ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.

10.1 Εισαγωγή

Η διατλαντική σχέση υπήρξε το κλειδί στην ασφάλεια και την ευηµερία µας
από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν σε θέση να θεµελιώσει την ειρήνη µέσω
της οικονοµικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, χωρίς τις εγγυήσεις για ασφάλεια των
Ηνωµένων Πολιτειών. Το τέλος όµως του ψυχρού πολέµου ανάγκασε τόσο την
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις Η.Π.Α. να αναθεωρήσουν την ιστορική τους
συµµαχία. Ενώ Ευρωπαϊκή Ένωση και Η.Π.Α. είναι µεταξύ τους οι µεγαλύτεροι
εµπορικοί εταίροι, είναι φανερό ότι Αµερικανοί και Ευρωπαίοι δεν έχουν πια µια
κοινή «στρατηγική κουλτούρα»: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει οικονοµικές
συµµαχίες και πολυµερή διπλωµατία, ενώ η Αµερική προτιµάει να χρησιµοποιεί τη
στρατιωτική της δύναµη για να επιβάλλει το νόµο και την τάξη, πιθανόν αγνοώντας
τους διεθνείς θεσµούς που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
Σήµερα, οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε καµπή. Ο πόλεµος του Ιράκ
άσκησε µεγάλη πίεση σε σχέσεις και θεσµούς που είχαν µείνει ανέπαφοι από το τέλος
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Η αµερικανική πολιτική των προληπτικών πολέµων
θέτει σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία των Ηνωµένων Εθνών. Αυτή η πολιτική όχι
µόνο κερδίζει έδαφος στις Η.Π.Α., αλλά πιθανόν να βρει όλο και µεγαλύτερη
ανταπόκριση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά τη διεύρυνση του 2004.
Σε τι λοιπόν θα επηρεάσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α. το επόµενο
στάδιο Ευρωπαϊκής ενοποίησης; Αυτή η κρίση ανάµεσα σε ορισµένες ευρωπαϊκές
χώρες και τις Η.Π.Α., είναι παροδική; Ή προδικάζει µελλοντικές εντάσεις ανάµεσα
σε χώρες και ιδεολογικά στρατόπεδα που ήταν µέχρι σήµερα ενωµένα; Οι σηµερινές
διαφωνίες µεταξύ των συµµάχων είναι αποτέλεσµα της 11ης Σεπτεµβρίου; Ή τα
οικονοµικά

και

γεωπολιτικά

συµφέροντα

εκατέρωθεν

του

Ατλαντικού
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αποµακρύνονται µεταξύ τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή το φόβο τροµοκρατικής
απειλής;
Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται στην γνώµη των ερωτηθέντων για τον
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσµο. Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική
περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των
ευρωπαίων πολιτών που για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α. και βοήθησε
στην διεξαγωγή των παρακάτω αποτελεσµάτων ανέρχεται στους 1692.
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10.2 Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα
Με σκοπό να µάθουµε ποια είναι η γνώµη των Ευρωπαίων για τις σχέσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α., σχηµατίσαµε το κυκλικό διάγραµµα που
ακολουθεί.
Γράφηµα 10.1: Ποια είναι η γνώµη σας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Η.Π.Α.;

18%
Θετική

36%

Μερικές φορές Θετική και
άλλες αρνητική
Αρνητική

46%

Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε πως το 46% των Ευρωπαίων
χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και Ευρωπαϊκής
Ένωσης άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Μόλις το 36% των ερωτηθέντων
πιστεύει πως οι σχέσεις που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αµερική
είναι αρνητικές ενώ αντίθετη γνώµη έχει το 18%, το οποίο θεωρεί πως η σχέση που
έχουν είναι πολύ καλή.
Καθώς όλοι γνωρίζουµε, κάθε χώρα και περιοχή έχει τις δικές της
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές αξίες. Στο σηµείο αυτό µας ενδιαφέρει να
εξετάσουµε εάν θεωρούν οι Ευρωπαίοι πως οι ιδέες και οι αξίες που χαρακτηρίζουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αµερική είναι διαφορετικές ή όχι. Για το λόγο αυτό
τους ζητήσαµε να µας πουν ποιες από τις παρακάτω ιδέες και αξίες πιστεύουν πως
είναι οι ίδιες τόσο για την Αµερική όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
παρακάτω γράφηµα απεικονίζεται η γνώµη των ερωτηθέντων στο ερώτηµα εάν οι
Η.Π.Α. και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τις ίδιες ιδέες για τον ρόλο της γυναίκας στην
κοινωνία.
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Γράφηµα 10.2: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. απέναντι στην
γυναίκα είναι…

19%

Ίδια
∆ιαφορετική
81%

Εν συνεχεία, εξετάζουµε εάν η γνώµη που έχουν οι Αµερικάνοι για το ρόλο
της γυναίκας στην κοινωνία θεωρείτε ίδια µε αυτή που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Παρατηρούµε λοιπόν πως το 81% των Ευρωπαίων θεωρεί πως τόσο η Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και οι Η.Π.Α. έχουν την ίδια άποψη για το ρόλο της γυναίκας στην
κοινωνία. Μόνο το 19% των Ευρωπαίων πιστεύει πως οι ιδέες των δύο δυνάµεων για
το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία είναι διαφορετικές.
Εν συνεχεία εξετάζουµε εάν οι Ευρωπαίοι θεωρούν πως οι ιδέες των δύο
δυνάµεων είναι ίδιες ή όχι σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Γράφηµα 10.3: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώµατα είναι…

45%
55%

Ίδια
∆ιαφορετική

Από το παραπάνω κυκλικό διάγραµµα βλέπουµε ότι το 55% των
ερωτηθέντων απάντησε πως σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν
διαφορετικές ιδέες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αµερική. Μόλις το 45% των
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Ευρωπαίων απάντησε πως οι ιδέες που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
Ηνωµένες πολιτείες σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι οι ίδιες.
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούµε εάν οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως
τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Αµερική έχουν τις ίδιες ιδέες για την δοµή της
αγοράς και της οικονοµίας.
Γράφηµα 10.4: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. όσον αφορά την
δοµή της αγοράς και της οικονοµίας είναι…

43%

Ίδια
∆ιαφορετική

57%

Παρατηρούµε λοιπόν, πως το 57% των Ευρωπαίων πιστεύει πως οι ιδέες της
Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικές σε ότι αφορά την
δοµή της οικονοµίας αλλά και της αγοράς. Αντίθετη άποψη έχει το 43% που
παρουσιάζεται να πιστεύει πως οι δύο δυνάµεις έχουν τις ίδιες ιδέες σε ότι αφορά την
δοµή της οικονοµία αλλά και της αγοράς.
Στην συνέχεια εξετάζουµε ποια είναι η άποψη των Ευρωπαίων για την
τακτική που ακολουθούν οι δύο δυνάµεις σε ότι αφορά τα διάφορα περιβαλλοντικά
θέµατα.
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Γράφηµα 10.5: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. απέναντι στο
περιβάλλον είναι…

9%
Ίδιες
∆ιαφορετικές
91%

Το 91% των ερωτηθέντων εµφανίζεται να πιστεύει πως οι Ηνωµένες
πολιτείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικές ανησυχίες για το
περιβάλλον. Μόλις το 9% των ερωτηθέντων απάντησε πως η ευαισθησία που
χαρακτηρίζει τις δύο δυνάµεις για το περιβάλλον είναι η ίδια.
Ακόµη, στην ερώτηση που σχετίζεται µε το πως κρίνουν οι Ευρωπαίοι τις
δεσµεύσεις των δύο δυνάµεων για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 59% απάντησαν πως πιστεύουν ότι οι
δεσµεύσεις που γίνονται από πλευράς Ηνωµένων Πολιτειών αλλά και
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ίδιες και διαφέρουν. Αντίθετη άποψη φαίνεται να
έχει το 41% που πιστεύει πως γίνονται οι ίδιες δεσµεύσεις για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ανεργίας και από τις δύο πλευρές. Τα παραπάνω αποτελέσµατα
φαίνονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.
Γράφηµα 10.6: Πιστεύετε πως οι δεσµεύσεις για την καταπολέµηση του ρατσισµού και
της ξενοφοβίας είναι ίδιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Η.Π.Α.;

41%

Ίδιες
∆ιαφορετικές
59%
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Στην συνέχεια ρωτήσαµε τους Ευρωπαίους πολίτες εάν πιστεύουν πως οι
ιδέες που έχουν τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τέχνες και τον
πολιτισµό είναι ίδιες. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων παρουσιάζονται στο
κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί.

Γράφηµα 10.7: Πιστεύετε πως οι Η.Π.Α. και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασπάζονται τις ίδιες
ιδέες σε ότι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισµό;

35%

Ίδιες ιδέες
∆ιαφορετικές ιδέες
65%

Από το παραπάνω διάγραµµα προκύπτει ότι το 65% των Ευρωπαίων
απάντησε πως οι ιδέες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αµερική σε ότι
αφορά τις τέχνες και τον πολιτισµό είναι εντελώς διαφορετικές. Αντίθετη γνώµη
έχει µόνο το 35% που υποστηρίζει πως τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι
Ηνωµένες πολιτείες έχουν την ίδια άποψη για τα δύο αυτά θέµατα.
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούµε τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για τις
αξίες και τις ιδέες περί θρησκείας που έχουν οι δύο δυνάµεις και κατά πόσο αυτές
είναι ίδιες ή όχι. Παρατηρούµε λοιπόν πως το 73% των ερωτηθέντων απάντησε
πως οι πνευµατικές αξίες και οι ιδέες περί θρησκείας που έχουν οι Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής είναι διαφορετικές από αυτές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Μόλις το 27% συµφωνεί µε την άποψη πως οι πνευµατικές ιδέες και οι αξίες περί
θρησκείας των δύο δυνάµεων είναι ίδιες.
Γράφηµα 10.8: Πιστεύετε πως οι αξίες και οι ιδέες περί θρησκείας που έχουν οι Η.Π.Α.
και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίδιες;

27%

Ίδιες
∆ιαφορετικές
73%

Ακόµη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των Ευρωπαίων σε ότι αφορά την
συµπεριφορά

των

Η.Π.Α.

και

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

απέναντι

στις

αναπτυσσόµενες χώρες.
Γράφηµα 10.9: Η συµπεριφορά των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις
αναπτυσσόµενες χώρες είναι…

23%

Ίδια
∆ιαφορετική
77%

Από το παραπάνω κυκλικό διάγραµµα παρατηρούµε πως σε ποσοστό 77% οι
Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν πως η συµπεριφορά που έχουν οι Ηνωµένες Πολιτείες
απέναντι στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι διαφορετική από τη συµπεριφορά που έχει
η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις χώρες αυτές. Με τα παραπάνω δεν φαίνεται να
συµφωνεί το 23% των Ευρωπαίων πολιτών που απαντά πως δεν πιστεύει πως υπάρχει
διαφορά στην συµπεριφορά των δύο δυνάµεων απέναντι στις αναπτυσσόµενες χώρες.
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Γράφηµα 10.10: Η καθοδήγηση των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί
σε µαζική καταναλωτική συµπεριφορά των πολιτών είναι…

45%
Ίδια

55%

∆ιαφορετική

Παρατηρούµε πως οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτηµα εάν οι Η.Π.Α.
και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούν µαζικές καταναλωτικές συµπεριφορές είναι
αρκετά κοντά. Αυτό συµβαίνει καθώς το 55% των πολιτών απάντησε πως πιστεύει
πως τόσο οι Ηνωµένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλλιεργούν
το ίδιο πρότυπο καταναλωτικής συµπεριφοράς των πολιτών ενώ αντίθετη άποψη
έχει το 45% των πολιτών που πιστεύει πως τόσο η Αµερική όσο και η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλλιεργούν το ίδιο την καταναλωτική συµπεριφορά των πολιτών.
Ακόµη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αρκετά µεγάλη κριτική γίνεται από όλες
τις µεριές του Ατλαντικού σχετικά µε την εξωτερική πολιτική που ασκούν τόσο οι
Η.Π.Α. όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται
διάφορες προτάσεις σχετικές µε το παραπάνω θέµα καθώς και η άποψη των
Ευρωπαίων γύρω από αυτές.
Γράφηµα 10.11: Οι Η.Π.Α. είναι ''µονοµερείς'' και συχνά δρουν µόνες αγνοώντας τα
άλλα έθνη.

6%
Συµφωνώ
∆ιαφωνώ

94%
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Παρατηρούµε πως στην πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, σε ποσοστό
94%, συµφωνούν µε την άποψη πως η Αµερική είναι "µονοµερής" σε θέµατα
εξωτερικής πολιτικής και πολύ συχνά δρα µόνη της, ξεχνώντας τι θέλουν ή τι ζητούν
τα υπόλοιπα έθνη. Αντίθετη στάση φαίνεται να κρατά µόνο το 6% των Ευρωπαίων το
οποίο δεν φαίνεται να ενστερνίζεται την παραπάνω άποψη.
Γράφηµα 10.12: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διστακτική και δρα αναποφάσιστα στις
διεθνείς σχέσεις.

4%
Συµφωνώ
∆ιαφωνώ

96%

Επιπλέον, το 96% των Ευρωπαίων πολιτών φαίνεται να συµφωνεί µε την
άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εµφανίζεται συχνά διστακτική, απρόθυµη και πολύ
αργή στο να δράσει αποφασιστικά στις διεθνείς σχέσεις. Αντίθετη άποψη εµφανίζεται
να έχει µόνο το 6% των Ευρωπαίων πολιτών το οποίο πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση δρα πιο αποφασιστικά.
Γράφηµα 10.13: Οι Η.Π.Α. πράττουν το σωστό τις περισσότερες φορές σε επίπεδο
διεθνών σχέσεων

9%

Συµφωνώ
∆ιαφωνώ

91%
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Ακόµη, το 91% των Ευρωπαίων πολιτών διαφωνεί µε την άποψη πως τις
περισσότερες φορές οι Η.Π.Α. πράττουν το σωστό σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, ενώ
µόνο το 9% των Ευρωπαίων έχει αντίθετη άποψη.
Γράφηµα 10.14: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει το σωστό τις περισσότερες φορές σε
παγκόσµια γεγονότα

20%

Συµφωνώ
∆ιαφωνώ
80%

Πολύ σηµαντική είναι η άποψη των Ευρωπαίων για το αν η Ευρωπαϊκή
Ένωση πράττει στην πλειοψηφία των αποφάσεων της το σωστό. Παρατηρούµε
λοιπόν πως το 80% των ερωτηθέντων απάντησε πως συµφωνεί µε την άποψη πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει τις περισσότερες φορές το σωστό σε παγκόσµια
γεγονότα. Αντίθετη άποψη εµφανίζεται να έχει το 20% των ερωτηθέντων που
απάντησε πως διαφωνεί µε την παραπάνω άποψη και κατά συνέπεια δεν πιστεύει πως
η Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει το σωστό στην πλειοψηφία των παγκόσµιων
γεγονότων.
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Γράφηµα 10.15: Οι Η.Π.Α. βλέπουν πολύ απλά τις διεθνείς σχέσεις χωρίς να
λαµβάνουν υπόψη την διαφορετική ιστορία και κουλτούρα

10%
Συµφωνώ
∆ιαφωνώ

90%

Το 90% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως οι Ηνωµένες Πολιτείες
έχουν την τάση να βλέπουν πολύ απλά τις διεθνείς σχέσεις χωρίς να λαµβάνουν
υπόψη την διαφορετική ιστορία και κουλτούρα κάθε χώρας. Αντίθετη άποψη έχει το
10% των ερωτηθέντων που πιστεύει πως οι Η.Π.Α. δεν βλέπουν τόσο απλά τις
διεθνείς σχέσεις και µάλιστα λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την διαφορετική ιστορία και
κουλτούρα που έχει κάθε χώρα.
Γράφηµα 10.16: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ''πολυµερής'' µε αποτέλεσµα να µην µπορεί
να αντεπεξέλθει σε µια περίοδο κρίσης

15%
Συµφωνώ
∆ιαφωνώ
85%

Το 85% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι "πολυµερής" µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δράσει αποφασιστικά και
αποτελεσµατικά σε περίοδο µιας κρίσης. Αντίθετη άποψη έχει µόλις το 15% των
ερωτηθέντων το οποίο διαφωνεί µε τα παραπάνω και πιστεύει πως παρόλο που η
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Ευρωπαϊκή Ένωση είναι "πολυµερής" το γεγονός αυτό δεν την εµποδίζει να δράσει
αποφασιστικά και αποτελεσµατικά σε περιόδους κρίσης.
Γράφηµα 10.17: Η αδυναµία κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί εµπόδιο για την ανάπτυξη µιας πραγµατικής σχέσης µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Η.Π.Α.

22%

Συµφωνώ
∆ιαφωνώ
78%

Το 78% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η αδυναµία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει µια κοινή εξωτερική πολιτική αποτελεί σηµαντικό
εµπόδιο ώστε να αναπτυχθεί µία αληθινή φιλία µεταξύ αυτής και των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής. Αντίθετη γνώµη φαίνεται να έχει το 22% των Ευρωπαίων το
οποίο πιστεύει πως η αδυναµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή εξωτερική
πολιτική δεν αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη των καλών σχέσεων
µεταξύ αυτής και των Η.Π.Α.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε ρήξη µε την Αµερική λόγω ορισµένων
σηµαντικών θεµάτων. Ζητήσαµε λοιπόν από τους Ευρωπαίους να µας πουν εάν
πράγµατι θεωρούν σηµαντικά τα θέµατα για τα οποία διαφωνούν οι Η.Π.Α. µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σηµαντική την
απαγόρευση που έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισµένα γενετικά
µεταλλαγµένα τρόφιµα που εισάγονται από τις Η.Π.Α. Αντίθετα το 18% απάντησε
πως δεν θεωρεί το παραπάνω ζήτηµα τόσο σηµαντικό ώστε να έρθουν σε ρήξη οι δύο
δυνάµεις. Επίσης, το 76% θεωρεί πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι οι Η.Π.Α.
υποστηρίζουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ άλλες
ευρωπαϊκές χώρες δεν συµφωνούν µε µια τέτοια κίνηση. Μόλις, το 24% πιστεύει πως
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το παραπάνω θέµα δεν είναι και τόσο σηµαντικό και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να
τίθεται θέµα διαφωνίας µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακόµη, πολύ σηµαντικό θεωρείτε από το 90% των ερωτηθέντων το γεγονός
ότι οι Η.Π.Α. δεν υποστηρίζουν την συµφωνία του Κιότο, ενώ µόλις το 10% από
αυτούς πιστεύει πως το γεγονός ότι η Αµερική δεν υποστηρίζει την συγκεκριµένη
συµφωνία δεν είναι και τόσο σηµαντικό. Επιπλέον, το 89% των Ευρωπαίων θεωρεί
πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. αρνούνται να εγκρίνουν το ∆ιεθνή
Εγκληµατικό ∆ικαστήριο και τις συµφωνίες µε πολλές χώρες, µε αποτέλεσµα οι
αµερικανοί πολίτες να εξαρτώνται από την δικαιοδοσία του. Μόλις το 11% των
ερωτηθέντων πιστεύει πως το παραπάνω γεγονός δεν είναι και τόσο σηµαντικό.
Επίσης, το 84% πιστεύει πως ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα είναι το γεγονός
ότι οι Η.Π.Α. δεν υποστήριξαν ορισµένες συµφωνίες εφοδιασµού του Παγκόσµιου
Εµπορικού Οργανισµού παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστήριξε. Το
παραπάνω δεν θεωρείται σηµαντικό µόλις από το 16% των ερωτηθέντων. Τέλος, το
83% απάντησε πως θεωρεί σηµαντικό το ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν
υποστηρίζουν πολύπλευρους θεσµούς µε τον ίδιο τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση
τους υποστηρίζει, ενώ µόνο το 17% πιστεύει πως το παραπάνω γεγονός δεν είναι
καίριας σηµασίας.
Επιπροσθέτως, το 80% των ερωτηθέντων απάντησε πως για πάρα πολύ καιρό
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται υπό την ηγεµονία των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής, οπότε είναι καιρός να γίνουµε πιο ανεξάρτητοι και να πάψουµε
να εξαρτόµαστε από τις Η.Π.Α. Μόλις το 20% των ερωτηθέντων απάντησε πως τις
περισσότερες φορές τα συµφέροντα της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
τα ίδια µε αποτέλεσµα να πρέπει να υπάρχει µια συµµαχία µεταξύ των δύο δυνάµεων.
Ακόµη, το 77% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να λάβει δράση ώστε να προστατέψει τον τοµέα των επιχειρήσεών
της και έτσι να µην συντριβεί από τις γιγάντιες αµερικανικές επιχειρήσεις. Μόλις το
23% των ερωτηθέντων δεν συµφωνεί µε την παραπάνω άποψη, θεωρώντας πως οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν κινδυνεύουν να συντριβούν από τις γιγαντιαίες
αµερικάνικων συµφερόντων επιχειρήσεις.
Επίσης, το 82% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η ευρωπαϊκή
οικονοµία επηρεάζεται πολύ από την ανάπτυξη της αµερικανικής οικονοµίας.
Αντίθετη άποψη εµφανίζεται να έχει µόλις το 18% των Ευρωπαίων πολιτών, το οποίο
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πιστεύει πως η ευρωπαϊκή οικονοµία δεν επηρεάζεται πολύ από την ανάπτυξη της
αµερικανικής οικονοµίας.
Επιπλέον, το 67% των Ευρωπαίων απάντησε πως συµφωνεί µε την άποψη ότι
δεν φαίνεται να υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των δηµόσιων τακτικών που
ακολουθούν τα µεγάλα ∆ηµοτικά Συµβούλια σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αµερική.
Αντίθετη άποψη εµφανίζεται να έχει το 33% των ερωτηθέντων που απάντησε πως
πιστεύει ότι η δηµόσια τακτική που ακολουθούν τα µεγάλα ∆ηµοτικά Συµβούλια σε
Ευρωπαϊκή Ένωση και Αµερική δεν είναι η ίδια.
Τέλος, µόλις το 19% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως ανησυχεί
µε την εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α., αλλά σε γενικές γραµµές υποστηρίζει την
πολιτική τους. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των Ευρωπαίων διαφωνεί µε την παραπάνω
άποψη. Μάλιστα σε ποσοστό 81% απάντησαν πως δεν υποστηρίζουν την εξωτερική
πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
Επιπροσθέτως, το 59% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα πρέπει τόσο η
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής να συνεργαστούν στενά
σε παγκόσµια θέµατα όπως προστασία του περιβάλλοντος, ο αγώνας κατά της
φτώχιας και του ΑIDS αλλά και η προσπάθεια αντιµετώπισης του οργανωµένου
εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να
γίνουν αµοιβαίοι συµβιβασµοί. Επίσης, το 41% των ερωτηθέντων απάντησε πως τόσο
οι Η.Π.Α. όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικές ιδέες σε βασικά θέµατα
που αφορούν τα παγκόσµια ζητήµατα µε αποτέλεσµα να µην είναι σωστό να γίνουν
συµβιβασµοί τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την πλευρά
της Αµερικής, αφού οι βασικές τους ιδέες είναι διαφορετικές.
Ακόµη, όσον αφορά τον πόλεµο στο Ιράκ και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής
Ένωσης- Αµερικής, το 51% των Ευρωπαίων πιστεύει πως ο πόλεµος στο Ιράκ έφερε
την διχόνοια σε πολλές χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αµερικής, µε
αποτέλεσµα οι σχέσεις να µην παραµείνουν οι ίδιες για τα επόµενα χρόνια. Αντίθετη
άποψη έχει το 49% που πιστεύει πως µπορεί η τωρινή διαφωνία να είναι σηµαντική,
αλλά θα ξεπεραστεί γρήγορα λόγω του ενδιαφέροντος και των δύο πλευρών να
συνεργαστούν και να δουλέψουν µαζί.
Επιπλέον, έχοντας υπόψη τις σχέσεις Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και
Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά από τον πόλεµο στο Ιράκ, το 22% δηλώνει περήφανο µε
τον τρόπο που µερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν τις Ηνωµένες
Πολιτείες στην τακτική που ακολούθησαν στον πόλεµο του Ιράκ. Αντίθετη άποψη
173

έχει το 78% των Ευρωπαίων που δηλώνει ότι δεν είναι περήφανο για τον τρόπο που
µερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν την πολιτική των Η.Π.Α. στην
πρόσφατη κρίση στο Ιράκ. Επίσης, το 79% των Ευρωπαίων δηλώνει περήφανο για
τον τρόπο που µερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντιώθηκαν στην τακτική
που ακολούθησαν οι Η.Π.Α. απέναντι στον πόλεµο αυτό.
Μόλις το 21% δηλώνει πως δεν είναι περήφανο για τον τρόπο που µερικές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντιώθηκαν στην πολιτική της Αµερικής για την
κρίση στο Ιράκ. Επιπλέον, υπάρχει και το ποσοστό του 65% που δηλώνει πως είναι
πολύ θυµωµένο µε την τακτική των Η.Π.Α. σχετικά µε το Ιράκ αλλά παρόλα αυτά
πιστεύει πως θα πρέπει να έχουµε καλές σχέσεις µε την Αµερική. Αντίθετη άποψη
έχει το 35% των Ευρωπαίων που υποστηρίζει πως δεν θα πρέπει να έχουµε καλές
σχέσεις µε την Αµερική έπειτα από ότι συνέβη στο Ιράκ και µάλιστα από την στιγµή
που δηλώνουν πως δεν συµφωνούν µε την τακτική που ακολούθησαν οι Η.Π.Α.
Το 72% απάντησε πως συµφωνεί µε την άποψη πως εάν οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ενωµένες, τότε θα µπορούσαν να αντιταχθούν στην
τακτική των Η.Π.Α. καθώς θα είχαν µεγαλύτερη επιρροή και πιθανότατα ο πόλεµος
θα µπορούσε να αποφευχθεί. Αντίθετη άποψη εµφανίζεται να έχει το 28% των
Ευρωπαίων το οποίο δηλώνει πως ανεξάρτητα από το αν οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ήταν ενωµένες ή όχι δεν θα µπορούσαν να αντιταχθούν στην τακτική των
Ηνωµένων πολιτειών και κατά συνέπεια ο πόλεµος δεν θα µπορούσε να αποφευχθεί.
Επίσης, το 83% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη πως όταν τελειώσει ο
πόλεµος τότε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστήριξαν την Αµερικανική
πολιτική θα έχουν "ειδική" µεταχείριση από τις Ηνωµένες Πολιτείες, ακόµα και αν
αυτό βλάψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την παραπάνω άποψη διαφωνεί
µόνο το 17% των ερωτηθέντων.
Το 62% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως παρά τις εντάσεις και
τις διαφορές που είναι σηµαντικές, η σχέση µεταξύ Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης
χαρακτηρίζεται από κοινούς στόχους και αξίες. Αντίθετη γνώµη έχει το 38% των
ερωτηθέντων που πιστεύει πως η σχέση των δύο δυνάµεων δεν χαρακτηρίζεται από
κοινούς στόχους και αξίες, αφού οι εντάσεις και οι διαφορές µεταξύ τους είναι
σηµαντικές. Επίσης, το 55% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η σχέση των δύο
δυνάµεων βασίζεται σε ιστορικούς δεσµούς οι οποίοι δεν είναι πια σηµαντικοί ή
σχετικοί µε την σύγχρονη πολιτική πραγµατικότητα. Με την παραπάνω άποψη δεν
συµφωνεί το 45% των ερωτηθέντων.
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Στον σηµερινό αβέβαιο κόσµο που ζούµε, το 62% των Ευρωπαίων πιστεύει
πως η σχέση των δύο δυνάµεων παρέχει το καλύτερο νόηµα για την προώθηση
κοινών αξιών όπως η ειρήνη, η δηµοκρατία και το νόηµα του νόµου. Το 38% δεν
συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση, καθώς πιστεύει πως η σχέση των δύο
δυνάµεων δεν είναι δυνατόν να προωθήσει τις αξίες που προαναφέραµε.
Σηµαντικό επίσης είναι και το ποσοστό των Ευρωπαίων (80%) που πιστεύει
πως η συνεχόµενη αύξηση της δύναµης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πρόκληση
για την Αµερική και για την θέση που κατέχει αυτή στον κόσµο. Μόνο το 20% των
Ευρωπαίων απάντησε πως η αυξανόµενη δύναµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι
δυνατόν να επηρεάσει την δύναµη και την επιρροή της Αµερικής στον πλανήτη.
Τέλος, το 76% των ερωτηθέντων απάντησε πως ενοχλείται από το γεγονός ότι οι
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής έχουν περισσότερη στρατιωτική δύναµη από ότι έχει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπος κόσµος, ενώ µόλις το 24% απάντησε πως δεν
ενοχλείται από την µεγάλη στρατιωτική δύναµη που κατέχουν οι Η.Π.Α.
Το ΝΑΤΟ είναι ένας στρατιωτικός και αµυντικός οργανισµός που ιδρύθηκε
από τις Ηνωµένες πολιτείες Αµερικής και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µετά τον δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, ενώ πρόσφατα έχει διευρυνθεί µε σκοπό να
συµπεριλάβει αρκετά καινούρια µέλη από την Ανατολική Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τη Γρήγορη Αντίδραση ∆ύναµης µε
σκοπό να βελτιώσει την ικανότητά της να απαντά στις διάφορες κρίσεις. Έχοντας
υπόψη τα παραπάνω, το 56% διαφωνεί µε την άποψη πως θα πρέπει να γίνουν
κάποιες αλλαγές στο ΝΑΤΟ, ενώ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσει όπως τώρα.
Σε αντίθεση µε αυτό, η παραπάνω άποψη δεν φαίνεται να ενοχλεί το 44% των
ερωτηθέντων που συµφώνησε µαζί της. Επίσης, το 55% συµφωνεί πως οι ιδέες του
ΝΑΤΟ έχουν ξεπεραστεί και για αυτό το λόγο θα πρέπει να καταργηθεί. Το 45%
όµως πιστεύει πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεχίσει γιατί οι ιδέες που έχει αυτός ο
οργανισµός είναι αρκετά σύγχρονες.
Το 82% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Γρήγορη Αντίδραση
∆ύναµης θα πρέπει να µεγαλώσει ακόµα περισσότερο ώστε να γίνει ευρωπαϊκός
στρατός που θα τίθεται υπό τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το 18% των
ερωτηθέντων απάντησε πως δεν συµφωνεί µε τα παραπάνω και κατά συνέπεια δεν
επιθυµεί να υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός υπό τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, το 75% πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Γρήγορη Αντίδραση ∆ύναµης και το
ΝΑΤΟ θα έχουν σε µερικά σηµεία αρκετά διαφορετικούς στόχους και αυτό θα
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αποτελέσει πρόβληµα στο µέλλον. Το 25% όµως πιστεύει πως κάτι τέτοιο δεν θα
συµβεί και διαφωνεί µε την παραπάνω πρόταση.
Επιπλέον, το 71% πιστεύει πως είναι σηµαντικό να δηµιουργήσουµε ένα
δυνατό ευρωπαϊκό στρατό εναλλακτικό του ΝΑΤΟ. Μόνο το 29% των ερωτηθέντων
πιστεύει πως δεν θα πρέπει να δηµιουργηθεί κάτι τέτοιο. Ακόµη, το 62% των
Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η Ευρωπαϊκή Γρήγορη Αντίδραση ∆ύναµης
θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική του ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστική. Τέλος, η
παραπάνω άποψη δεν βρίσκει σύµφωνο το 38% των ερωτηθέντων που πιστεύει πως η
Ευρωπαϊκή Γρήγορη Αντίδραση ∆ύναµης θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική του
ΝΑΤΟ και όχι συµπληρωµατική.
Ακόµη, όπως είναι γνωστό, τα χρήµατα που ξοδεύει σήµερα η Αµερική για
στρατιωτική δύναµη είναι περισσότερα από όσα ξοδεύουν όλες οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ µαζί. To 65% των Ευρωπαίων συµφωνεί πως οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν να ξοδέψουν τα ίδια ποσά που ξοδεύουν
οι Ηνωµένες Πολιτείες για την άµυνά τους, αλλά θα πρέπει να µην ξεχνούν να δίνουν
χρήµατα για το στρατό, ώστε να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας διεθνής
και αποτελεσµατικός «παίκτης».
Μόλις το 35% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν συµφωνεί µε την
παραπάνω άποψη. Επίσης, το 41% συµµερίζεται την άποψη πως εάν οι Η.Π.Α.
θέλουν να ξοδεύουν χρήµατα για να είναι "η αστυνοµία του κόσµου" τότε αυτό είναι
καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα µπορεί να ξοδέψει χρήµατα ώστε να
βελτιώσει την εκπαίδευση, την περίθαλψη αλλά και άλλες εσωτερικές της ανάγκες.
Αντίθετη άποψη έχει το 51% των ερωτηθέντων που πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να δώσει αρκετή σηµασία στην άµυνά της.
Το 68% απάντησε πως τίποτα από τα παραπάνω δεν το ικανοποιεί, µιας και
καµία χώρα δεν θα πρέπει να ξοδεύει υπερβολικά ποσά για την άµυνα αλλά θα πρέπει
αντίθετα να επενδύει µεγαλύτερα ποσά σε κοινωνικούς τοµείς. Μόλις το 32% δεν
συµµερίζεται την παραπάνω άποψη, θεωρώντας πως θα πρέπει να δίνονται αρκετά
χρήµατα για τον στρατιωτικό εξοπλισµό των χωρών ακόµα και αν αυτό σηµαίνει πως
θα πρέπει να µειωθούν τα ποσά που δίνονται στους διάφορους κοινωνικούς τοµείς.
Τέλος, στην πλειοψηφία τους, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι µε την συνεχή ενίσχυση
της άµυνάς της η Αµερική δεν επαυξάνει την παγκόσµια ασφάλεια, καθώς
ενθαρρύνει άλλες χώρες να αναπτύξουν πυρηνικά, χηµικά και βιολογικά οπλοστάσια,
αντιδρώντας σε µια ενδεχόµενη απειλή αµερικανικής επίθεσης. Μόνο το 20% των
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ερωτηθέντων δεν συµφωνεί µε τα παραπάνω και εµφανίζεται να πιστεύει πως µε την
συνεχή ενίσχυση της στρατιωτικής της άµυνας η Αµερική βοηθάει στην
αποκατάσταση της παγκόσµιας ειρήνης.
Πολλοί άνθρωποι, από όλες τις µεριές του Ατλαντικού, έχουν πολλές ιδέες και
προτάσεις για το τι θα µπορούσε να γίνει ώστε να βελτιωθούν στο µέλλον οι σχέσεις
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Ζητήσαµε λοιπόν
από τους Ευρωπαίους να χαρακτηρίσουν κάθε µία από τις παρακάτω ιδέες και να
πουν για κάθε µία αν την θεωρούν καλή ιδέα ή όχι για να βοηθήσει στην βελτίωση
των σχέσεων µεταξύ των δύο δυνάµεων.
Το 81% των ερωτηθέντων πιστεύει πως είναι καλή ιδέα να διευρυνθούν οι
επαφές και οι δραστηριότητες µε άλλα πανεπιστήµια ώστε να έρθουν σε επαφή οι
πνευµατικοί άνθρωποι καθώς και οι δηµόσιοι υπάλληλοι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και
Αµερική. Αντίθετη άποψη έχει µόλις το 19% που θεωρεί την παραπάνω ιδέα όχι και
τόσο καλή, πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο δεν θα ωφελούσε τις σχέσεις των δύο
δυνάµεων.
Το 73% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη που αφορά την οργάνωση
τακτικών συγκεντρώσεων µεταξύ των µελών του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, ώστε να κατανοήσει καλύτερα η µια
πλευρά τις ιδέες και τον τρόπο σκέψης της άλλης. Το 27% απάντησε πως δεν
συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση και πιστεύει πως αν συµβεί κάτι τέτοιο δεν θα
ωφεληθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αµερικής. Επίσης, το 70% θεωρεί
πως εάν χρησιµοποιήσουµε το διαδίκτυο αλλά και την νέα τεχνολογία µε σκοπό να
διοργανωθούν

απευθείας

δηµοψηφίσµατα,

οµάδες

συζήτησης

και

άλλες

δραστηριότητες "άνθρωπο µε άνθρωπο" ανάµεσα στους πολίτες και από τις δύο
µεριές του Ατλαντικού, τότε θα µπορέσουν να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι και
κατά συνέπεια και οι δύο δυνάµεις. Το 30% θεωρεί πως µε την εφαρµογή της
παραπάνω πρότασης δεν πρόκειται να βελτιωθούν οι σχέσεις µεταξύ των Η.Π.Α. και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακόµη µια πρόταση που θεωρείται καλή από το 63% των ερωτηθέντων είναι
να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η στρατηγική που άλλοι έχουν µε το
Κογκρέσο και την διοίκηση ώστε να αναπτυχθεί µια αποτελεσµατική "Ευρωπαϊκή
είσοδος" στην Ουάσιγκτον. Η παραπάνω πρόταση δεν βρίσκει σύµφωνο το 37% των
ερωτηθέντων, οι οποίοι την χαρακτηρίζουν "κακή ιδέα".
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Την παρακάτω ιδέα που θα αναφέρουµε, οι µισοί από τους ερωτηθέντες την
χαρακτήρισαν σαν "καλή ιδέα" και οι άλλοι µισοί σαν "κακή ιδέα". Η πρόταση που
έγινε λοιπόν είναι η εξής: Να δηµιουργηθεί µια ειδική κοινότητα η οποία θα
αποτελείται από "σοφούς ανθρώπους" και θα περικλείει πολλές προσωπικότητες που
θα έχουν σηµαντική εµπειρία στις εξωτερικές σχέσεις. Σκοπός αυτών των ανθρώπων
θα είναι να αναπτύξουν µια νέα διακήρυξη µεταξύ των σχέσεων Η.Π.Α. και
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το 67% θεωρεί
"καλή ιδέα" να αναπτυχθούν πιο απλές επαφές µεταξύ των ευρωπαϊκών και των
αµερικανικών µέσων ενηµέρωσης, ώστε να παρουσιάζονται ορθότερες πληροφορίες
και σε βάθος αναλυτικότερες ακροάσεις. Αντίθετη γνώµη έχει το 33% των
Ευρωπαίων που πιστεύει πως η παραπάνω ιδέα δεν είναι τόσο καλή ώστε να
προωθήσει την βελτίωση των σχέσεων των δύο δυνάµεων µεταξύ τους.
Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων απάντησε πως είναι σηµαντικό να γίνονται
περισσότερες ανταλλαγές φοιτητών αλλά και να διοργανώνονται περισσότερες
σχολικές εκδροµές και ταξίδια µεταξύ των νέων Ευρωπαίων και Αµερικανών
πολιτών, ώστε να γνωρίσει ο ένας την κουλτούρα του άλλου και µε αυτό τον τρόπο
να έρθουν πιο κοντά οι δύο λαοί, ενώ κάτι τέτοιο θα ωφελούσε τις σχέσεις των δύο
δυνάµεων. Το 15% όµως πιστεύει πως ακόµα και αν συµβεί αυτό, δεν σηµαίνει πως
θα οδηγηθούµε στην βελτίωση των σχέσεων µεταξύ Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στη συνέχεια, ζητήσαµε από τους Ευρωπαίους να µας περιγράψουν πως
βλέπουν να εξελίσσονται οι σχέσεις µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρία µε πέντε χρόνια από σήµερα. Σε ποσοστό 46% οι
Ευρωπαίοι απάντησαν πως οι σχέσεις µεταξύ των δύο δυνάµεων θα είναι χειρότερες
από ότι σήµερα. Επίσης, το 38% απάντησε πως η σχέση µεταξύ τους θα είναι η ίδια
µε αυτή που είναι και σήµερα. Τέλος, µόλις το 16% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η
σχέση που θα έχει στο µέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Αµερική θα είναι
καλύτερη από ότι είναι σήµερα, ενώ τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο κυκλικό
διάγραµµα που ακολουθεί.
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Γράφηµα 10.18: Σε τρία µε πέντε χρόνια πιστεύετε πως οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Η.Π.Α. θα είναι:

16%
Καλύτερες
Ίδιες
Χειρότερες

46%

38%

Τέλος, σχετικά µε τις συνοµιλίες µεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου 2003 στην Ουάσιγκτον, το 53%
απάντησε πως θα πρέπει να παρουσιαστούν οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
ένα µη συµβιβαστικό τρόπο σε όλα τα θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών στα
οποία υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Επίσης, σε ποσοστό 35% απάντησαν πως θα
πρέπει να αναπτυχθούν νέες περιοχές για συνεργασία µεταξύ των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 12% πιστεύει πως θα πρέπει
να εστιάσουµε µόνο στα θέµατα εκείνα που συµφωνούν οι Η.Π.Α. και η Ευρωπαϊκή
Ένωση ώστε να µην προωθήσουµε ένα αντιευρωπαϊκό αίσθηµα στην Αµερικανική
Κυβέρνηση.
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10.3 Συνοπτικά Συµπεράσµατα
•

Το 46% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές.

•

Το 81% των Ευρωπαίων θεωρεί πως τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και
οι Η.Π.Α. έχουν την ίδια άποψη για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία.

•

Το 55% των ερωτηθέντων απάντησε πως σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα έχουν διαφορετικές ιδέες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Αµερική.

•

Οι ιδέες της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικές
σε ότι αφορά την δοµή της οικονοµίας αλλά και της αγοράς.

•

Το 91% των ερωτηθέντων εµφανίζεται να πιστεύει πως οι Ηνωµένες
πολιτείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικές ανησυχίες
για το περιβάλλον.

•

Οι δεσµεύσεις που γίνονται από πλευράς Ηνωµένων Πολιτειών αλλά και
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ίδιες.

•

Το 65% των Ευρωπαίων απάντησε πως οι ιδέες που έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση και η Αµερική, σε ότι αφορά τις τέχνες και τον πολιτισµό, είναι
εντελώς διαφορετικές.

•

Το 73% των ερωτηθέντων απάντησε πως οι πνευµατικές αξίες και οι
ιδέες περί θρησκείας που έχουν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής είναι
διαφορετικές µε αυτές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τόσο οι Ηνωµένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
καλλιεργούν το ίδιο πρότυπο καταναλωτικής συµπεριφοράς των πολιτών.

•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει τις περισσότερες φορές το σωστό σε
παγκόσµια γεγονότα.

•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι "πολυµερής" µε αποτέλεσµα να µπορεί να
δράσει αποφασιστικά και αποτελεσµατικά στην περίοδο µιας κρίσης.
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