ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
H ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 ∆εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναµένει την ένταξη των δέκα νέων κρατών µελών από την 1η Μαΐου 2004: Εσθονία,
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και
Τσεχία, θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη θα επικυρωθεί µε
δηµοψηφίσµατα που θα διεξαχθούν σε αυτές τις χώρες. Το δηµοψήφισµα στη Μάλτα
έλαβε χώρα στις 8 Μαρτίου µε θετικό αποτέλεσµα.
Ως πλήρη µέλη µιας Ένωσης που βασίζεται στην αλληλεγγύη, τη συναίνεση
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι χώρες αυτές θα συµβάλλουν σηµαντικά στη
µελλοντική εξέλιξη της Ένωσης. Επειδή η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά
πρωτίστως τους πολίτες κι όχι τις διοικήσεις και τους γραφειοκράτες, η επερχόµενη
ένταξη είναι ένα νέο συµβόλαιο ανάµεσα στους λαούς µας, ανατολικούς και
δυτικούς, κι όχι απλά µια συνθήκη ανάµεσα σε κράτη. Το επίτευγµα αυτό
αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν από κοινού αποφασίσει να ενωθούν στα
πλαίσια µιας κοινότητας αξιών που έχει καταστεί η κινητήρια δύναµη για ειρήνη,
δηµοκρατία, σταθερότητα και ευηµερία στην ήπειρό µας.
Αρκεί όµως η εγγύηση ότι µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει
στους πολίτες της κάποια σταθερότητα και ένα ορισµένο βιοτικό επίπεδο; Έχουµε
την πολυτέλεια να δεχτούµε στους κόλπους µας δέκα νέα µέλη, χωρίς να εξετάσουµε
τις δυνατότητες και τις ανάγκες των γειτόνων µας στην Ευρύτερη Ευρωπαϊκή
Ένωση- αλλά και σε όλη την υφήλιο πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Σχετικά µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αποτελέσµατα που
παρατίθενται διαµορφώθηκαν από τις απαντήσεις 14424 ευρωπαίων πολιτών κατά
την διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΦεβρουάριοςΙούνιος του 2003).

104

6.2 Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα
Αρχικά, ζητήσαµε από τους Ευρωπαίους πολίτες να µας εκφράσουν την άποψή
τους σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.
Γράφηµα 6.1: Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

76%

10%

Θετικό
Αδιάφορο
Αρνητικό

14%

Παρατηρούµε πως η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (76%) πιστεύει πως η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι θετικό ενώ µόνο το 14% έχει την
αντίθετη άποψη. Υπάρχει όµως και ένα ποσοστό της τάξης του 10% που εµφανίζεται
αδιάφορο απέναντι στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εν συνεχεία, ελέγξαµε αν οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι είναι αρκετά
ενηµερωµένοι σχετικά µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα.
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Γράφηµα 6.2: Πόσο καλά ενηµερωµένοι είναι οι Ευρωπαίοι σχετικά µε την διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

86%

Πολύ καλά
Όχι και πολύ καλά
Καθόλου
7%
7%

Το 86% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πολύ καλά ενηµερωµένο
σχετικά µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα µόνο το 7% έχει
την αντίθετη άποψη και πιστεύει πως δεν είναι καθόλου ενηµερωµένο σχετικά µε την
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόµη, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του
7% το οποίο δηλώνει πως δεν γνωρίζει και πολλά πράγµατα.
Βλέπουµε λοιπόν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών θεωρεί ότι είναι
καλά ενηµερωµένο σχετικά µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
ερώτηση όµως που σχετίζεται µε το ποιες χώρες θα ωφεληθούν µακροπρόθεσµα
περισσότερο από την ένταξη των δέκα νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουµε
τα εξής αποτελέσµατα.
Γράφηµα 6.3: Ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

3%

2%

Τα σηµερινά 15
κράτη µέλη
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Τα 10 νέα κράτη
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49%
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Και οι δύο
περίιπου
ό

Παρατηρούµε πως το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τόσο τα νέα
κράτη µέλη όσο και τα σηµερινά δέκα πέντε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα επωφεληθούν περίπου ισότιµα. Το 41% θεωρεί πως µετά την ένταξη
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των νέων κρατών τα νέα µέλη είναι αυτά που θα επωφεληθούν περισσότερο. Μόνο το
5% πιστεύει πως τα σηµερινά δέκα πέντε κράτη µέλη είναι αυτά που θα ωφεληθούν
περισσότερο ενώ υπάρχει και το ποσοστό του 7% που εµφανίζεται να πιστεύει πως
κανένας δεν πρόκειται να επωφεληθεί ή δεν εκφέρει γνώµη για το θέµα.
Εν συνεχεία, αναφέρονται παρακάτω ορισµένες θετικές επιπτώσεις από τη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 25 µέλη. Ενδιαφερόµαστε να
µελετήσουµε ποια είναι η γνώµη των Ευρωπαίων για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παρακάτω εξετάζουµε κάποιες από τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η
διεύρυνση και πως τις χαρακτηρίζουν οι Ευρωπαίοι. Μελετάµε δηλαδή εάν όντως
συµφωνούν ή όχι µε τις θετικές συνέπειες της διεύρυνσης.
Η πρώτη συνέπεια αφορά την ισχυροποίηση του ρόλου και των σχέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις άλλες χώρες.
Γράφηµα 6.4: Η διεύρυνση θα ισχυροποιήσει το ρόλο και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τις άλλες χώρες
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Συµφωνώ
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∆εν έχω άποψη/ ∆εν
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Το 74% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση θα
ισχυροποιήσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή αλλά και στις
σχέσεις της µε άλλες χώρες. Αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 15% των
ερωτηθέντων, ενώ υπάρχει και το 11% το οποίο δεν έχει άποψη επί του θέµατος.
Η δεύτερη επίπτωση αφορά τον περιορισµό των συνεπειών των πολέµων και
των βίαιων συρράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Γράφηµα 6.5: Η διεύρυνση θα περιορίσει τις συνέπειες πολέµων και βίαιων συρράξεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13%
14%
Συµφωνώ
∆ιαφωνώ
∆εν έχω άποψη

73%

Ένα άλλο προτέρηµα της διεύρυνσης είναι πως θα περιοριστούν οι
πιθανότητες πολέµων και βίαιων συρράξεων µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με
αυτήν την άποψη συµφωνεί το 73% ενώ διαφωνεί το 14%. Επίσης, το 13% δεν
εκφέρει άποψη για την παραπάνω επίπτωση της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τρίτη αιτία είναι το γεγονός ότι η ένωση µε αυτές τις χώρες είναι φυσιολογική.
Γράφηµα 6.6: Η ένωση µε αυτές τις χώρες είναι φυσιολογική

16%

Συµφωνώ

10%

∆ιαφωνώ

74%

∆εν έχω άποψη/ ∆εν
ξέρω

Το 74% συµφωνεί πως από ηθικής άποψης, η ένωση µε αυτές τις χώρες
είναι φυσιολογική, εφόσον η τεχνική διαίρεση που ήταν το αποτέλεσµα του
Ψυχρού πολέµου δεν υπάρχει πια. Με τα παραπάνω διαφωνεί το 10% ενώ το 16%
απαντά πως δεν ξέρει ή δεν έχει άποψη επί του θέµατος.
Η επόµενη επίπτωση είναι ότι οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επεκταθούν σε
νέες αγορές.
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Γράφηµα 6.7: Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επεκταθούν σε νέες αγορές
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79%

Το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα έχει σαν αποτέλεσµα να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να
επεκταθούν σε νέες αγορές, ενισχύοντας την ευηµερία και των δύο – παλιών και
νέων µελών. Μόλις το 9% διαφωνεί µε τα παραπάνω ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό
της τάξης του 12% το οποίο δεν φέρει γνώµη για την παραπάνω άποψη.
Η επόµενη συνέπεια είναι ότι θα αντιµετωπιστεί η λαθροµετανάστευση µε την
διεύρυνση αυτή.
Γράφηµα 6.8: Θα αντιµετωπιστεί η λαθροµετανάστευση µε την διεύρυνση

39%

Συµφωνώ
∆ιαφωνώ

27%

34%

∆εν έχω άποψη/ ∆εν
ξέρω

Επιπλέον, παρατηρούµε πως το 39% των Ευρωπαίων συµφωνεί πως η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διευκολύνει την αντιµετώπιση της
λαθροµετανάστευσης, ενώ το 34% διαφωνεί µε την παραπάνω πρόταση. Υπάρχει
και ένα ποσοστό της τάξης του 27% που απάντησε πως δεν γνωρίζει ή δεν έχει άποψη
επί του θέµατος.
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Η επόµενη θετική συνέπεια είναι ότι η διεύρυνση θα συµβάλλει στην ενίσχυση
των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α.
Γράφηµα 6.9: Η διεύρυνση θα συµβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Η.Π.Α.

20%

Συµφωνώ

36%

∆ιαφωνώ

44%

∆εν έχω
άποψη/∆εν ξέρω

Με την άποψη πως η διεύρυνση θα συµβάλλει στην ενίσχυση των
σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α. συµφωνεί το 20% ενώ διαφωνεί το
44% των ερωτηθέντων. Μόλις, το 36% απάντησε πως δεν γνωρίζει ή δεν έχει
άποψη.
Η τελευταία συνέπεια της διεύρυνσης είναι ότι θα προωθήσει την ανάπτυξη των
νέων κρατών µελών.
Γράφηµα 6.10: Η διεύρυνση είναι ότι θα προωθήσει την ανάπτυξη των νέων κρατών
µελών

Συµφωνώ

91%

∆ιαφωνώ

5% 4%

∆εν έχω άποψη/ ∆εν
ξέρω

Στην µεγαλύτερη πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι 91% συµφωνούν µε την
άποψη πως η διεύρυνση θα προωθήσει την ανάπτυξη των νέων κρατών µελών.
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Μόνο το 4% πιστεύει πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συµβεί ενώ υπάρχει και το
ποσοστό του 5% που απαντά πως δεν έχει άποψη ή δεν ξέρει.
Εν συνεχεία, ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε ποια είναι η γνώµη των
Ευρωπαίων για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακάτω εξετάζουµε
κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η διεύρυνση και πως τις
χαρακτηρίζουν οι Ευρωπαίοι. Μελετάµε δηλαδή, εάν όντως συµφωνούν ή όχι µε τις
αρνητικές συνέπειες της διεύρυνσης.
Η πρώτη συνέπεια της διεύρυνσης που εξετάζουµε είναι η επιδείνωση της
γραφειοκρατίας στις χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γράφηµα 6.11: Η επιδείνωση της γραφειοκρατίας στις χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

22%

Συµφωνώ

45%

33%

∆ιαφωνώ
∆εν έχω άποψη/∆εν
ξέρω

Το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε πως συµφωνεί µε την άποψη πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ γραφειοκρατική και µε τη διεύρυνση η
κατάσταση θα επιδεινωθεί. ∆ιαφωνεί µε τα παραπάνω όµως το 33% των
ερωτηθέντων ενώ υπάρχει και το ποσοστό του 22% που δηλώνει πως δεν έχει άποψη
ή δεν γνωρίζει.
Η δεύτερη αρνητική επίπτωση είναι η αύξηση των προβληµάτων λόγω της
προσέλευσης των νέων Ευρωπαίων στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Γράφηµα 6.12: Θα αυξηθούν τα προβλήµατα µε την προσέλευση των νέων Ευρωπαίων
στην χώρα µου

18%

20%

Συµφωνώ
∆ιαφωνώ
∆εν έχω άποψη/
∆εν ξέρω

62%

Υψηλό είναι επίσης το ποσοστό που διαφωνεί (62%) µε την άποψη πως
θα έχουµε περισσότερα προβλήµατα όταν οι πολίτες των νέων χωρών έρθουν στα
ήδη υπάρχοντα κράτη µέλη. Μόνο το 20% πιστεύει πως θα υπάρξουν περισσότερα
προβλήµατα όταν οι πολίτες των νέων χωρών πάνε στις χώρες των παλιών κρατών
µελών. Επιπλέον υπάρχει και το ποσοστό του 18% που δεν παρουσιάζεται να έχει
άποψη επί του θέµατος.
Η τρίτη αρνητική επίπτωση είναι ότι τα κονδύλια των νέων κρατών µελών θα
είναι εις βάρος των φτωχότερων περιοχών της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γράφηµα 6.13: Τα κονδύλια των νέων κρατών µελών θα είναι εις βάρος των
φτωχότερων περιοχών της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το 41% διαφωνεί µε την άποψη πως τα νέα κράτη µέλη θα
απορροφήσουν
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φορολογούµενοι των πλουσιοτέρων χωρών, εις βάρος των φτωχότερων περιοχών
της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις το 37% συµφωνεί µε την παραπάνω
άποψη και το 22% εµφανίζεται να µην έχει άποψη επί του θέµατος.
Η τελευταία αρνητική επίπτωση της διεύρυνσης αφορά τον περιορισµό του
ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γράφηµα 6.14: Ο περιορισµός του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18%

27%

Συµφωνώ
∆ιαφωνώ
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∆εν έχω άποψη/ ∆εν
ξέρω

Το 55% διαφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση θα περιορίσει την
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξελιχθεί σε ισχυρότερη πολιτική
οντότητα και να διαδραµατίσει ανεξάρτητο ρόλο στην παγκόσµια σκηνή. Με
αυτήν την άποψη συµφωνεί το 27% ενώ το 18% δεν εκφέρει γνώµη.
Εν συνεχεία, µας ενδιαφέρει να δούµε πως κρίνουν οι Ευρωπαίοι κάποια
αποτελέσµατα της διεύρυνσης όπως αν θα συµβάλλει στην µείωση της ανεργίας, θα
διευκολύνει την καταπολέµηση του εγκλήµατος και της µάστιγας των ναρκωτικών,
θα διευκολύνει την επίλυση των περιβαλλοντολογικών προβληµάτων ή ακόµα αν θα
ανοίξει νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας και τέλος αν θα ανοίξει
νέους ορίζοντες στον πολιτικό τοµέα.
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Γράφηµα 6.15: Η διεύρυνση θα συµβάλει στην µείωση της ανεργίας
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20%

Το 41% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα συµβάλλει στην µείωση της ανεργίας τόσο θετικά όσο και αρνητικά,
δηλαδή δεν θα επηρεάσει καθόλου το πρόβληµα της ανεργίας. Από την άλλη το
39% πιστεύει πως µε την διεύρυνση υπάρχει ελπίδα να µειωθεί η ανεργία. Μόνο το
20% διαφωνεί µε τα παραπάνω και απαντά πως ακόµα και µετά την διεύρυνση το
πρόβληµα της ανεργίας θα παραµείνει άλυτο.
Γράφηµα 6.16: Η διεύρυνση θα διευκολύνει την καταπολέµηση του εγκλήµατος και των
ναρκωτικών

28%

Θετικά
Αρνητικά

51% Τόσο αρνητικά όσο και
θετικά
21%

Το 51% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διευκολύνει την καταπολέµηση του εγκλήµατος και της
µάστιγας των ναρκωτικών. Αντίθετα το 28% πιστεύει πως ο τοµέας αυτός θα µείνει
ανεπηρέαστος από την διεύρυνση, ενώ µόνο το 21% των ερωτηθέντων διαφωνεί µε
τα παραπάνω και πιστεύει πως δεν πρόκειται η διεύρυνση να διευκολύνει στην
καταπολέµηση τόσο των ναρκωτικών όσο και του εγκλήµατος.
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Γράφηµα 6.17: Θα διευκολύνει την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων
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20%

Το 41% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύρυνση θα επηρεάσει τόσο
θετικά όσο και αρνητικά την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σε
ποσοστό 39% οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως η διεύρυνση θα διευκολύνει την επίλυση
των περιβαλλοντικών προβληµάτων και µόνο το 20% έχει αντίθετη γνώµη.
Γράφηµα 6.18: Η διεύρυνση θα ανοίξει νέες αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες

4%

13%

Θετικά
Αρνητικά
Τόσο αρνητικά όσο και
θετικά

83%

Το 83% των Ευρωπαίων εµφανίζεται αισιόδοξο µε την άποψη πως µετά
την διεύρυνση θα ανοίξουν νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Μόνο
το 4% έχει την αντίθετη άποψη ενώ το 13% πιστεύει πως η διεύρυνση θα επηρεάσει
αυτόν τον τοµέα εξίσου θετικά και αρνητικά.
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Γράφηµα 6.19: Θα ανοίξει νέους ορίζοντες στον πολιτικό τοµέα

5%

11%
Θετικά
Αρνητικά
Τόσο αρνητικά όσο και
θετικά
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Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (84%) πιστεύει πως µε την διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες στον πολιτικό τοµέα.

Εµφανίζεται να έχει αντίθετη άποψη µόνο το 5% των Ευρωπαίων, ενώ το 11%
πιστεύει πως η διεύρυνση θα επηρεάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά το πολιτικό
σκηνικό.
Γράφηµα 6.20: Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξήσει την επιρροή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς;

18%

1%

Ναι
Όχι
∆εν ξέρω
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Παρατηρούµε πως το 81% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξήσει την επιρροή της διεθνώς. Μόνο το 18% έχει
αντίθετη άποψη ενώ µόλις το 1% εµφανίζεται να µην έχει άποψη επί του θέµατος.
Πάντως στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως η διεύρυνση
θα αυξήσει την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές σκηνικό.

116

Στην ερώτηση που σχετίζεται µε την ένταξη των δέκα νέων χωρών, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει 25 µέλη. Το 31% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την
άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει την επέκτασή της και
να περιλάβει τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη
Λευκορωσία και τη Ρωσία. Επίσης, το 31% συµφωνεί και µε την άποψη πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει την επέκτασή της και να περιλάβει
και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Μόλις, το 19% πιστεύει πως µια Ευρωπαϊκή
Ένωση µε 25 χώρες είναι ήδη αρκετά µεγάλη και δεν θα πρέπει να επεκταθεί άλλο.
Επιπλέον, το 5% συµφωνεί µε την άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
συνεχίσει την επέκτασή της και να περιλάβει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη
Λευκορωσία.

Ακόµη,

το

5%

επιθυµεί

να

συνεχιστεί

η

επέκταση

συµπεριλαµβανόµενης και της Ρωσίας. Τέλος, το 9% των ερωτηθέντων απάντησε
πως δεν γνωρίζει.
Επίσης, γίνονται µεγάλοι συµβιβασµοί στις διαπραγµατεύσεις µε τις νέες
χώρες εν όψει της ένταξης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν όψει της µελλοντικής
ένταξης των νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται µεγάλοι συµβιβασµοί στις
διαπραγµατεύσεις µε τις νέες χώρες. Το 51% των Ευρωπαίων πιστεύει πως και οι δύο
πλευρές ωφελούνται το ίδιο από τις διαπραγµατεύσεις. Μόλις, το 20% πιστεύει πως
τα σηµερινά µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν υπερβολικές παραχωρήσεις στα
δέκα νέα µέλη. Επίσης, µόλις το 16% πιστεύει πως τα νέα δέκα µέλη πρέπει να
κάνουν υπερβολικές παραχωρήσεις για να κερδίσουν την ένταξή τους. Τέλος, υπάρχει
και το ποσοστό του 13% το οποίο απάντησε πως δεν γνωρίζει.
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6.3 Συνοπτικά Συµπεράσµατα
•

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (76%) πιστεύει πως η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι θετικό.

•

Το 86% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πολύ καλά ενηµερωµένο
σχετικά µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τόσο τα νέα κράτη µέλη όσο και
τα σηµερινά δέκα πέντε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
επωφεληθούν περίπου ισότιµα.

•

Το 74% των Ευρωπαίων συµφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση θα
ισχυροποιήσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή αλλά
και στις σχέσεις της µε άλλες χώρες.

•

Ένα άλλο προτέρηµα της διεύρυνσης είναι πως θα περιοριστούν οι
πιθανότητες πολέµων και βίαιων συρράξεων µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με αυτήν την άποψη συµφωνεί το 73%

•

Το 74% συµφωνεί πως από ηθικής άποψης, η ένωση µε αυτές τις χώρες
είναι φυσιολογική, εφόσον η τεχνική διαίρεση που ήταν το αποτέλεσµα
του Ψυχρού πολέµου δεν υπάρχει πια.

•

Το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα έχει σαν αποτέλεσµα να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις να επεκταθούν σε νέες αγορές, ενισχύοντας την ευηµερία και
των δύο – παλιών και νέων µελών.

•

Το 39% των Ευρωπαίων συµφωνεί πως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα διευκολύνει την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης.

•

Με την άποψη πως η διεύρυνση θα συµβάλλει στην ενίσχυση των
σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α. συµφωνεί το 20% ενώ
διαφωνεί το 44% των ερωτηθέντων.

•

Στη µεγαλύτερη πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι 91% συµφωνούν µε την
άποψη πως η διεύρυνση θα προωθήσει την ανάπτυξη των νέων κρατών
µελών.

•

Το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε πως συµφωνεί µε την άποψη πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ γραφειοκρατική και µε τη διεύρυνση η
κατάσταση θα επιδεινωθεί.
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•

Υψηλό είναι το ποσοστό που διαφωνεί (62%) µε την άποψη πως θα
έχουµε περισσότερα προβλήµατα όταν οι πολίτες των νέων χωρών έρθουν
στα ήδη υπάρχοντα κράτη µέλη.

•

Το 41% διαφωνεί µε την άποψη πως τα νέα κράτη µέλη θα
απορροφήσουν τεράστια κονδύλια για τα οποία θα πληρώσουν οι
φορολογούµενοι των πλουσιοτέρων χωρών, εις βάρος των φτωχότερων
περιοχών της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Το 55% διαφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση θα περιορίσει την
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξελιχθεί σε ισχυρότερη πολιτική
οντότητα και να διαδραµατίσει ανεξάρτητο ρόλο στην παγκόσµια σκηνή.

•

Το 41% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα συµβάλλει στην µείωση της ανεργίας τόσο θετικά όσο και
αρνητικά, δηλαδή δεν θα επηρεάσει καθόλου το πρόβληµα της ανεργίας.

•

Το 51% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διευκολύνει την καταπολέµηση του εγκλήµατος
και της µάστιγας των ναρκωτικών.

•

Το 41% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύρυνση θα επηρεάσει τόσο
θετικά

όσο

και

αρνητικά

την

επίλυση

των περιβαλλοντικών

προβληµάτων.
•

Το 83% των Ευρωπαίων εµφανίζεται αισιόδοξο µε την άποψη πως µετά
την διεύρυνση θα ανοίξουν νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

•

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (84%) πιστεύει πως µε την διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες στον πολιτικό τοµέα.

•

Το 81% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα αυξήσει την επιρροή της διεθνώς.

•

Το 31% των ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει την επέκτασή της και να περιλάβει τις
υπόλοιπες

βαλκανικές

χώρες,

την

Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη

Λευκορωσία και τη Ρωσία. Επίσης, το 31% συµφωνεί και µε την άποψη
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει την επέκτασή της και
να περιλάβει και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες.
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