητα των Ευρωπαίων (55%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την επόμενη 

ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση το 2019.

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα υψηλό στις Κάτω Χώρες με 79%, ενώ ακολουθούν η 

Σουηδία με 70%, η Ιρλανδία με 69% και η Γερμανία με 68%. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 

ωστόσο, το επίπεδο του ενδιαφέροντος παραμένει αρκετά χαμηλό, όπως για παράδειγμα 

στη Σλοβακία (30%) και στην Τσεχική Δημοκρατία (23%), δύο χώρες οι οποίες είχαν τα 

χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές το 2014. Στην περίπτωση της 

τελευταίας, το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων μπορεί επί του παρόντος να επικεντρώνεται 

περισσότερο στις επικείμενες εθνικές εκλογές στην Τσεχική Δημοκρατία, στις 20/21 

Οκτωβρίου 2017. Κατά κανόνα, σε επίπεδο ΕΕ, οι ερωτηθέντες που ενδιαφέρονται για τις 

ή λιγότερο σημαντικό ρόλο;

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ7
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επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές συγκαταλέγονται στους έχοντες το υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο. Επιπλέον, θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, ενδιαφέρονται για τα 

ευρωπαϊκά ζητήματα και έχουν θετική εικόνα για το Κοινοβούλιο.

Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη αύξηση της 

θετικότητας απέναντι στο εγχείρημα της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, ο 

συγκεκριμένος αυτός δείκτης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή, καθώς οι 

ευρωπαϊκές εκλογές δεν αποτελούν ακόμη μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού δημόσιου 

λόγου και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί ξεκάθαρα στην αντίληψη των 

ευρωπαίων πολιτών. 

?Ποσοστό του «συνόλου των ερωτηθέντων που ενδιαφέρονται» για τις επόμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές ανά χώρα

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ15
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΤΙ ΧΡΗΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ?

Η έννοια «Μια Ευρώπη που προστατεύει» έχει ήδη επικρατήσει στον πολιτικό 

λόγο της ΕΕ. Η κοινή δήλωση για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για 

το 2017, όπως υπογράφηκε από τους τρεις προέδρους στις 13 Δεκεμβρίου 2016, 

είχε ως σύνθημα τη «Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και 

υπερασπίζεται». 

Με αυτή την άποψη ταυτίζονται κορυφαίοι εθνικοί και ευρωπαίοι πολιτικοί. 

Παρόλο που ως αφετηρία είχε κυρίως ζητήματα ασφάλειας, η σημερινή συζήτηση 

για την προστασία είναι μάλλον πολύπλευρη και αφορά μια σειρά συγκεκριμένων 

προτάσεων.

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να γίνει καλύτερα κατανοητό σε ποιους τομείς και σε 

ποιον βαθμό οι Ευρωπαίοι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους προστατεύσει. 

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της προστασίας είναι διττή. Αφενός, είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί έναντι ποιων απειλών οι πολίτες επιθυμούν να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκή 

προστασία. Αφετέρου, αναζητούμε τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα για τα οποία οι πολίτες 

επιθυμούν η ΕΕ να τους παρέχει προστασία και να τα διατηρήσει.

Στην τελευταία μελέτη του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο 

«Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές»13 , αποδείχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν 

σαφώς την απειλητική ύπαρξη μιας σειράς παγκόσμιων γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως η 

άνοδος της ισχύος και της παγκόσμιας επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας ή η αυξανόμενη 

αστάθεια στον αραβικό/ μουσουλμανικό κόσμο. Αντιμέτωποι με αυτές τις αβεβαιότητες, 

οι Ευρωπαίοι τάχθηκαν, με μεγάλη πλειοψηφία, υπέρ μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ για 

την αντιμετώπισή τους. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ανησυχία στους ευρωπαίους πολίτες δεν 

προκαλούν μόνο οι παγκόσμιες εξελίξεις σήμερα.

Το πρόσφατο Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 8714  έχει ήδη καταδείξει ότι θέματα όπως η 

τρομοκρατία, η μετανάστευση και η οικονομική κατάσταση προκαλούν έντονη ανησυχία. 

Γεννούν ένα αίσθημα ανασφάλειας που ενισχύεται από πρόσθετους παράγοντες, όπως η 

κλιματική αλλαγή.

Τον Μάρτιο του 2017, η μελέτη του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Δύο χρόνια για τις 

13 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές», Μάρτιος 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- 
europ%C3%A9ennes-de-2019
14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87, Άνοιξη 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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ευρωπαϊκές εκλογές» εξέτασε επίσης τις προσδοκίες των Ευρωπαίων για αυξημένη 

δράση της ΕΕ και έδειξε ότι υποστηρίζουν έντονα την ενίσχυση μιας σειράς πολιτικών 

εκ μέρους της ΕΕ. Κατέδειξε κυρίως ότι οι ερωτηθέντες έχουν όλο και μεγαλύτερη 

επίγνωση της δράσης της ΕΕ σε τομείς που θεωρούν ότι τους ενδιαφέρουν περισσότερο, 

με κυριότερους την τρομοκρατία, την προστασία των εξωτερικών συνόρων, τη 

μετανάστευση, την ασφάλεια και την άμυνα. Το επόμενο γράφημα συνδυάζει την 

αντίληψη που έχουν οι Ευρωπαίοι για τη δράση της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς, τις 

προσδοκίες τους σε σχέση με τη δράση της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς και την εξέλιξη 

στο έτος που μεσολάβησε μεταξύ 2016 και 2017. Για παράδειγμα, όσον αφορά την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η πράσινη γραμμή δείχνει ότι υπάρχουν κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες περισσότεροι ερωτηθέντες από ό, τι το προηγούμενο έτος που 

θεωρούν τη δράση της ΕΕ επαρκή. Η κόκκινη γραμμή δείχνει ότι μειώθηκαν κατά 12 

ποσοστιαίες μονάδες οι ερωτηθέντες που θεωρούν ανεπαρκή τη δράση της ΕΕ, και κατά 

2 ποσοστιαίες μονάδες οι ερωτηθέντες οι οποίοι, σε σχέση με το 2016, ζητούν αυξημένη 

παρέμβαση. Από τη σύνοψη αυτή προκύπτει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν 

επίγνωση της δράσης της ΕΕ σε τομείς που τους ενδιαφέρουν.

?Η αντίληψη για τη δράση της ΕΕ έναντι των προσδοκιών για μελλοντική παρέμβαση. 
Εξέλιξη από το 2016 έως το 2017

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο «Δύο χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές», Μάρτιος 2017
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Με βάση τα πορίσματα αυτά, γίνεται ένα περαιτέρω βήμα προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους οι Ευρωπαίοι αναμένουν προστασία από την 

ΕΕ. Καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη εξακολουθούν να πλήττονται από επιθέσεις, η 

τρομοκρατία αναφέρεται κατά μέσο όρο από το 58% των ερωτηθέντων ως η κορυφαία 

απειλή έναντι της οποίας οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να τους προστατεύει. 

Σύμφωνα με ερωτηθέντες από 18 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και οι χώρες που 

επλήγησαν πρόσφατα, η τρομοκρατία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή. Κατά μέσο όρο, οι 

περισσότερες απαντήσεις προέρχονται από ερωτηθέντες στην Τσεχική Δημοκρατία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Μάλτα και την Ισπανία.

? Η ΕΕ και οι πολίτες της αντιμετωπίζουν μια σειρά απειλών.  Έναντι ποιων από τις παρακάτω απειλές χρειάζεται 
η ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της; (Συνολικά ποσοστά απαντήσεων για την «τρομοκρατία»)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ13
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Καταπολέμηση της απειλής της τρομοκρατίας

Όπως προκύπτει από προηγούμενα πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου του 

Κοινοβουλίου15, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 οι Ευρωπαίοι ερωτήθηκαν σε ποιο 

επίπεδο θα μπορούσε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η τρομοκρατική απειλή. 

Το 38% απάντησαν σε παγκόσμιο επίπεδο, το 23% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 21% 

επέλεξαν το εθνικό επίπεδο, το 6% σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και το 10% 

απάντησαν αυθόρμητα «σε όλα μαζί». Στην εν λόγω έρευνα του 2016 προσδιορίστηκαν 

τα τρία πιο επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δηλαδή η 

καταπολέμηση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων και των βαθύτερων 

αιτίων της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και η ενίσχυση του 

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Όσον αφορά και πάλι την παρούσα μελέτη, οι επόμενες πιο συχνά αναφερόμενες 

απειλές συνδέονται με την επισφαλή οικονομική κατάσταση που πλήττει πολλούς 

Ευρωπαίους: πρώτον, η ανεργία (43%), και στη συνέχεια η φτώχεια και ο αποκλεισμός 

(42%). Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης, οι συνέπειες της κρίσης εξακολουθούν 

να γίνονται αισθητές στις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, 

όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, η Ελλάδα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

διαφορές με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχει επίσης πολύ έντονη ανησυχία στην 

Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Η 

φτώχεια και ο αποκλεισμός θεωρούνται σημαντικότατη απειλή και στη Λιθουανία. Σε 

σχέση με το σύνολο του πληθυσμού που καλύπτεται από αυτήν την έρευνα (περίπου 

28.000 ερωτηθέντες), το 33% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν ορισμένες 

φορές ή συχνά δυσκολίες να καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο τέλος του 

μήνα.

Με τα νέα κύματα μετανάστευσης το καλοκαίρι του 2017, η ανάγκη προστασίας από την 

ανεξέλεγκτη μετανάστευση εκφράστηκε από το 35% των Ευρωπαίων και από το ήμισυ 

τουλάχιστον των ερωτηθέντων στη Μάλτα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την 

Ιταλία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Όπως είναι αναμενόμενο, στα κράτη μέλη αυτά 

συμπεριλαμβάνονται χώρες εισόδου, χώρες διέλευσης ή χώρες προορισμού. Εντούτοις, 

τα ποσοστά απαντήσεων ξεπερνούν επίσης τον μέσο όρο της ΕΕ σε μια άλλη κατηγορία 

χωρών που επηρεάζονται λιγότερο άμεσα από τη μετανάστευση. Σύμφωνα με μια 

15 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 85.1, Αντιλήψεις και προσδοκίες, καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, Ιούνιος 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourser-
vice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terror-
ism-and-radicalisation

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
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? Η ΕΕ και οι πολίτες της αντιμετωπίζουν μια σειρά απειλών.  Έναντι ποιων από τις παρακάτω απειλές 
χρειάζεται η ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της; Πρωτίστως; Και έπειτα;

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ13 
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διασταυρούμενη ανάλυση με στοιχεία της Eurostat για το άσυλο το 201616 , δεν προκύπτει 

καμία συσχέτιση με την έντονη αντίληψη των πολιτών ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση 

συνιστά απειλή. Τα αποτελέσματα στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Σλοβακία 

ή την Πολωνία, για παράδειγμα, ενδέχεται να δείχνουν ότι ο εθνικός πολιτικός λόγος 

επηρεάζει περισσότερο την αντίληψη των πολιτών απ’ ό, τι η πραγματική κατάσταση 

στη χώρα. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία από τις πιθανές εξηγήσεις. Με μια βαθύτερη 

κοινωνικοδημογραφική ανάλυση θα μπορούσαν να προκύψουν διαφορετικές εξηγήσεις, 

όπως ότι η διαφορετικότητα θεωρείται απειλή ή οικονομική πίεση.

Στους επόμενους τομείς που προτάθηκαν στους ερωτηθέντες αντιστοιχεί κατά μέσο όρο 

λιγότερο από το ένα τέταρτο των απαντήσεων. Η πέμπτη και η έκτη αναφερόμενη απειλή 

ισοβαθμούν ως εξής: το 23% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται να τους 

προστατεύει από την κλιματική αλλαγή και, κατά το ίδιο ποσοστό, από τον θρησκευτικό 

ριζοσπαστισμό. Ενώ η κλιματική αλλαγή θεωρείται η δεύτερη πιο σημαντική απειλή στη 

Σουηδία, ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός βρίσκεται πολύ ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και την Αυστρία, δεδομένου ότι αναφέρεται σε 

ποσοστό άνω του 30% των απαντήσεων. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, περίπου ένας στους 

πέντε ερωτηθέντες ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται ως απειλές το οργανωμένο έγκλημα, 

τις ένοπλες συγκρούσεις και τον πολιτικό εξτρεμισμό. Τέλος, σε μικρότερο βαθμό, 

περίπου ένας στους δέκα ανέφερε την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, τις επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο, το κοινωνικό ντάμπινγκ και τις απειλές κατά του απορρήτου των 

δεδομένων. Μεταξύ των τελευταίων αυτών στοιχείων, διαφορές στους ερωτηθέντες 

παρουσιάζονται ελαφρώς σε σχέση με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις απειλές 

κατά του απορρήτου των δεδομένων (9% και οι δύο) λόγω ηλικίας καθώς και λόγω του 

μορφωτικού επιπέδου τους: όσο πιο μορφωμένοι είναι οι ερωτηθέντες τόσο περισσότερο 

ανησυχούν για αυτές τις δύο αλληλένδετες πτυχές.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια παρατηρείται στην κοινωνικοδημογραφική 

κατανομή των ερωτηθέντων σχετικά με το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Όπως 

δεν γίνεται συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων για το κοινωνικό ντάμπινγκ και των 

απαντήσεων των πολιτών στην ερώτηση εάν η φτώχεια και ο αποκλεισμός θεωρούνται 

απειλή, δεν γίνεται στατιστική συσχέτιση ούτε με το πραγματικό ποσοστό των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας το οποίο καταγράφει η Eurostat. Το 

ζήτημα του «κοινωνικού ντάμπινγκ» ως θέμα προτεραιότητας τίθεται συχνότερα από 

την ανώτερη μεσαία τάξη και την ανώτερη τάξη. Επίσης, εξετάζοντας το θέμα από 

16 Eurostat, αιτούντες άσυλο γενικότερα και αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά, ανά ιθαγένεια, ηλικία και 
φύλο Ετήσια συγκεντρωτικά στοιχεία (όπως εμφανίζονται στις 11 Οκτωβρίου 2017), http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza & lang = en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza & lang = en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza & lang = en
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κοινωνικοεπαγγελματική άποψη, τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων εκφράζουν 

τη μεγαλύτερη ανησυχία για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Επομένως, θα μπορούσε να 

εξεταστεί περαιτέρω εάν η έννοια του κοινωνικού ντάμπινγκ έχει ήδη καταστεί μια γενικά 

κατανοητή έννοια από όλους τους πολίτες.

Κατανομή των ερωτηθέντων σχετικά με το θέμα του «κοινωνικού ντάμπινγκ» ανά κοινωνική τάξη

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ13

?

Κατανομή των ερωτηθέντων σχετικά με το θέμα του «κοινωνικού ντάμπινγκ» από κοινωνικοεπαγγελματική άποψη

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ13

?
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Θετικά αποτελέσματα που πρέπει να διατηρηθούν

Παρόλο που η ευρωπαϊκή κοινωνία αντιμετωπίζει προκλήσεις, εξακολουθεί να είναι 

φορέας αξιών και να σημειώνει επιτυχίες και θετικά αποτελέσματα που οι Ευρωπαίοι 

θεωρούν πολύτιμα και τα οποία παρατίθενται με σαφήνεια στην πιο πρόσφατη έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου της Επιτροπής17 . Τουτέστιν, η ειρήνη εντός της ΕΕ, η ελεύθερη 

κυκλοφορία των πολιτών  να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ταξιδεύουν σε όλη την 

ΕΕ, το ενιαίο νόμισμα και το πρόγραμμα Erasmus είναι τα πιο θετικά αποτελέσματα στα 

μάτια των ευρωπαίων ερωτηθέντων. Στην παρούσα έρευνα μελετάται διεξοδικότερα 

η παραπάνω ιδέα για να διαπιστωθεί ποια επιτεύγματα επιθυμούν οι πολίτες να 

προστατεύει η ΕΕ κατά προτεραιότητα. Εντοπίζονται λοιπόν δύο κύριοι τύποι 

επιτευγμάτων: αφενός, οι ελευθερίες όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την 

ελεύθερη κυκλοφορία και, αφετέρου, τα κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα, δηλαδή 

τα εργασιακά δικαιώματα, οι συντάξεις και η οικονομική ευημερία. Θα διαπιστώσουμε ότι 

υπάρχουν ομάδες κρατών μελών που διαμορφώνονται ανάλογα με τα επιτεύγματα που 

επιθυμούν να προστατεύει η ΕΕ.

17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87, Άνοιξη 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ14

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142


ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «PARLEMETER» 2017: ΤΙ ΧΡΗΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ?42

Με ποσοστό 44% των απαντήσεων, προτεραιότητα στην ΕΕ αποτελεί η διατήρηση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι 

βασικές αξίες καταγράφουν σταθερά τα υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις έρευνες 

του Ευρωβαρόμετρου μέχρι σήμερα. Κατά την εξηκοστή επέτειο των Συνθηκών 

της Ρώμης και τη δέκατη επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και οι ελευθερίες θεωρούνται ότι στηρίζουν την ευρωπαϊκή ενότητα. Το δεύτερο πιο 

συχνά αναφερόμενο θέμα, από το 36% του μέσου όρου της ΕΕ, είναι η ελευθερία 

μετακίνησης, σπουδών και εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνολικά, αυτές οι δύο 

κατηγορίες ελευθεριών αναφέρονται ως επί το πλείστον στη Σουηδία, τη Φινλανδία 

και τη Γερμανία. Τα θεμελιώδη δικαιώματα αναφέρονται εξίσου συχνά από τους 

ερωτηθέντες στις Κάτω Χώρες, τη Δανία, την Κύπρο και την Αυστρία. Η ελευθερία 

μετακίνησης, σπουδών και εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ είναι το κορυφαίο 

αποτέλεσμα στα κράτη της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία). Εκτός από τη 

Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία, υψηλό ποσοστό απαντήσεων καταγράφεται 

επίσης στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σλοβακία.

? Υπάρχουν αποτελέσματα και στόχοι της ΕΕ που μπορεί να θεωρείτε πολύτιμα. Ποιο από τα ακόλουθα χρειάζεται να 
προστατεύει η ΕΕ κατά προτεραιότητα? (Τα πιο συχνά αναφερόμενα θέματα ανά χώρα)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ14
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Προχωρώντας στα επόμενα αποτελέσματα και τους στόχους που καλείται να 

προστατεύει η ΕΕ για λογαριασμό των πολιτών, στο επίκεντρο βρίσκονται οι 

κοινωνικοοικονομικές πτυχές που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα (34%), 

οι επαρκείς και ασφαλείς συντάξεις (34%) και η κοινωνική και οικονομική ευημερία 

(33%). Αναφέρονται κυρίως στις απαντήσεις ερωτηθέντων από την Ελλάδα, την 

Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Η Σλοβενία και η Γαλλία καταγράφουν 

υψηλά ποσοστά όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και τις συντάξεις. Η Λετονία, 

η Λιθουανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και το Βέλγιο εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 

απαντήσεων όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά θέματα και την ευημερία. 

Το 33% των ερωτηθέντων ανέφεραν το περιβάλλον ως τον επόμενο τομέα που 

καλείται να διαφυλάσσει η ΕΕ. Οι απαντήσεις προέρχονται κυρίως από τη Σουηδία, τις 

Κάτω Χώρες και τη Δανία.

Κατά μέσο όρο, το 27% των ερωτηθέντων στην ΕΕ αναφέρουν την ασφάλεια όσον 

αφορά τα πρότυπα υγείας. Περίπου ένας στους πέντε αναφέρει τις κοινές ευρωπαϊκές 

αξίες (19%) και την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα (18%). Τα δικαιώματα των 

καταναλωτών σε μια ενιαία αγορά (16%) και η ασφάλεια και η προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο (13%) κατέχουν την τελευταία θέση στον κατάλογο 

των θεμάτων που επέλεξαν οι ερωτηθέντες. Εστιάζοντας σε εθνικό επίπεδο, οι κοινές 

ευρωπαϊκές αξίες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στη Γερμανία και την Αυστρία. 

Παράλληλα, στην Αυστρία οι ερωτηθέντες αναφέρονται εξίσου στην εθνική και 

πολιτιστική ταυτότητα. Το θέμα αυτό αναφέρεται λιγότερο συχνά στην Πορτογαλία, 

όπου επιλέχθηκε από έναν στους δέκα ερωτηθέντες. Θα επανέλθουμε αργότερα σε 

αυτά τα αποτελέσματα.

Κοινωνικοδημογραφικά προφίλ των ερωτηθέντων

Εμβαθύνοντας περαιτέρω στην ανάλυση, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, πρώτον, η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων έχει αντίκτυπο στις απαντήσεις 

τους τόσο για τις απειλές όσο και για τα θετικά επιτεύγματα που χρήζουν προστασίας 

από την ΕΕ. Προφανώς, όσοι βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση τείνουν 

περισσότερο να αναφέρουν οικονομικά θέματα. Ωστόσο, οι οµάδες µεγαλύτερης 

ηλικίας αναφέρουν επίσης την τρομοκρατία.
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Δεύτερον, προκύπτει ότι η στάση που τηρούν οι ερωτηθέντες έναντι της ΕΕ τείνει 

να αποτελεί γνώμονα στις συνεντεύξεις τους. Η τρομοκρατία, καθώς και οικονομικά 

θέματα (όπως τα εργασιακά δικαιώματα και οι συντάξεις), τα οποία αναφέρονται 

σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους, τείνουν να προτιμώνται ως θέματα από 

ερωτηθέντες των οποίων οι απαντήσεις δείχνουν ότι έχουν μικρότερο ενδιαφέρον για 

την πολιτική και γενικά αδιαφορία προς την ΕΕ, την ιδιότητα μέλους της ΕΕ, τα οφέλη 

και την εικόνα της. Ως εκ τούτου, εμφανίζονται συχνότερα στις απαντήσεις πολιτών 

που αισθάνονται αποξενωμένοι από τις εκλογές και πιστεύουν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό ότι η φωνή τους δεν μετράει στην ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες που γενικά αντιμετωπίζουν θετικά την ΕΕ τείνουν 

να αναφέρουν, μετά την τρομοκρατία και τα οικονομικά θέματα, ζητήματα που 

αφορούν το περιβάλλον (ή την απειλή της κλιματικής αλλαγής) και την προστασία 

των ελευθεριών εντός της ΕΕ. Παρατηρείται ότι το επίπεδο διαβίωσης που δηλώνουν 

οι συγκεκριμένοι ερωτηθέντες είναι κάπως υψηλότερο και ότι αισθάνονται πιο 

σίγουροι για το μέλλον. Είναι υπέρ της ιδιότητας μέλους της ΕΕ και πιστεύουν ότι η 

χώρα τους έχει ωφεληθεί από αυτήν. Επιπλέον, δείχνουν ενδιαφέρον για την πολιτική 

και πιστεύουν ότι οι εκλογές είναι σημαντικές.

Το ίδιο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ζητήματα παρατηρείται και στις απαντήσεις 

που κάνουν λόγο για απειλές όπως ο πολιτικός εξτρεμισμός.  Σε μικρότερο βαθμό, ο 

θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, το οργανωμένο έγκλημα ή οι ένοπλες συγκρούσεις 

καταγράφουν επίσης υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων μεταξύ των πολιτών που 

ενδιαφέρονται για την πολιτική και αντιμετωπίζουν θετικά την ΕΕ. Η ελεύθερη 

κυκλοφορία περιλαμβάνεται επίσης σε αυτή την κατηγορία, ιδίως μεταξύ των νέων 

που έχουν γεννηθεί μετά το 1980. Οι παραπάνω τάσεις πρέπει να θεωρούνται 

ως ενδείξεις που θα μπορούσαν να προσφέρονται για βαθύτερη ανάλυση των 

δεδομένων. Δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση απόλυτη περιγραφή συγκεκριμένων 

κοινωνικοδημογραφικών ομάδων.

Ευρωπαϊκή και εθνική ταυτότητα: κοινό έδαφος

Με βάση τα παραπάνω, εξετάζονται πιο εμπεριστατωμένα δύο στοιχεία που σχετίζονται 

με τις αξίες: από τη μια πλευρά, οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες και, από την άλλη, η εθνική και 

πολιτιστική ταυτότητα. Καταγράφουν παρόμοια ποσοστά στις απαντήσεις σχετικά με τα 



ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «PARLEMETER» 2017: ΤΙ ΧΡΗΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ? 45

επιτεύγματα που πρέπει να προστατεύονται από την ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα 

το 19% και το 18% των απαντήσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι τα δύο αυτά στοιχεία 

αναφέρονται από ερωτηθέντες που έχουν το εξής κοινό χαρακτηριστικό: ενδιαφέρονται 

όλοι για την πολιτική εν γένει, καθώς και για τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. 

Ωστόσο, η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα αναφέρεται κατά μέσον όρο περισσότερο 

από τους ερωτηθέντες που αντιμετωπίζουν πιο αρνητικά την ΕΕ. Πράγματι, η ανάλυση 

του γενικού προφίλ τους σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι έχουν μάλλον αρνητική αντίληψη για 

την ΕΕ, καθώς θεωρούν ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ είναι κάτι κακό, το οποίο 

δεν της προσφέρει κανένα όφελος. Οι ερωτηθέντες που αναφέρουν σε μεγάλο ποσοστό 

στις απαντήσεις τους την εθνική και πολιτιστική ταυτότητα τείνουν να έχουν κακή 

εικόνα τόσο για την ΕΕ όσο και για το ΕΚ και επιθυμούν ο ρόλος του ΕΚ να είναι λιγότερο 

σημαντικός στο μέλλον.

Σε εθνικό επίπεδο, οι ερωτηθέντες στη Γερμανία και στη Σουηδία που αναφέρουν τις 

κοινές ευρωπαϊκές αξίες είναι πολλοί περισσότεροι από εκείνους που αναφέρουν την 

πολιτιστική και εθνική ταυτότητα, ενώ οι ερωτηθέντες στην Εσθονία και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο που αναφέρουν την πολιτιστική και εθνική ταυτότητα είναι πολλοί περισσότεροι 

από εκείνους που αναφέρουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό συμβαίνει επίσης, 

σε μικρότερο βαθμό, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Κροατία και τη Μάλτα. Από την 

άλλη πλευρά, και τα δύο αυτά στοιχεία θεωρούνται εξίσου σημαντικά στην Αυστρία, 

τη Φινλανδία, την Τσεχική Δημοκρατία, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία, τη Βουλγαρία και τη 

Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης της ιδέας της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς 

και των ευρωπαϊκών αξιών, θα πρέπει να αναφερθεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα του 

τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου 8718  του Μαΐου 2017: Απαντώντας σε αυτό το 

παραδοσιακό ερώτημα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, το 

68% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται πολίτες της ΕΕ. Πρόκειται για το 

υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ σε αυτόν τον δείκτη.

18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 87, Άνοιξη 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Η ψηφιακή Ευρώπη στο προσκήνιο

Μεταξύ των απειλών και των επιτευγμάτων της ΕΕ που χρήζουν προστασίας, 

ορισμένα θέματα αφορούν την ψηφιοποίηση σε μια συνδεδεμένη Ευρώπη. Παρόλο 

που δεν περιλαμβάνονται στα πλέον αναφερόμενα θέματα, όποτε αναφέρονται, 

παρατηρείται θετική συσχέτιση των απαντήσεων στις οποίες αναφέρονται ως απειλή 

οι «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο» και των απαντήσεων που αφορούν «Απειλές κατά 

των προσωπικών δεδομένων». Ταυτόχρονα, συσχετίζονται έντονα με την «Ασφάλεια 

και προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο» ως προτεραιότητα που καλείται 

να προστατεύει η ΕΕ για λογαριασμό των πολιτών της. Σε εθνικό επίπεδο, οι 

περισσότερες ανησυχίες σχετικά με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις απειλές 

κατά των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται στις Κάτω Χώρες (19% και 21% 

αντίστοιχα). Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την προστασία της ασφάλειας και της 

ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, όταν αναφέρεται μεταξύ των επιτευγμάτων που πρέπει 

να διαφυλαχθούν, με τις περισσότερες αναφορές να καταγράφονται στις Κάτω Χώρες 

(29%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερωτηθέντες στις Κάτω Χώρες φαίνεται να είναι οι 

περισσότερο ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένοι Ευρωπαίοι, καθώς το 93% δηλώνει ότι 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε καθημερινή βάση, έναντι 71% κατά μέσο όρο στην 

ΕΕ. Ωστόσο, περιέργως, οι ερωτηθέντες των Κάτω Χωρών δείχνουν το λιγότερο 

ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην 

ενιαία αγορά (9%, με το ίδιο ποσοστό να παρατηρείται και στη Φινλανδία).

Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου στο προσκήνιο

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2017 σχετικά με 

τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου19 , το 51% των 

ερωτηθέντων δηλώνουν ουσιαστικά ότι δεν πιστεύουν πως είναι καλά ενημερωμένοι 

για τους κινδύνους του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ενώ το 46% πιστεύουν 

ότι είναι. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο θεωρείται από το 56% των ερωτηθέντων 

πολύ σημαντική πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Η ανησυχία αυτή 

αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η παρούσα έρευνα δείχνει επίσης 

19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 464α, Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, Ιούνιος 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/
getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
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ότι η χρήση του διαδικτύου συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα 

από τα μέσα πρόσβασης (στο σπίτι, από κινητές συσκευές, στον χώρο εργασίας ή στο 

σχολείο/πανεπιστήμιο).
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? Το ΕΚ λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που επηρεάζει άμεσα τη ζωή κάθε πολίτη.
Κατά τη γνώμη σας, σε ποια από τα ακόλουθα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ8 



ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «PARLEMETER» 2017: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΞΙΕΣ

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της δημοσκόπησης «Parlemeter» 2017 

εξετάζει τις προτεραιότητες πολιτικής που θέτουν οι πολίτες. Με βάση την 

εκτίμησή τους για τις απειλές έναντι των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε 

να τους προστατεύει, οι πολίτες διατύπωσαν τη γνώμη τους σχετικά με τους 

τομείς προτεραιότητας όπου απαιτείται ενισχυμένη δράση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

Σε αντιστοιχία με τις απειλές που προαναφέρθηκαν, οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν 

πρωτίστως και ενεργά την ενίσχυση της δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, παράλληλα με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και οι 

δύο τομείς λαμβάνουν το 41% της στήριξης σε επίπεδο ΕΕ.

Συγκεντρώνοντας το 31% των απαντήσεων, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι 

το τρίτο συχνότερα αναφερόμενο θέμα κατά μέσο όρο. Αυτά τα τρία θέματα οριοθετούν 

επίσης σε γενικές γραμμές τις ανησυχίες των πολιτών της Ευρώπης: θέλουν να διάγουν 

τον βίο τους σε ένα μέρος που τους εξασφαλίζει προοπτικές και τους προστατεύει από 

τρομοκρατικές απειλές.

Προχωρώντας στο επόμενο θέμα, το 22% των ερωτηθέντων θέλει το Κοινοβούλιο 

να νομοθετήσει ώστε να βρεθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα της 

μετανάστευσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου ένας στους πέντε 

ερωτηθέντες υποστηρίζει την εύρεση νέων τρόπων τόνωσης της οικονομίας και της 

ανάπτυξης (21%) και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με δημιουργικές λύσεις 

(19%).

Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν το γενικότερο πλαίσιο και περιγράφουν την κατάσταση 

που επικρατεί στην Ευρώπη, πρέπει ωστόσο να διαβάζονται υπό το πρίσμα του εκάστοτε 

εθνικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές που θεωρούνται προτεραιότητες σε κάθε 

κράτος μέλος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ανησυχίες των πολιτών του.

Θα δούμε ότι ορισμένες φορές διαφέρουν από ό, τι θα περίμενε κανείς. Αυτό προκύπτει, 

για παράδειγμα, στην περίπτωση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας: ενώ οι 

ερωτηθέντες από την Τσεχική Δημοκρατία (55%), την Ιταλία και τη Μάλτα (και οι δύο 

48%) είναι αυτοί που αναφέρουν περισσότερο την τρομοκρατία, ως γνωστό οι χώρες 

αυτές δεν έχουν πέσει θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια. Από την 
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άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες στη Σλοβενία(28%), τη 

Λετονία (28%), τη Λιθουανία (25%) και την Ελλάδα (21%) τείνουν να αναφέρουν λιγότερο 

το θέμα αυτό ως μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα για...

Κατά μέσο όρο, το στοιχείο αυτό αναφέρεται περισσότερο από τις γυναίκες (43%), τα 

άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω (45%), τα άτομα που ασχολούνται με οικιακή εργασία 

(50%) και τους συνταξιούχους (45%). Οι εν λόγω κοινωνικοδημογραφικές ομάδες είναι 

επίσης αυτές που αναφέρουν συχνότερα την «τρομοκρατία» ως τη μεγαλύτερη απειλή 

που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ.

Η συσχέτιση μεταξύ της τρομοκρατίας που γίνεται αντιληπτή ως απειλή και της 

έκκλησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία ως 

κορυφαία προτεραιότητα, είναι σαφής. Όπως προαναφέρθηκε, η τρομοκρατία θεωρείται 

η μεγαλύτερη απειλή στην Ευρώπη (58%), με ποσοστό το οποίο διαφοροποιείται 

σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της. Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιμετώπιση της 

? «Η τρομοκρατία ως απειλή» και «η τρομοκρατία ως προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ8 και QΑ13
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τρομοκρατίας είναι η πιο επιθυμητή προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (41%), 

μαζί με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (41%).

Οι χώρες που εκφράζουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την τρομοκρατία είναι 

η Τσεχική Δημοκρατία (69%), η Ιταλία (65%), το Ηνωμένο Βασίλειο (65%), η Γαλλία (63%) 

και η Μάλτα (63%). Οι ερωτηθέντες τεσσάρων από τις χώρες αυτές επιθυμούν επίσης 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με υψηλή προτεραιότητα 

(Τσεχική Δημοκρατία 55%, Ιταλία 48%, Μάλτα 48% και Γαλλία 45%).

Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι το μόνο θέμα που 

συγκεντρώνει περισσότερο από το 50% των απαντήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη, και 

ειδικότερα στην Πορτογαλία (67%), τη Λιθουανία (58%), την Ελλάδα (57%), τη Λετονία 

(55%), την Κύπρο και τη Σλοβενία (51% και οι δύο) και την Ισπανία (50%). Αντιστρόφως, 

οι ερωτηθέντες στην Ιταλία (31%), την Τσεχική Δημοκρατία και τη Δανία (30% και οι δύο) 

κάνουν τις λιγότερες σχετικές αναφορές.

?Ποσοστά απαντήσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανά χώρα

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ8
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Η αντιμετώπιση της φτώχειας αποτελεί βασικό ζήτημα για...
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας αναδεικνύεται ως 

προτεραιότητα περισσότερο στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες: γυναίκες 

(43%), άτομα που ασχολούνται με οικιακή εργασία (46%) και ανέργους (43%). Οι άνδρες 

(38%), τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων (36%) και οι αυτοαπασχολούμενοι (33%) 

αναφέρουν λιγότερο το θέμα αυτό. 

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

Στην Ελλάδα, το 67% των ερωτηθέντων ζητούν να αποτελέσει το θέμα της 

καταπολέμησης της ανεργίας των νέων ύψιστη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Την άποψη αυτή συμμερίζονται το 61% των ερωτηθέντων στην Κύπρο, 

το 55% στην Πορτογαλία και το 51% σε αμφότερες την Κροατία και τη Σλοβενία. Στο 

άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκονται η Δανία με 9%, οι Κάτω Χώρες με 8% και τέλος η 

Σουηδία με το 7% των ερωτηθέντων να αναφέρουν την ανεργία των νέων ως ύψιστη 

προτεραιότητα. Το χάσμα Βορρά-Νότου που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα μπορεί 

να εξηγηθεί έως ένα σημείο βαθμό από τις διαφορές στις εθνικές οικονομίες.

? Ποσοστά απαντήσεων για την «καταπολέμηση της ανεργίας των νέων» ανά χώρα

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, ΕΑ8 και QΑ13
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Εξίσου ενδιαφέρον είναι, ωστόσο, να εξετάσουμε τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας των 

νέων σε σχέση με τον βαθμό σπουδαιότητας που δίνεται στο θέμα ανά χώρα. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, παρατηρείται έντονη θετική 

συσχέτιση. Μια πρώτη ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Τσεχική Δημοκρατία, η 

Δανία, η Εσθονία, η Γερμανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν 

χαμηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Οι ερωτηθέντες από τις χώρες αυτές δίνουν χαμηλή 

προτεραιότητα στην καταπολέμηση του φαινομένου. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες από την 

Κροατία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, 

όλες χώρες με ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του μέσου όρου της ΕΕ, ζητούν – σε 

βαθμό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ – η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων να 

αποτελέσει προτεραιότητα. Τέλος, αξίζει να εξετάσουμε τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και τη 

Λετονία: παρόλο που οι χώρες αυτές παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας 

των νέων, οι πολίτες δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατά προτεραιότητα 

αντιμετώπιση του θέματος αυτού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

?Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ως θέμα προτεραιότητας και τα ποσοστά 
ανεργίας των νέων ανά χώρα

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ8 και 
Eurostat, ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017
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Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με δημιουργικές λύσεις

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με δημιουργικές λύσεις είναι ένα ενδιαφέρον 

θέμα που αναφέρεται περισσότερο στη Σουηδία (50%), τις Κάτω Χώρες (42%) και 

τη Δανία (41%). Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό στις χώρες αυτές 

έχουν συνειδητοποιήσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος συμβαδίζει με την 

επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο 

ότι η περιβαλλοντική πολιτική που βασίζεται στην οικονομία της αγοράς μπορεί να 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 

ολόκληρη την Ευρώπη στην πράσινη τεχνολογία και τις θέσεις εργασίας τα τελευταία 

χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έναντι τόνωσης της οικονομίας: 
αντίφαση?

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες χώρες δίνουν μεγαλύτερη 

προτεραιότητα είτε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είτε στην ενίσχυση της 

οικονομίας, όχι και στα δύο ταυτόχρονα. Στην πραγματικότητα, και οι δύο προτεραιότητες 

εμφανίζουν σημαντική αρνητική συσχέτιση. Η ενίσχυση της οικονομίας αναφέρεται 

ως ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα στη Λιθουανία (46%), την Ελλάδα (36%) και 

την Ισπανία (34%), ενώ παράλληλα η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θεωρείται 

δευτερεύουσα προτεραιότητα (Λιθουανία 6%, Ελλάδα 11%, Ισπανία 14%).

Η συσχέτιση αυτή δείχνει να επηρεάζεται κυρίως από την οικονομική κατάσταση 

του εκάστοτε κράτους μέλους μελών. Η οικονομική ανάπτυξη αναφέρεται κυρίως 

ως υψηλότερη προτεραιότητα στα κράτη μέλη με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. 

Αντιθέτως, το ζήτημα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής θεωρείται πιο 

σημαντικό στις πλουσιότερες χώρες. 
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Ποσοστά απαντήσεων για την «καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής»
και την «τόνωση της οικονομίας και της ανάπτυξης»

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ8

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ8 και 
Eurostat, ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 

?Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) και η προτεραιότητα της 
«καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής» ανά χώρα

?
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Σταθερή δέσμευση στις ευρωπαϊκές αξίες

TΟι πολιτικές προτεραιότητες των Ευρωπαίων συμβαδίζουν με τις κύριες αξίες τους. 

Ποιες αξίες επιθυμούν οι Ευρωπαίοι να υπερασπίζεται για λογαριασμό τους το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Όπως συμβαίνει σε όλες τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου από το 2007, η 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (56%, -1 από το 2016) είναι η κύρια αξία που 

θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρείται προτεραιότητα σε όλες τις 

κοινωνικοδημογραφικές κατηγορίες ανεξαιρέτως, αλλά κυρίως μεταξύ των γυναικών 

(57%), των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών (61%), των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων 

(61%), των υπαλλήλων και των σπουδαστών (και οι 58%).

Στη δεύτερη θέση, η ελευθερία της έκφρασης παραμένει στο 34%. Η αξία αυτή 

αναφέρεται συχνότερα από τους άνδρες (37%), τα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (40%), 

τους σπουδαστές (38%), τους χειρώνακτες εργάτες (37%), τα διευθυντικά στελέχη 

επιχειρήσεων και τους ανέργους (36% και οι δύο).

? Κατά τη γνώμη σας, ποιες από τις ακόλουθες αξίες πρέπει να υπερασπιστεί κατά προτεραιότητα 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? (Μέχρι τρεις απαντήσεις το μέγιστο)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ9 
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?Κατά τη γνώμη σας, ποιες από τις ακόλουθες αξίες πρέπει να υπερασπίζεται κατά 
προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? (Μέχρι τρεις απαντήσεις το μέγιστο)

Πηγή: Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017, QΑ9
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Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θεωρείται προτεραιότητα για το 32% (-1 

ποσοστιαία μονάδα) των ερωτηθέντων, ενώ το 28% των ευρωπαίων πολιτών (-2 

ποσοστιαίες μονάδες) αναφέρει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ακολουθούν η αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ και των φτωχών χωρών του κόσμου (20%, -3), 

ο διάλογος μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών (20%, -3), η προστασία των μειονοτήτων 

(19%, +1) και η κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο (10%, -2).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφορές στο θέμα «αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ» μειώθηκαν κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες από τον Οκτώβριο του 2007. 

Το θέμα αυτό αναφέρουν οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα (52%), όπως και το 

46% στη Βουλγαρία, το 37% στην Κύπρο και τη Σλοβενία, καθώς και το 36% στη Γερμανία, 

έναντι 22% στην Ισπανία, 20% στη Σουηδία, 19% στη Μάλτα και 13% στο Ηνωμένο 

Βασίλειο.

Η ευρεία διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με αυτή την αξία, καθώς 

και η συνολική μείωση των αναφορών σε αυτή ως προτεραιότητα μπορεί να εξηγηθεί 

από την αντίληψη που έχει ο ευρωπαίος πολίτης ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ συνδέεται αναπόσπαστα με το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο στο οποίο 

διαβιώνει. Ταυτόχρονα, μπορεί να υπάρχει ελαφρά διακύμανση ανάλογα με το εκάστοτε 

θεματολόγιο εθνικής πολιτικής.

Όσον αφορά το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 

μελών αναφέρεται πιο συχνά από τους άνδρες (31%), τα άτομα ηλικίας 55+ (30%), τους 

αυτοαπασχολούμενους, τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων (33% 

για όλες τις κατηγορίες). Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ 

(35%) και θέλουν να δουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει σημαντικότερο 

ρόλο (33%).

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι αξίες, εκτός από την προστασία 

των μειονοτήτων, κατέγραψαν ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

μεταβολή ως προς την ιεράρχησή τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάλυψη:            ΕΕ28

Πληθυσμός:          27.881 Ευρωπαίοι ηλικίας 15 ετών και άνω

Μεθοδολογία:       Προσωπικές συνεντεύξεις

Περίοδος δειγματοληψίας:           Την έρευνα διεξήγαγε η Kantar Public από τις 23   

    Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017

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:

Παρατηρούμενα 

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

          





Η δημοσκόπηση «Parlemeter» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EP/EB 88,1) διενεργήθηκε 

και στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 2 

Οκτωβρίου 2017 από την Kantar Public.

Μέσω της δημοσκόπησης «Parlemeter» του 2017 παρακολουθούνται οι απόψεις των 

ευρωπαίων πολιτών για την ιδιότητα μέλους της ΕΕ και τα οφέλη της, καθώς και η 

στάση τους απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προτεραιότητές του, 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.

Το παρόν έγγραφο εκδόθηκε από τη 

Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης, 

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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