
ΕΙΔΙΚΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 90 ΤΟΥ ΕΚ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «PARLEMETER 2018»
ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ (ΣΙΩΠΗΡΗ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με επτά μήνες μέχρι τις εκλογές, η δημοσκόπηση «Parlemeter 2018» δείχνει μια
ολοένα και μεγαλύτερη εκτίμηση των Ευρωπαίων για την ΕΕ και μια ενισχυμένη
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προσεχείς ευρωεκλογές. Αυτή η βάσιμη
αισιοδοξία που εκφράζεται από μια αθόρυβη πλειοψηφία μπορεί να αποτελέσει
τον πυρήνα ενός θετικού ευρωπαϊκού αφηγήματος που φέρνει κοντά τους
πολίτες. Ένα αφήγημα που μια ευρεία πλειοψηφία των πολιτών θα μπορούσε να
στηρίξει στα περισσότερα κράτη μέλη, ως αντίπαλο δέος της λαϊκιστικής
οχλαγωγίας. Η δημοσκόπηση «Parlemeter 2018» παρουσιάζει τα αποτελέσματα
της έρευνας ως μια ευκαιρία για την αποδοχή της πρόκλησης: από τη (σιωπηρή)
στήριξη στην πραγματική ψήφο.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν θετικά τη συμμετοχή της χώρας
τους στην ΕΕ. Ο εν λόγω δείκτης κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδό του από την περίοδο μεταξύ
της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου το 1989 και της σύναψης της Συνθήκης του Μάαστριχτ
το 1992: 62% των ερωτηθέντων σε επίπεδο μέσου όρου της ΕΕ πιστεύει ότι η συμμετοχή της
χώρας τους στην ΕΕ είναι κάτι θετικό. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στα 28 κράτη μέλη
επίσης θεωρεί ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ. Αυτή η
άποψη βρήκε και άλλους υποστηρικτές στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία
έρευνα τον Απρίλιο του 2018, με αποτέλεσμα το ποσοστό να αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία
μονάδα και να βρίσκεται πλέον στο 68%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει
καταγραφεί από το 1983. Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι
η χώρα τους έχει ωφεληθεί, σε επίπεδο μέσου όρου της ΕΕ, αναφέρθηκαν πρωτίστως
οικονομικοί παράγοντες, μαζί με την πεποίθηση ότι η ΕΕ συμβάλλει στη διατήρηση αγαστών
σχέσεων με τις άλλες χώρες.

Brexit: όχι η καλύτερη επιλογή

Σχεδόν όλοι οι γενικοί δείκτες που μετρούν τη στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν
σημαντική ενίσχυση στον απόηχο του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την
αποχώρηση από την ΕΕ και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του
Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά τόσο με τη συμφωνία αποχώρησης όσο και με το πλαίσιο της



μελλοντικής σχέσης. Η δημοσκόπηση «Parlemeter 2018» προβαίνει σε απολογισμό της γνώμης
των πολιτών σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ανάλογο δημοψήφισμα για αποχώρηση από
την ΕΕ στη δική τους χώρα. Σκιαγραφείται μια σαφώς θετική στάση έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Μια πειστικά ευρεία πλειοψηφία 66% των Ευρωπαίων θα ψήφιζε η χώρα τους να
παραμείνει μέλος της ΕΕ. Μόλις 17% θα ψήφιζε υπέρ της αποχώρησης, ενώ ποσοστό 17 %
εμφανίζεται αναποφάσιστο.

Μια περισσότερο διφορούμενη εικόνα

Οι τάσεις με την πάροδο του χρόνου επίσης δείχνουν την ενίσχυση του επιπέδου ικανοποίησης
των Ευρωπαίων με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ (49%, +3 από τον Απρίλιο)
- αλλά και στη χώρα τους (58%, +3). Το αποτέλεσμα συνδυάζεται με την ενίσχυση της άποψης
των ερωτηθέντων ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Για δεύτερη φορά μετά τον Απρίλιο του 2018,
στον μέσο όρο της ΕΕ, 48% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τη δήλωση ότι η φωνή τους μετρά
στην ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η σταθερότητα σε επίπεδο μέσου όρου της ΕΕ κρύβει μια πτωτική τάση
που πλήττει περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε αυτό το πνεύμα και σε αντίθεση με τα θετικά αποτελέσματα από τους προαναφερθέντες
δείκτες, άλλα αποτελέσματα από τη δημοσκόπηση «Parlemeter 2018» σκιαγραφούν μια πιο
διφορούμενη εικόνα. Παρά τη σημαντική υποστήριξη για τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εν γένει, οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα πράγματα στην ΕΕ εξελίσσονται σε λάθος
κατεύθυνση. Σε μια αναστροφή της τάσης μετά την ανοδική της πορεία την άνοιξη του 2018, το
μερίδιο των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι τα πράγματα στην ΕΕ ακολουθούν λάθος
κατεύθυνση αυξήθηκε σε 50% (+8 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ το 52% (+4 ποσοστιαίες μονάδες)
πιστεύει ότι η δική τους χώρα βαδίζει στη λάθος κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, το 33% των
ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση στη χώρα τους, και
το 28% πιστεύει το ίδιο για την ΕΕ.

Λίγο περισσότερο από ένα εξάμηνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, η εικόνα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένει σταθερή. Ενώ το 32% των ερωτηθέντων έχει θετική
άποψη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια σχετική πλειοψηφία των πολιτών παραμένει
ουδέτερη με 43%. Αρνητική στάση απέναντι στο ΕΚ έχει μόνο το 21% των ερωτηθέντων. Εξίσου
σταθερά είναι τα αποτελέσματα στην ερώτηση κατά πόσον οι πολίτες θα επιθυμούσαν να δουν
ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ στο μέλλον. Έπειτα από αρκετά σημαντικές κινήσεις μεταξύ 2015
και 2017 που ζητούσαν ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ, οι γνώμες σταθεροποιούνται στον μέσο
όρο της ΕΕ: Σήμερα, 48% των ερωτηθέντων θα ήθελε σημαντικότερο ρόλο του ΕΚ στο μέλλον
ενώ το 27% θα προτιμούσε λιγότερο σημαντικό ρόλο και το 15% δεν θεωρεί αναγκαία την
αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσκόπηση «Parlemeter 2018»αναφέρει την υψηλότερη στήριξη για το
ευρώ ως κοινό νόμισμα που έχει καταγραφεί από το 2004. Την παραμονή της 20ης επετείου του,
οι Ευρωπαίοι επιβεβαίωσαν την ευρεία και διαρκή στήριξή τους για το ευρώ: 61% κατά μέσο
όρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ τάσσεται υπέρ του ευρώ. Το επίπεδο αυτό αυξάνεται ακόμη και
στο 77% εντός της ίδιας της ζώνης του ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά τρεις ποσοστιαίες
μονάδες από τον Μάρτιο του 2018. Το χαμηλότερο επίπεδο στήριξης καταγράφεται σε επτά
χώρες που βρίσκονται όλες εκτός της ζώνης του ευρώ.



Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές

Η δημοσκόπηση «Parlemeter 2018» εξετάζει επίσης πιο προσεκτικά τις απόψεις των πολιτών
σχετικά με τις προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και καταδεικνύει μια συνολικά
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την επόμενη ψηφοφορία, ενώ παρουσιάζει ένα
ευρύτατο φάσμα απόψεων και αντιλήψεων όσον αφορά τις εκλογές. Τον Σεπτέμβριο του 2018,
το 41% των Ευρωπαίων μπορούσε να ανακαλέσει την ορθή ημερομηνία για τις ευρωπαϊκές
εκλογές το 2019, μια άνευ προηγουμένου αύξηση 9 ποσοστιαίων μονάδων κατά το τελευταίο
εξάμηνο σε επίπεδο μέσου όρου της ΕΕ, ποσοστό που ενισχύθηκε λόγω των διψήφιων
ποσοστών βελτίωσης σε δέκα κράτη μέλη. Πρέπει να σημειωθεί και να θεωρηθεί ως λόγος
αφύπνισης ότι, ταυτόχρονα, κατά μέσο όρο το 44% (-6 ποσοστιαίες μονάδες) των Ευρωπαίων
εξακολουθούσε να μην είναι σε θέση να απαντήσει πότε θα διεξαχθούν οι επόμενες ευρωπαϊκές
εκλογές. Επιπλέον, η εκφρασθείσα πιθανότητα ψήφου στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές
παραμένει εξαιρετικά σταθερή από τον Απρίλιο του 2018. Τον Σεπτέμβριο του 2018, το 31%
απάντησε ότι σίγουρα θα ψηφίσει (βαθμολογία 10 σε κλίμακα από το 1 έως το 10) και ένα άλλο
18% ότι πιθανώς θα ψηφίσει (με βαθμολογία 8 ή 9). Αντίθετα, το 33% δηλώνει ότι κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία (με βαθμολογία από 1 έως 5).

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το 51% των πολιτών δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τις επικείμενες
ευρωπαϊκές εκλογές, ποσοστό συνολικά σταθερό στην πλειοψηφία των κρατών μελών, όμως
στο πλαίσιο ενός πολύ ευρέος φάσματος εκφρασμένων επιπέδων ενδιαφέροντος. Από την άλλη
πλευρά, οι προτεραιότητες των πολιτών για την εκστρατεία έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια
του τελευταίου εξαμήνου. Σήμερα, η μετανάστευση (50%), η οικονομία και η ανάπτυξη (47%)
καθώς και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (47%) καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις
μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων της εκστρατείας για τους Ευρωπαίους. Η τρομοκρατία
μετακινήθηκε από την πρώτη στην τέταρτη θέση του καταλόγου με 44% (-5 ποσοστιαίες
μονάδες). Και στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα εθνικά αποτελέσματα
πίσω από τα μέσα αριθμητικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η σειρά των θεμάτων δεν
αλλάζει μόνο σε συνάρτηση με το διεθνές πλαίσιο αλλά ακόμη περισσότερο εντός των
διαφόρων εθνικών πλαισίων.

Όταν ερωτώνται για θέματα πολιτικής στα οποία θέλουν οι πολίτες να δώσει προτεραιότητα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα καταλαμβάνουν τις πρώτες
θέσεις μαζί με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Με ένα σταθερό ποσοστό αναφοράς 41%, η
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι το πρώτο στοιχείο που
αναφέρεται περισσότερο, ακολουθούμενη από την ανεργία των νέων (33%, +2). Συνεπώς, τα
αποτελέσματα είναι αρκετά σύμφωνα με τα θέματα προτεραιότητας της εκστρατείας όπως
εκφράστηκαν από τους ερωτηθέντες. Όσον αφορά τις αξίες που πρέπει να υπερασπιστεί το
Κοινοβούλιο κατά προτεραιότητα, το 46% των Ευρωπαίων επιλέγει την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, ακολουθούμενη από την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών (40%), την ελευθερία του λόγου (38%) και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών
(30%).



Περισσότερες πληροφορίες:
Το ειδικό ευρωβαρόμετρο 90.1 του ΕΚ πραγματοποιήθηκε και στα 28 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 8 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2018, από την εταιρεία Kantar Public για
λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πλήρης έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των
εθνικών ενημερωτικών δελτίων, των παραρτημάτων των δεδομένων και των όγκων των
αποτελεσμάτων, διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/at-
your-service/el/be-heard/eurobarometer/
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