
 

Το 77% των Ευρωπαίων ζητά σύνδεση των
κονδυλίων της ΕΕ με το σεβασμό του κράτους
δικαίου
 
Η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ στηρίζει την αύξηση του προϋπολογισμού για την
πανδημία - προτεραιότητα η δημόσια υγεία, ακολουθούμενη από την ανάκαμψη και την
κλιματική αλλαγή.
 
Σε νέα έρευνα που διενεργήθηκε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές
Οκτωβρίου  2020,  σχεδόν  οκτώ στους  δέκα  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  (77%)  σε
ολόκληρη  την  ΕΕ  στηρίζουν  την  ιδέα  ότι  θα  πρέπει  να  παρέχονται  πόροι  από  τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής
των  αρχών  του  κράτους  δικαίου  και  της  δημοκρατίας  από  την  εκάστοτε  εθνική
κυβέρνηση.  Σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ,  τουλάχιστον επτά στους δέκα ερωτηθέντες
συμφωνούν  με  αυτή  τη  δήλωση.  Στην  Ελλάδα  και  στην  Κύπρο  το  ποσοστό  αυτό
ανέρχεται  σε  82%  και  89%  αντίστοιχα.
 
Η απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωπαίων επιμένει στην αύξηση του προϋπολογισμού της
ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
 
Το 54% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει στη διάθεσή της περισσότερα
οικονομικά  μέσα για  να  ξεπεράσει  τις  συνέπειες  της  πανδημίας  του  κορονοϊού.  Η
πλειονότητα των συμμετεχόντων σε 20 κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνεί με αυτόν τον
ισχυρισμό, ενώ σε 14 χώρες η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στηρίζει την
αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Κύπρος (81%) και η Ελλάδα (79%) βρίσκονται
στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας.
 
Σχετικά με τους τομείς πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να δαπανηθεί ο δυνητικά
διευρυμένος προϋπολογισμός της ΕΕ,  περισσότεροι  από τους μισούς ερωτηθέντες
(54%)  δηλώνουν  ότι  η  δημόσια  υγεία  θα  πρέπει  να  αποτελεί  προτεραιότητα,
ακολουθούμενη  από  την  οικονομική  ανάκαμψη  και  τις  νέες  ευκαιρίες  για  τις
επιχειρήσεις (42%), την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος (37%),
καθώς  και  την  απασχόληση  και  τις  κοινωνικές  υποθέσεις  (35%).  Σε  επίπεδο  ΕΕ,  η
κλιματική αλλαγή και  το περιβάλλον έχουν αντικαταστήσει  την απασχόληση στις  3
κορυφαίες χρηματοδοτικές προτεραιότητες σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη έρευνα
του Ιουνίου 2020.
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Η  δημόσια  υγεία  αποτελεί  την  κορυφαία  χρηματοδοτική  προτεραιότητα  για
συμμετέχοντες σε 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (69%) και της Κύπρου
(67%). Η Εσθονία, η Λετονία και η Τσεχία θέτουν την οικονομική ανάκαμψη ως πρώτη
προτεραιότητα, ενώ στην Αυστρία, τη Δανία και τη Γερμανία οι πολίτες εκφράστηκαν
περισσότερο  υπέρ  της  καταπολέμησης  της  κλιματικής  αλλαγής.  Στην  Κροατία,  τη
Σλοβακία και τη Φινλανδία, οι ερωτηθέντες θέτουν την απασχόληση και τις κοινωνικές
υποθέσεις ως κορυφαία προτεραιότητα
 
Η πλειονότητα των πολιτών φοβάται για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση
 
Όπως καταδεικνύει η ανησυχητική εξέλιξη της προσωπικής οικονομικής κατάστασης
των Ευρωπαίων πολιτών από την έναρξη της πανδημίας, είναι ζωτικής σημασίας να
ληφθούν  οι  αναγκαίες  αποφάσεις  για  τη  δέσμη  μέτρων  ανάκαμψης  και  τον
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό το συντομότερο δυνατόν. Η μεγάλη πλειονότητα των
πολιτών  είτε  φοβάται  τον  άμεσο  αντίκτυπο  της  πανδημίας  στην  προσωπική  τους
οικονομική  κατάσταση,  είτε  τον  έχει  ήδη  υποστεί:  το  39%  των  συμμετεχόντων
δηλώνουν ότι η κρίση του COVID-19 έχει ήδη επηρεάσει το προσωπικό τους εισόδημα,
ενώ  άλλο  ένα  27%  αναμένει  τις  επιπτώσεις  της  στο  μέλλον.  Μόνο  το  27%  των
συμμετεχόντων  στην  έρευνα  περιμένει  ότι  η  κατάσταση  που  έχει  δημιουργήσει  η
πανδημία  δεν  θα  έχει  αντίκτυπο  στο  προσωπικό  τους  εισόδημα.  Σε  20  χώρες,  οι
περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η τρέχουσα κρίση τους έχει ήδη επηρεάσει.
Στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μόλις 9% και 10% αντίστοιχα των συμμετεχόντων δηλώνει
ότι  δεν  θα  επηρεαστεί  το  εισόδημά  τους  από  την  πανδημία.  Η  Κύπρος  έχει  το
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων που απάντησε ότι  το εισόδημά τους έχει ήδη
επηρεαστεί (57%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία (55%).
 
Οι πολίτες εξακολουθούν να βλέπουν την ΕΕ ως μέρος της λύσης για την κρίση
 
Τα  δύο  τρίτα  των  ερωτηθέντων  (66%)  συμφωνούν  ότι  η  ΕΕ  θα  πρέπει  να  έχει
περισσότερες  αρμοδιότητες  για  την  αντιμετώπιση  κρίσεων  όπως  η  πανδημία  του
κορονοϊού, με την Κύπρο (82%) και την Ελλάδα (77%) να είναι σημαντικά πάνω από το
μέσο όρο. Σε επίπεδο ΕΕ, μόνο το ένα τέταρτο (25%) διαφωνεί με αυτή τη δήλωση. Τα
ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ερευνών που
διενεργήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2020.
 
Σημείωμα προς συντάκτες
 
Από την αρχή της πανδημίας COVID-19 και  σε συνάρτηση με αυτήν,  το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει αναθέσει τη διενέργεια τριών ειδικών ερευνών για τη μέτρηση της
Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Η τελευταία από αυτές πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
(τηλεφωνικά  στην  περίπτωση  της  Μάλτας)  από  την  Kantar,  κατά  το  διάστημα  25
Σεπτεμβρίου - 7 Οκτωβρίου 2020, μεταξύ 24.812 συμμετεχόντων στα 27 κράτη μέλη της
ΕΕ.  Η  έρευνα  περιορίστηκε  σε  άτομα  ηλικίας  μεταξύ  16  και  64  ετών  (16-54  στη
Βουλγαρία,  την Τσεχία,  την Κροατία,  την Ελλάδα,  την Ουγγαρία,  την Πολωνία,  την
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Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία). Η αντιπροσωπευτικότητα σε
εθνικό  επίπεδο  εξασφαλίζεται  με  ποσοστώσεις  ανά  φύλο,  ηλικιακή  ομάδα  και
γεωγραφική κατανομή. Τα συνολικά αποτελέσματα της ΕΕ σταθμίζονται ανάλογα με το
μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας της έρευνας.
 
Η δημοσίευση ολόκληρης της έκθεσης για την παρούσα έρευνα, συμπεριλαμβανομένων
των πρωτογενών δεδομένων, έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου 2020.
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201020RES89705/20201020RES89705.pdf
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