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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από τη Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης, η οποία υπάγεται 

στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης, στείλτε μήνυμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

dgcomm-pom@europarl.europa.eu

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωτότυπο: EN

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τους βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους 

οποίους και απευθύνεται κυρίως για να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Το περιεχόμενο του 

εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη/των συντακτών και οι απόψεις που εκφράζονται 

σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζουν την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου.

mailto:public.opinion.monitoring@europarl.europa.eu
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PARLEMETER 2019 : ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

«Ηλιόλουστη οροφή» υπέρ της συμμετοχής στην ΕΕ
Ύστερα από θετική αύξηση επί επτά έτη, η υποστήριξη των πολιτών υπέρ της 

συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδραιωθεί σε υψηλό επίπεδο: Σχεδόν έξι 

στους δέκα Ευρωπαίους είναι υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ.

Οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 
δημοκρατία στην ΕΕ
Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του επιπέδου 

ικανοποίησης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το 52% των Ευρωπαίων συμμερίζονται αυτό το αίσθημα (+ 3 

ποσοστιαίες μονάδες).

Οι Ευρωπαίοι ζητούν ένα ισχυρότερο Κοινοβούλιο
Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει ισχυρότερο 

ρόλο στο μέλλον. Λίγους μήνες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, το 58 % των ερωτηθέντων 

ζητεί ένα Κοινοβούλιο με μεγαλύτερη επιρροή. Πρόκειται για αύξηση 7 ποσοστιαίων 

μονάδων από την άνοιξη του 2019 και 14 μονάδων από τον Σεπτέμβριο του 2015    

—  ο δείκτης φθάνει στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2007.

Η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταβάλλεται 
Η εικόνα που έχουν οι πολίτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ως επί το 

πλείστον ουδέτερη (46 %, + 3 ποσοστιαίες μονάδες), αλλά μια πιο προσεκτική ματιά 

στα στοιχεία δείχνει ότι αυξάνεται η διαφορά μεταξύ των Ευρωπαίων με θετική 

εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (33 %, + 1 ποσοστιαίες μονάδες) και εκείνων 

με αρνητική άποψη (19 %, -2 ποσοστιαίες μονάδες). 

 «Η φωνή μου μετράει στην ΕΕ» - επιστροφή στα προεκλογικά επίπεδα
Όπως αναμενόταν, η αίσθηση των πολιτών ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ επέστρεψε 

στα προεκλογικά επίπεδα. Ενώ η αντίληψη ότι «η φωνή μου μετράει» πράγματι 

συνδέεται στενά με τη δυναμική των εκλογών, υπογραμμίζει επίσης την σταθερή 

προσδοκία των Ευρωπαίων πολιτών να ακούγεται η φωνή τους.
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Κλιματική αλλαγή, φτώχεια, τρομοκρατία και ανεργία ως βασικές 
προτεραιότητες
Η πλειονότητα των Ευρωπαίων ζητεί να αναληφθεί συγκεκριμένη ευρωπαϊκή 

δράση στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της καταπολέμησης της φτώχειας, της 

τρομοκρατίας και της ανεργίας. Όσον αφορά την προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, 

η σαφής πλειοψηφία πιστεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, 

η ελευθερία του λόγου και η ισότητα των φύλων πρέπει να διαφυλάσσονται ως 

θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

Κλιματική αλλαγή: το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα για τους 
Ευρωπαίους πολίτες
Εξετάζοντας σειρά περιβαλλοντικών θεμάτων, μια απόλυτη πλειοψηφία κατά μέσο όρο 

στην ΕΕ θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα 

σήμερα, ακολουθούμενη από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την θαλάσσια ρύπανση, την 

αποψίλωση των δασών και την αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων..

Η δράση για το κλίμα με πρωτοπορία τους νέους φέρνει αποτελέσματα
Σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία της 

νεολαίας υπέρ της δράσης για το κλίμα είχαν άμεσο αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 

και στην εγχώρια πολιτική. 

Περισσότερες πληροφορίες; Ναι, παρακαλώ!
Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών (77 %) επιθυμούν να λάβουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Κύρια ενδιαφέροντα: Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών του. 

Προθυμία για συμμετοχή
Οι τρεις στους δέκα ερωτηθέντες θα ήθελαν να συνδεθούν περισσότερο με τις 

δραστηριότητες των βουλευτών του ΕΚ της χώρας τους, προκειμένου να λαμβάνουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις δραστηριότητές τους, ή να 

τους βλέπουν συχνότερα σε μέσα ενημέρωσης.
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ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΟΡΟΦΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Μετά από μια σχεδόν συνεχή αύξηση από το 2011 έως το 2018, η στήριξη των πολιτών για την 

προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδραιωθεί σε ένα σταθερό υψηλό επίπεδο. Σχεδόν 

έξι στους δέκα Ευρωπαίους (59 %, =) είναι υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ, κάτι που 

επιτρέπει σε αυτόν τον παραδοσιακό βασικό δείκτη του Ευρωβαρόμετρου να απολαμβάνει τη θέα 

από ψηλά ήδη για τρίτο συνεχόμενο έτος1.

Η πλειονότητα όσων απάντησαν σε 25 κράτη μέλη πιστεύουν ότι η συμμετοχή της χώρας τους είναι 

«κάτι καλό». Το επίπεδο στήριξης μεταξύ των χωρών αυτών κυμαίνεται από 81 % στην Ιρλανδία και στο 

Λουξεμβούργο έως 42 % στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα υπόλοιπα τρία κράτη μέλη: Στην Ιταλία, την Τσεχία 

και τη Σλοβακία, η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η συμμετοχή στην ΕΕ δεν είναι ούτε καλή 

ούτε κακή για τη χώρα τους. 

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, σαφής αύξηση της στήριξης για τη συμμετοχή στην ΕΕ εμφανίζεται 

στη Γαλλία, όπου το μερίδιο των θετικών απόψεων αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε 58 %. Στην 

Ελλάδα, η στήριξη αυξήθηκε κατά 5 μονάδες φτάνοντας στο 47 % και στη Λετονία κατά 4 μονάδες στο 59 

%. Από την άλλη πλευρά, η στήριξη της ΕΕ μειώθηκε στη Λιθουανία (-8 ποσοστιαίες μονάδες), το Ηνωμένο 

Βασίλειο (-7 ποσοστιαίες μονάδες), την Πολωνία και την Κύπρο (-5 ποσοστιαίες μονάδες και στις δύο).

1 Με επίπεδα που κυμαίνονται μεταξύ 57 % και 62 % από τον Μάρτιο του 2017
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Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα 

που παρουσιάζει τεράστια αύξηση σε αναποφάσιστες γνώμες όσον αφορά τη συμμετοχή στην ΕΕ: Το 31 

% των Βρετανών που απάντησαν (αύξηση κατά 11 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019) θεωρούν ότι 

η συμμετοχή στην ΕΕ δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή για το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι νέοι παραμένουν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές 

ομάδες. Το 64 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών πιστεύει ότι η συμμετοχή στην ΕΕ είναι «κάτι καλό», σε 

σύγκριση με το 54 % των Ευρωπαίων ηλικίας 55 +. Ωστόσο, η εν λόγω έρευνα δείχνει επίσης ότι η στήριξη 

από τους νέους μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τα στοιχεία του Ιουνίου 2019. Είναι 

πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα πρώτο μήνυμα αποστασιοποίησης των νέων. 

Ωστόσο, η μείωση της στήριξης της ΕΕ μεταξύ των νέων είναι ασφαλώς απόδειξη ότι η στήριξή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της εκλογικής συμμετοχής και του γενικού ενδιαφέροντος συνολικά, δεν μπορεί να 

θεωρείται δεδομένη. 

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ενώ η ευνοϊκή στάση προς τη συμμετοχή στην ΕΕ παραμένει σταθερή, η γενική αίσθηση 

αισιοδοξίας σχετικά με το μέλλον της Ένωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε αργή αλλά σταθερά 

ανοδική τάση.

Το 32 % των πολιτών πιστεύει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Πρόκειται για αύξηση κατά 5 

ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την άνοιξη του 2019 και συνέχιση της θετικής τάσης που παρατηρείται 

από τον Νοέμβριο του 2011. Το ποσοστό των πολιτών που αισθάνονται ότι τα πράγματα οδεύουν προς τη 

λανθασμένη κατεύθυνση στην ΕΕ μειώνεται εξίσου κατά 5 μονάδες, με μια σχετική πλειοψηφία του 46 % 

των ερωτηθέντων να υιοθετούν την άποψη αυτή. 

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε αυτές συνέβαλαν 

θετικά στην αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 

δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Σήματα που έδειχναν ότι οι πολίτες εμπιστεύονται και εκτιμούν την ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία 

είχαν ήδη διαφανεί σε προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου και επιβεβαιώνονται, ιδίως, από την 

τρέχουσα δημοσκόπηση Parlemeter σχετικά με διάφορα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. 

Το 52 % των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το 56 % συμμερίζονται αυτήν την άποψη όσον αφορά τη χώρα τους. Κατά τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες, αυτό το αίσθημα έχει βελτιωθεί όσον αφορά τη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ, ενώ παρόμοιες 

αλλαγές είναι λιγότερο σημαντικές σχετικά με τη λειτουργία της δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο. 
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Όσον αφορά τα εθνικά μερίδια των πολιτών που είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, τα μεγαλύτερα ποσοστά στα 28 κράτη μέλη είναι περίπου διπλάσια από 

τα μικρότερα. Η Ιρλανδία (77 %), η Δανία (77 %) και η Πολωνία (73 %) παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης, ενώ η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (45 % αμφότερες), η Ιταλία (44 %) και η Ελλάδα (34 

%) είναι οι χώρες στις οποίες οι άνθρωποι είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη δημοκρατική διαδικασία 

της ΕΕ.

Εξετάζοντας τα εθνικά συστήματα, το μερίδιο των απαντήσεων ικανοποίησης σχεδόν τριπλασιάζεται από 

τα μικρότερα ποσοστά στα μεγαλύτερα, από τη Ρουμανία (34 %), την Κροατία (33 %) και την Ελλάδα (32 

%) προς τη Δανία (93 %), το Λουξεμβούργο (84 %) και τις Κάτω Χώρες (83 %), που απολαμβάνουν τα 

υψηλότερα ποσοστά εκτίμησης των πολιτών για τις εθνικές δημοκρατικές διαδικασίες. 

Σε 14 χώρες, ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης με την ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι μεγαλύτερος από 

τον βαθμό ικανοποίησης για την εθνική δημοκρατία. Οι διαφορές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη 

Ρουμανία, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Λετονία και την Πολωνία. Όσον αφορά τις εθνικές 

αλλαγές, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Ισπανία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη 

στήριξη της δημοκρατίας της ΕΕ από την άνοιξη του 2019 (+ 13 ποσοστιαίες μονάδες, + 11 μονάδες, 

+ 10 και + 9 μονάδες αντίστοιχα). Οι εν λόγω αυξήσεις θα πρέπει να ενταχθούν στις σωστές διαστάσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις όπως, για παράδειγμα, τη θέση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία και την Πολωνία, ή το αβέβαιο 

πολιτικό κλίμα στην Ισπανία.

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ένας άλλος παράγοντας που βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση της εξέλιξης της κοινής γνώμης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αυξανόμενη προσοχή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, την οποία 

επέδειξαν τόσο οι πολίτες όσο και τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους.

Όταν ερωτήθηκαν αν το προσωπικό τους ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις έχει αλλάξει κατά τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες, η μεγάλη πλειονότητα απάντησαν ότι παρέμεινε το ίδιο (62 %). Ωστόσο, το 22 

% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί, ενώ μόνο το 15 % δηλώνουν το αντίθετο.

Σε εθνικό επίπεδο, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα είναι πολύ σημαντικό στην 

Ιρλανδία (45 %) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (43 %)· αυτό απηχεί σε ένα βαθμό τον εθνικό δημόσιο διάλογο, 

ο οποίος κυριαρχείται από τη συζήτηση για το Brexit. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Ιταλία και η Ρουμανία 

ξεχωρίζουν, με το 27 % και το 22 % των πολιτών να ισχυρίζονται αντίστοιχα ότι το ενδιαφέρον τους για 

ευρωπαϊκά θέματα μειώθηκε κατά το τελευταίο έτος. 
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Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για τα 

θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ και της αυξημένης συζήτησης των τελευταίων στα μέσα ενημέρωσης. 

Συνολικά, σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους δεν παρατήρησε καμία αλλαγή στην κάλυψη από τα μέσα 

ενημέρωσης, αλλά το 36 % των Ευρωπαίων παραδέχεται ότι η κάλυψη που συνδέεται με την ΕΕ έχει 

αυξηθεί, ενώ το 11 % πιστεύει ότι έχει μειωθεί.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή δημοκρατία και του αυξανόμενου 

ενδιαφέροντος για θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να 

επωφελείται από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. 

Αν και η εικόνα που έχουν οι πολίτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ως επί το πλείστον 

ουδέτερη (46 %, + 3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2018), η τάση δείχνει ότι αυξάνεται η 

διαφορά ανάμεσα στους Ευρωπαίους που έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (33 %, + 1 

ποσοστιαίας μονάδα) και σε εκείνους που έχουν αρνητική άποψη (19 %, -2 ποσοστιαίες μονάδες). 

Η Ιρλανδία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων με θετική εικόνα (52 %), ακολουθούμενη 

από τη Δανία (49 %), την Πορτογαλία (49 %) και τη Σουηδία (48 %). Η Τσεχία, η Γαλλία και η Ισπανία 

βρίσκονται στο άλλο άκρο της κλίμακας, με «θετική» βαθμολογία 20 %, 24 % και 25 % αντίστοιχα.

Οι πολίτες που έχουν «ουδέτερη» γνώμη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συχνότερα γυναίκες, νέοι και 

σπουδαστές, καθώς και άτομα με χαμηλότερο εισόδημα. Ταυτόχρονα, τα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και 

εκείνοι που θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, έχουν την πιο θετική εικόνα για το Όργανο.

Από τη διαπίστωση αυτή μπορεί να συναχθεί ένα σημαντικό συμπέρασμα: η αίσθηση ότι «η φωνή μου 

μετράει» είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ως δημοκρατικού, άμεσα εκλεγμένου οργάνου, επηρεάζοντας τη μεταστροφή από αρνητική 

σε θετική άποψη. 

Αυτό ανοίγει επίσης νέους τρόπους εξέτασης της δέσμευσης των πολιτών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Φαίνεται ότι αυτή μπορεί να εξαρτάται από τη γνώμη που έχουν για το Όργανο, πέρα από την αντίληψη ότι 

τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με την ψήφο· ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία μπορεί να ανταποκριθεί 

επαρκώς στις προσωπικές προσδοκίες τους.
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Η ΙΣΧΥΡOΤΕΡΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εάν οι πολίτες αισθάνονται ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ψηφίζοντας, και, επιπλέον, 

πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, είναι αναμενόμενο η στάση τους αυτή να 

αντικατοπτριστεί επίσης στην έκκληση για ένα πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγματι, 

κατά τα τέσσερα τελευταία έτη, οι συμμετέχοντες στις διαδοχικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου 

έχουν δηλώσει με μεγαλύτερη ένταση την επιθυμία τους για ένα πιο σημαντικό Κοινοβούλιο. 

Η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου καταγράφει την ισχυρότερη έκκληση για ένα Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με μεγαλύτερη επιρροή, από τότε που τέθηκε για πρώτη φορά το ερώτημα αυτό, το 2007. Το 

58 % των Ευρωπαίων, μια αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων από την άνοιξη του 2019 και 14 ποσοστιαίων 

μονάδων από τον Σεπτέμβριο του 2015, ζητούν σημαντικότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε 

25 κράτη μέλη, η σχετική πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί ένα θεσμικό όργανο με μεγαλύτερη επιρροή. 

Η διακύμανση εκτείνεται από το 89 % στην Κύπρο έως το 39 % στη Δανία. 

Η γνώση των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου μπορεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη 

στήριξη αυτή για περισσότερη επιρροή . Σε όλες τις χώρες — με εξαίρεση μόνο την Κύπρο, την Ισπανία, 

το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία — το ποσοστό των πολιτών που ζητούν σημαντικότερο ρόλο είναι 

σημαντικά υψηλότερο σε εκείνους τους πολίτες που έχουν υψηλού επιπέδου γνώση των νομοθετικών 

δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου.

Το επίπεδο ικανοποίησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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έχει παρόμοιο αντίκτυπο: όσο περισσότερο οι ερωτηθέντες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το 

δημοκρατικό σύστημα στην ΕΕ, τόσο περισσότερο επιθυμούν να έχει μεγαλύτερη επιρροή το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ «Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΕ»: 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ;

Η έκκληση για ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη ικανοποίηση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία, 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυξάνεται συνεχώς η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κι όμως, η παρούσα έρευνα δείχνει ότι η αίσθηση των πολιτών ότι η 

φωνή τους μετράει στην ΕΕ επιστρέφει στα προεκλογικά επίπεδα. 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η φωνή τους στην ΕΕ ανέρχεται στο 49 %, στο ίδιο επίπεδο 

με την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019. Το αποτέλεσμα που καταγράφηκε στη μετεκλογική έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου2 ήταν 56 %. 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αντίληψη ότι «η φωνή μου μετράει» συνδέεται στενά με τη δυναμική των 

εκλογών. Η υποστήριξη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα από μόνη της δεν αρκεί για να ενισχυθεί η αντίληψη ότι 

«η φωνή μου μετράει». Αν και σε πολλές χώρες της ΕΕ η στήριξη της συμμετοχής στην ΕΕ συνδυάζεται με 

σχετικά ισχυρή αίσθηση ότι «η φωνή μου μετράει στην ΕΕ», σε άλλες χώρες η σχέση αυτή είναι λιγότερο 

προφανής. Για παράδειγμα, η συνολική αίσθηση της αντίληψης «η φωνή μου μετράει στην ΕΕ» είναι 

αρκετά ισχυρή στην Αυστρία, την Κροατία και τη Σλοβακία, ενώ το επίπεδο της ευμενούς στάσης υπέρ της 

συμμετοχής στην ΕΕ παραμένει σχετικά χαμηλό στις ίδιες χώρες. 

2 Μια νέα διάσταση για τις ευρωπαϊκές εκλογές; Δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου 91.5, Σεπτέμβριος 2019 (PE640.156),  https://
www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές εκλογές, οι προσδοκίες των πολιτών 

σχετικά με θέματα προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έντονες. 

Τον Οκτώβριο του 2019, το 32 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και η διατήρηση του περιβάλλοντος, των ωκεανών και της βιοποικιλότητας θα πρέπει να βρίσκονται στην 

κορυφή του καταλόγου προτεραιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας έρχονται στη δεύτερη θέση με 31% και ακολουθούν, σε κάποια απόσταση, 

η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (24%), καθώς και η καταπολέμηση 

της ανεργίας των νέων και η επιδίωξη πλήρους απασχόλησης σε όλες τις χώρες της ΕΕ (24%). Οι επενδύσεις 
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στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για οικονομική ανάπτυξη 

αποτελούν την επόμενη ομάδα σημαντικών ζητημάτων, με 22 % και 18 % των ερωτηθέντων αντίστοιχα. 

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας είναι το πρώτο μέλημα σε δώδεκα χώρες, 

σε έξι από αυτές σε ίση βάση με άλλα θέματα. Σε έντεκα χώρες, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα (από κοινού με μια άλλη σε δύο 

κράτη μέλη). Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας σε πέντε χώρες, ενώ 

η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί την κορυφαία πηγή ανησυχίας σε τρεις χώρες. Η προστασία 

των εξωτερικών συνόρων αποτελεί προτεραιότητα μόνο στην Εσθονία, όπου μοιράζεται την πρώτη 

θέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και 

της φτώχειας. Η βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και η ποιότητα και η πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες βρίσκεται στην πρώτη θέση του καταλόγου στην Πορτογαλία και 

τη Ρουμανία, και στις δύο σε ίση βάση με άλλα θέματα. Τέλος, η Μάλτα είναι η μόνη χώρα που αναφέρει την 
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ενίσχυση μιας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση ως πρωταρχική πηγή ανησυχίας 

των πολιτών της. 

Όπως πάντα, οι προτεραιότητες των πολιτών αντικατοπτρίζουν σε έντονο βαθμό τα αντίστοιχα εθνικά 

πλαίσια και την κοινωνικοδημογραφική κατάσταση. Μπορούν να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, και θα 

διαφέρουν, τόσο ως προς τα επίπεδα στήριξης όσο και ως προς την κλίμακα της σημασίας από χώρα σε 

χώρα, και μάλιστα και μέσα στην ίδια χώρα ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικοδημογραφικές υποομάδες. 

Αν εξετάσουμε μόνο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις διαφορές των 

χωρών για το θέμα αυτό, που κυμαίνεται από την παροχή στήριξης 62 % στη Σουηδία έως μόλις 14 % στη 

Βουλγαρία.

ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ

Κατά την εξέταση των αξιών τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπίζεται 

κατά προτεραιότητα, διαπιστώνεται μια πιο ομοιόμορφη άποψη μεταξύ των χωρών και μια 

σταθερή τάση. 

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως παραμένει μακράν η πρωταρχική αξία στο 

νου των πολιτών, σύμφωνα με το 48 % των απαντήσεων (+ 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον 

Σεπτέμβριο 2018). Η ισότητα των φύλων, παρά μια ανεπαίσθητη κάμψη, βρίσκεται στη δεύτερη θέση (38 

%, =), μαζί με την ελευθερία του λόγου (38 %). 

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αναφέρει επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (33 %, 

+ 3 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ η διεθνής αλληλεγγύη μεταξύ της ΕΕ και των φτωχών χωρών του κόσμου 

και ο διαπολιτισμικός ή διαθρησκειακός διάλογος θεωρούνται βασικές αξίες από περισσότερο από το ένα 

πέμπτο του πληθυσμού (23 %, + 1 ποσοστιαίες μονάδες, και 22 %, -1 ποσοστιαία μονάδα) .

Τέλος, το 18 % (-2 ποσοστιαίες μονάδες) των Ευρωπαίων αναφέρει επίσης την προστασία των μειονοτήτων 

και το 10 % των ερωτηθέντων αναφέρει την κατάργηση της θανατικής ποινής στον κόσμο ως πιεστική αξία 

για την οποία πρέπει να αγωνιστεί. 



PARLEMETER 2019: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 16

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Η κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον γίνονται όλο και 

περισσότερο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Από τις φυσικές καταστροφές και τα ρεκόρ 

της θερμοκρασίας έως το κίνημα «# FridaysForFuture» που, με πρωτοπόρα τη νεολαία, βγάζει 

εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους, για να μην αναφέρουμε τις πολιτικές συζητήσεις με 

επίκεντρο τα ζητήματα αυτά, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους και ζητούν συγκεκριμένα 

μέτρα.

Τα στοιχεία του ίδιου του Ευρωβαρόμετρου του Κοινοβουλίου αποτυπώνουν αυτή την εκθετικά αυξανόμενη 

αίσθηση του επείγοντος σε μια σειρά έρευνες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: Τον Απρίλιο του 20183, 

μόνο το 35 % των ερωτηθέντων επέλεξε την κλιματική αλλαγή ως το θέμα προτεραιότητάς του ενόψει της 

εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές, κατατάσσοντας την στην πέμπτη θέση. Τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 

20194, η κλιματική αλλαγή αναφερόταν ήδη ως κορυφαία προτεραιότητα από το 55 % των ερωτηθέντων που 

δήλωσαν ότι ήταν πιθανό να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Στο μετεκλογικό Ευρωβαρόμετρο του Κοινοβουλίου5 ‘«η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 

η προστασία του περιβάλλοντος» αναδείχθηκε στον δεύτερο σημαντικότερο λόγο που ώθησε τους 

Ευρωπαίους να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019. Το 37 % των ψηφοφόρων κατά μέσο 

όρο στην ΕΕ επέλεξε το ζήτημα αυτό ως τον λόγο που τους ώθησε να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία, 

μετά την οικονομία και την ανάπτυξη (44 %). Για τους νέους και τους σπουδαστές η κλιματική αλλαγή ήταν 

ο βασικός παράγοντας που τους ώθησε να ψηφίσουν. 

3 Η δημοκρατία σε κίνηση - Ένα χρόνο πριν τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, Δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου 89.2, Μάιος 2018 (PE621.866), https://
www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move

4 Πιο κοντά στους πολίτες, πιο κοντά στην κάλπη, Δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου 91.1, Απρίλιος 2019 (PE637.932) ,https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf

5 Μια νέα διάσταση για τις ευρωπαϊκές εκλογές; Δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου 91.5, Σεπτέμβριος 2019 (PE640.156),  https://www.eu-
roparl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η παρούσα έρευνα εξακολουθεί να διερευνά τις απόψεις και τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά 

με την κλιματική αλλαγή. Πάνω από το ήμισυ όσων απάντησαν θεωρούν την κλιματική 

αλλαγή (52 %) ως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα. Εξετάζοντας ειδικότερα ζητήματα, 

οι Ευρωπαίοι τοποθετούν την ατμοσφαιρική ρύπανση (35 %), τη θαλάσσια ρύπανση (31 %), την 

αποψίλωση των δασών και την αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων (28 % και τα δύο) στην 

κορυφή των ανησυχιών σχετικά με το περιβάλλον. Στις χαμηλότερες θέσεις αυτού του καταλόγου, 

βρίσκουμε την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τον τουρισμό και τη ρύπανση από τον 

θόρυβο, που και τα δύο αναφέρονται από λιγότερο από έναν στους δέκα ερωτηθέντες.

Αν και η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή του μέσου όρου της ΕΕ, μια βαθύτερη ανάλυση σε εθνικό 

επίπεδο δείχνει ότι, σε ορισμένες χώρες, οι ερωτηθέντες ανησυχούν περισσότερο για άλλα περιβαλλοντικά 

ζητήματα.
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Όσοι έθεσαν την αλλαγή του κλίματος στην κορυφή των περιβαλλοντικών τους ανησυχιών είναι πιθανότερο 

να είναι νέοι (το 60 % είναι ηλικίας 15 έως 24 ετών, σε σύγκριση με το 48 % των ερωτηθέντων ηλικίας 55 +), 

σπουδαστές (62 %), με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (57 % σε σύγκριση με το 47 % των ατόμων με χαμηλότερα 

επίπεδα εκπαίδευσης) ή διευθυντικά στελέχη (58 %). Επίσης, συνήθως έχουν θετική γνώμη για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τον ρόλο του: το 58 % των ατόμων που έχουν θετική εικόνα για το ΕΚ αναφέρουν ως βασική 

προτεραιότητά τους την κλιματική αλλαγή, σε σύγκριση με το 44 % των ατόμων που έχουν αρνητική εικόνα 

για το ΕΚ. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα για περισσότερα από τα δύο τρίτα 

των πολιτών στη Μάλτα (69 %) και περίπου για το ήμισυ στη Βουλγαρία (52 %) και την Πολωνία (49 %), ενώ 

η αποψίλωση των δασών είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη Λιθουανία (63 %), την Εσθονία και τη Ρουμανία 

(σε αμφότερες 54 %). Οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι η αποψίλωση των δασών είναι σημαντικό ζήτημα 

συνήθως είναι νέοι (35 % ηλικίας 15 — 24 σε σύγκριση με 27 % ηλικίας 55 ετών και άνω), που εξακολουθούν 

να σπουδάζουν (34 %) και είναι συχνοί χρήστες του διαδικτύου (29 %).

Το τελευταίο θέμα που θεωρήθηκε το πιο σημαντικό από ορισμένους Ευρωπαίους είναι η αυξανόμενη 

ποσότητα αποβλήτων. Βρίσκεται στην πρώτη θέση για τους ερωτηθέντες στη Λετονία (48 %), τη Σλοβενία (42 

%), τη Σλοβακία (40 %) και την Τσεχία (39 %). Δεν προκύπτει σαφές προφίλ από την κοινωνικοδημογραφική 

ανάλυση των ερωτηθέντων, αλλά φαίνεται ότι είναι πιθανότερο να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, σε αντίθεση με 

τα προηγούμενα στοιχεία (το 30 % είναι ηλικίας 40 ετών και άνω σε σύγκριση με το 26 % των ατόμων ηλικίας 

15 έως 24 ετών).

ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το κίνημα «# FridaysForFuture» καθώς και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες διαμαρτυρίας 

κινητοποίησαν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως κατά τη διάρκεια 

του περασμένου έτους, κατακτώντας έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης

Η έρευνα έθεσε το ερώτημα κατά πόσον αυτές οι διαμαρτυρίες με πρωτοπόρους τους νέους έχουν 

πράγματι συμβάλει στη λήψη περισσότερων μέτρων πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής — τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα είναι 

ενδεικτικές: σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους είναι βέβαιοι ή ακόμη και πεπεισμένοι ότι οι διαμαρτυρίες 

για το κλίμα με πρωτοπόρους τους νέους έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πολιτική και στις δύο περιπτώσεις.

Η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 25 κράτη μέλη πιστεύει ότι οι εν λόγω διαμαρτυρίες για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με πρωτοπόρους τους νέους συμβάλλουν στην υλοποίηση 
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περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση της πολιτικής αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ . Οι πλέον 

πεπεισμένοι για αυτή την επιρροή είναι οι Ιρλανδοί, με σχεδόν τα τρία τέταρτα όσων απάντησαν (74 %), 

οι Σουηδοί (71 %) και οι Κύπριοι (70 %). Πράγματι, στην Ιρλανδία και την Κύπρο λίγο περισσότεροι από 

τρεις στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι δράσεις αυτές θα έχουν «οπωσδήποτε» θετικό αποτέλεσμα 

πολιτικής στην ΕΕ (31 % και 35 %, αντίστοιχα). Στην Εσθονία, είναι λιγότερο εμφανής η διαφορά μεταξύ 

εκείνων που θεωρούν ότι οι εν λόγω διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερα μέτρα 

πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ (49 %) και εκείνων που δεν το πιστεύουν 

(45 %) — αυτό συμβαίνει επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (47 % έναντι 42 %). Η Τσεχία είναι η μόνη χώρα 

όπου περισσότεροι από όσους απάντησαν πιστεύουν ότι δράσεις όπως οι διαμαρτυρίες που διεξάγονται 

από νέους δεν θα συμβάλουν στη λήψη περισσότερων μέτρων πολιτικής από την ΕΕ για την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής (52 % έναντι 42 % πιστεύουν ότι θα ήταν πιθανό).

Η απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών είναι μεγαλύτερη όταν εξετάσουμε τους ερωτηθέντες που πιστεύουν 

ότι οι διαμαρτυρίες από τους νέους θα επηρεάσουν τα μέτρα πολιτικής κατά της κλιματικής αλλαγής στη 

χώρα τους. Σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων το πιστεύει αυτό, ενώ σε 

τρεις ακόμη χώρες (Λιθουανία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο) η σχετική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

συμμερίζονται την πεποίθηση αυτή. Σε αρκετές χώρες, όλες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 

περισσότεροι από όσους απάντησαν πιστεύουν ότι η εθνική πολιτική τους δεν θα επηρεαστεί από τις 

κλιματικές διαμαρτυρίες που διοργανώνονται από νέους. Στη Σλοβενία, το 52 % δεν βλέπει να υπάρχει 

τέτοια επιρροή, σε σύγκριση με το 44 % που την αναγνωρίζει, στην Κροατία το 55 % διαφωνεί έναντι του 

42 % των ερωτηθέντων που βλέπουν τέτοιον αντίκτυπο. Στις άλλες χώρες με πλειοψηφία δύσπιστη όσον 
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αφορά τον άμεσο αντίκτυπο της διαμαρτυρίας των νέων στην εθνική χάραξη πολιτικής περιλαμβάνονται 

η Λετονία (54 % έναντι 41 %), η Εσθονία (54 % έναντι 40 %), η Βουλγαρία (44 % έναντι 38 %) και η Τσεχία 

(58 % έναντι 37 %).

Η κοινωνικοδημογραφική ανάλυση αποκαλύπτει ότι όσο νεότεροι είναι οι ερωτηθέντες, τόσο πιθανότερο 

είναι να θεωρούν ότι η ΕΕ θα επηρεαστεί από τις εν λόγω διαμαρτυρίες. Οι ερωτηθέντες που έχουν αυτή 

την άποψη είναι επίσης πιθανότερο να είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου ή ακόμη να σπουδάζουν, να 

είναι διευθυντικά στελέχη και συχνοί χρήστες του διαδικτύου. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό τους 

είναι η θετική στάση απέναντι στην ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 έχουν ενισχύσει ουσιαστικά τη σημασία και την ανάγκη της 

συνεχούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι ψηφοφόροι 

είναι πλέον πιο μορφωμένοι και ενημερωμένοι — και είναι πιο πρόθυμοι να αναλάβουν πολιτική 

δράση από ό,τι στο παρελθόν. Οι ψηφοφόροι το 2019 έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 

ενδυνάμωση και ενεργοποίηση. Παράλληλα με τα αυξημένα επίπεδα ενδυνάμωσης και 

ενεργοποίησης, έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες σχετικά με τις θετικές συνέπειες της ψήφου — 

ενισχύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η δημοκρατική εξουσία και επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζεται από την εντολή που 

δόθηκε από τους ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εξαρτάται από την τακτική, συνεχή και ενεργό 

συμμετοχή στις εργασίες του εξ ονόματός τους. Ωστόσο, η εν λόγω συμμετοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τη γνώση: όσο περισσότερο κατανοούν οι πολίτες τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι 

αντιπροσωπεύει, τόσο πιθανότερο είναι να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, ενισχύοντας με τη σειρά 

τους τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η δημοσκόπηση Parlemeter 2019 έθεσε στους ερωτηθέντες μια σειρά ερωτήσεων για να μετρήσει το 

τρέχον επίπεδο των γνώσεων σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το ενδιαφέρον 

τους για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της 

όργανα, ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές του.
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το 61 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι έχουν μεσαίο ή υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με το έργο 

του ΕΚ. Όταν τους ζητήθηκε να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 

(με το «10» να σημαίνει «γνωρίζετε πολλά») ως προς το πόσο καλά πιστεύουν ότι γνωρίζουν το έργο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 55 % δηλώνει μέσο επίπεδο γνώσεων (κλίμακα 4-7). Με 6 %, μόνο 

ένα περιθωριακό ποσοστό πολιτών ισχυρίζεται ότι έχει «υψηλό επίπεδο γνώσεων» (κλίμακα 8-10), 

ενώ το 39 % όσων απάντησαν δήλωσε ότι έχει «χαμηλό επίπεδο γνώσεων» (κλίμακα 1-3). Συνεπώς, 

ο ενωσιακός μέσος όρος του επιπέδου γνώσεων για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 4.2 

σε κλίμακα από το 1 έως το 10. 

Στην Αυστρία (5.0), τη Ρουμανία (4.8) και την Πολωνία (4.7) το μέσο υποκειμενικό επίπεδο των γνώσεων 

σχετικά με το ΕΚ είναι το υψηλότερο. Συνολικά, υπάρχουν σχετικά μικρές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών, με το εύρος να κυμαίνεται από 5.0 στην Αυστρία έως μια μέση υποκειμενική γνώση για το 3.4 

στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι επίσης η μόνη χώρα στην οποία η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

(54 %) δήλωσαν ότι έχουν χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία (και οι δυο με 47 % χαμηλό επίπεδο γνώσεων) 

και η Εσθονία (46 %). Συνολικά, σε 27 κράτη μέλη οι πολίτες ισχυρίζονται ότι διαθέτουν γνώσεις μεσαίου 

ή υψηλού επιπέδου, ενώ σε δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα που 

απάντησαν υποστηρίζουν ότι έχουν χαμηλό επίπεδο γνώσεων.

ΣΑΦΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πάνω από τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ (77 %) θα ήθελαν να λαμβάνουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τουλάχιστον μία από τις επτά προτεινόμενες πτυχές της νέας 

νομοθετικής περιόδου και τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το ενδιαφέρον είναι υψηλότερο προκειμένου για τις συγκεκριμένες συνέπειες 

της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη χώρα του ερωτώμενου. Το 31 % των ερωτηθέντων επέλεξε αυτή 

την επιλογή, ενώ ακολούθησε εκ του σύνεγγυς η πληροφόρηση σχετικά με το «τι κάνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο» (29 %), το «τι έχει κάνει ή έχει αλλάξει η ΕΕ στην πόλη, την περιοχή ή τη χώρα σας» (28 %) και 

«τις δραστηριότητες των εθνικών ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (27 %). Με πολύ μικρή 

διασπορά μεταξύ των θεμάτων που μετρήθηκαν, το «ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής» ή «οι θέσεις της εθνικής κυβέρνησης σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της ΕΕ» κατατάσσονται 

τελευταία με 24 % το καθένα.
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Μια πολύ πιο διαφοροποιημένη εικόνα εμφανίζεται όταν εξετάζεται η διασπορά μεταξύ των χωρών σχετικά 

με τα θέματα για τα οποία οι συμμετέχοντες στην έρευνα θέλουν να μάθουν περισσότερα. Σε έντεκα χώρες, οι 

πολίτες θα ήθελαν κυρίως να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες συνέπειες 

της νομοθεσίας της ΕΕ για τη χώρα τους. Τα αποτελέσματα είναι υψηλότερα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, 

με 62 % στις Κάτω Χώρες και 60 % στη Σουηδία, ακολουθούμενες από τη Φινλανδία (54 %) και τη Δανία (50 

%). Οι ερωτηθέντες σε πέντε χώρες, κυρίως από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενδιαφέρονται να λαμβάνουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι έχει κάνει ή τι έχει αλλάξει συγκεκριμένα η ΕΕ στην πόλη τους, την 

περιφέρειά τους ή τη χώρα τους. Στην ομάδα αυτή προηγείται η Ελλάδα (47 %) και ακολουθούν η Ρουμανία 

(40 %), η Κροατία (37 %), η Βουλγαρία (36 %) καθώς και η Σλοβακία (29 %).

Οι πολίτες από την Κύπρο (44 %), τη Λιθουανία (38 %) και την Πολωνία (28 %) θα ήθελαν να γνωρίζουν 

καλύτερα τι κάνουν οι βουλευτές τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι ερωτηθέντες από έξι 

χώρες ενδιαφέρονται περισσότερο να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικώς, ανάμεσα στις οποίες η Γαλλία (36 %) και η Ιταλία 

(35 %). Οι έκτοπες τιμές αφορούν την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και στις δύο χώρες, η επικρατούσα 

απάντηση ήταν ότι οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες (34 %/ES 

και 31 %/UK). Οι ερωτηθέντες από την Ιρλανδία, από την άλλη πλευρά, ανέφεραν στην πλειοψηφία τους 

ότι ενδιαφέρονται κυρίως για τη θέση της κυβέρνησής τους σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της ΕΕ (33 %). 

Το ενδιαφέρον για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών εκφράζεται τόσο από όσους συμμετείχαν στις 

εκλογές (83 %) όσο και από όσους απείχαν (68 %). Μόνο το 28 % όσων δεν ψήφισαν το 2019 και το 15 % 

όσων ψήφισαν δεν ενδιαφέρονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Οι τρεις στους δέκα ερωτηθέντες θα ήθελαν να συνδεθούν περισσότερο με τις 

δραστηριότητες των βουλευτών του ΕΚ της χώρας τους, προκειμένου να λαμβάνουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις δραστηριότητές τους, ή να τους 

βλέπουν συχνότερα σε μέσα ενημέρωσης (29%). Για έναν στους πέντε ερωτηθέντες, η 

δυνατότητα να απευθύνονται απευθείας σε βουλευτή του ΕΚ σχετικά με ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα και η λήψη συγκεκριμένης απάντησης θα ενθάρρυναν την ανάληψη περαιτέρω 

δέσμευσης. Το 16 % των ερωτηθέντων κατά μέσο όρο στην ΕΕ θα ήθελε να συναντήσει τους 

βουλευτές του σε εκδηλώσεις στην πόλη ή την περιφέρειά τους, ενώ το 13 % όσων απάντησαν 

θα έβρισκε ελκυστική επιλογή μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή 

στο Στρασβούργο. Την τελευταία θέση στον τομέα αυτό έχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με 

τους βουλευτές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (12 %).
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Το 74 % των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 αναφέρει τουλάχιστον έναν τρόπο 

μεγαλύτερης σύνδεσης με τους βουλευτές του ΕΚ, ενώ μόνο το 24 % από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για 

περαιτέρω δέσμευση. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες που δεν ψήφισαν στις τελευταίες 

ευρωπαϊκές εκλογές, αναφέρουν τουλάχιστον έναν τρόπο μεγαλύτερης δέσμευσης (56 %), όπου η επιθυμία 

να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες των βουλευτών 

του ΕΚ αποτελεί τη συχνότερα αναφερόμενη επιλογή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Kantar πραγματοποίησε τη δημοσκόπηση «Parlemeter 2019», στο πλαίσιο της έρευνας 92.2 του 

Ευρωβαρόμετρου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 8 

Φεβρουαρίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2019 και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Από τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 

15 ετών και άνω επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 27 607 ερωτηθέντων, με τους οποίους έγιναν 

προσωπικές συνεντεύξεις. 

Η πλήρης έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεματολογικών δελτίων, των παραρτημάτων με τα 

δεδομένα και των αρχείων με τα αποτελέσματα, διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

 http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
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Η παρούσα σύνοψη επισημαίνει ορισμένα από τα κύρια πορίσματα της δημοσκόπησης Parlemeter του 

2019, που διενεργήθηκε ως έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το 92.2 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 

την 

Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2019 και στα 28 

κράτη μέλη της ΕΕ. Από τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα 27 607 ερωτηθέντων, με τους οποίους έγιναν προσωπικές συνεντεύξεις. 

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του φθινοπώρου 2019 εξετάζει τις απόψεις 

των Ευρωπαίων πολιτών για τη συμμετοχή στην ΕΕ, τη στάση τους απέναντι στην ευρωπαϊκή δημοκρατία 

και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητας για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχή της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικά ζητήματα, αποτελούν το δεύτερο μέρος της έρευνας. Μια ειδική 

δέσμη ερωτημάτων σχετικά με τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά περισσότερες πληροφορίες και 

επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές του ολοκληρώνει τη δημοσκόπηση «Parlemeter» 

2019. 
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