Συναισθήµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µια ειδική έρευνα το Μάιο του 2006, στην οποία
ειδικά εξέταζε τις στάσεις του κοινού ως προς το µέλλον της Ευρώπης. Το Φεβρουάριο
και το Μάρτιο υποβλήθηκαν ερωτήσεις σε 25.000 περίπου άτοµα στα 25 κράτη µέλη της
ΕΕ από τη µονάδα αναλύσεων της κοινής γνώµης της Επιτροπής, το Ευρωβαρόµετρο,
προκειµένου να εκτιµηθεί το πώς βλέπουν οι πολίτες την Ένωση και τι περιµένουν από
αυτή µε τη διεύρυνσή της.
Σχετικά αισιόδοξες προοπτικές
Η έρευνα κατέδειξε ότι το κοινό έχει σχετικά µειωµένο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις της
Ένωσης: ενώ το 63% είπε ότι ενδιαφέρεται για την πολιτική στη χώρα του, µόνο το 47%
είπε το ίδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
Ωστόσο, σε γενικές γραµµές, οι άνθρωποι εµφανίζονται πιο αισιόδοξοι σχετικά µε την
έκβαση των πραγµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο: το 39% είπε
ότι πιστεύει πως «τα πράγµατα βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση» σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και µόνο το 27% είπε ότι «τα πράγµατα βαίνουν σε λάθος κατεύθυνση».
Ερωτηθέντες σχετικά µε τη χώρα τους, µόνο ένας µέσος όρος της τάξης του 34%
πιστεύει ότι τα γεγονότα βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και το 43% πιστεύει ότι
βαίνουν σε λάθος κατεύθυνση.
Πώς βλέπουν οι πολίτες την Ένωση
Σε ερώτηση σχετικά µε το ποιο είναι το πρώτο πράγµα που σκέφτονται όταν ακούνε τις
λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση», το 22% ανέφερε τη συνεργασία, την ενότητα, την ισότητα,
τις κοινές αποφάσεις και τους κανόνες, και τη νοµοθεσία⋅ το 19% ανέφερε την Ευρώπη,
την Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και την ιδιότητα του µέλους, το 15% µίλησε
σχετικά µε το ευρώ και το γεγονός ότι υπάρχει ένα ενιαίο νόµισµα⋅ το 11% ανέφερε τις
διακοπές, τον τουρισµό, το γεγονός ότι διευκολύνονται η εργασία, οι σπουδές και τα
ταξίδια σε όλη την Ένωση, την έλλειψη συνόρων και την ελεύθερη κυκλοφορία⋅ και το
9% αναφέρθηκε στην Κοινή Αγορά, τις εµπορικές συµφωνίες, την οικονοµία, την
παγκοσµιοποίηση και τις ευκαιρίες για επιχειρήσεις.
Ωστόσο, το 5% είπε ότι «ήταν κακή ιδέα και είµαι κατά της ιδέας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», το ίδιο ποσοστό επίσης τη θεωρεί «χάσιµο χρόνου» και θεωρεί λάθος το ότι η
χώρα του εντάχθηκε σε αυτή, και το 3% είπε ότι σηµαίνει απώλεια της εθνικής
ταυτότητας.
Σύµφωνα µε την έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται «δηµοκρατική» και
«σύγχρονη» από το 67%των ανθρώπων και το 54% θεωρεί ότι «παρέχει προστασία».
Εντούτοις, το 49%τη θεωρεί «τεχνοκρατική» και το 43% «αναποτελεσµατική».
Μόνο λιγότεροι από τους µισούς πολίτες της Ένωσης (49%) πιστεύουν ότι, σε γενικές
γραµµές, το γεγονός ότι η χώρα τους αποτελεί µέλος της είναι «καλό», ποσοστό της
τάξης του 32% λένε ότι «δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό» και το 15% πιστεύει ότι είναι
«κακό» για τη χώρα του.

Τα ποσοστά δείχνουν ότι οι άνδρες τείνουν να είναι πιο θετικοί από τις γυναίκες, ενώ οι
νέοι αµφοτέρων των φύλων είναι οι πιο θετικοί από όλους.
Τα επιτεύγµατα της Ένωσης
Σχετικά µε το θέµα των επιτευγµάτων της Ένωσης, το 60% ανέφερε την ειρήνη µεταξύ
των κρατών µελών ως το θετικότερο αποτέλεσµα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το 56%
ανέφερε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων και των
υπηρεσιών στο εσωτερικό της ΕΕ, το 27% αναφέρθηκε στο ευρώ, το18% ανέφερε τα
προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών όπως το ERASMUS, και το 11% ανέφερε την Κοινή
Γεωργική Πολιτική.
Ποιο είναι το µέλλον της ΕΕ;
Σε ερώτηση σχετικά µε το τι, εάν υπάρχει κάτι, θα βοηθούσε περισσότερο το µέλλον της
Ευρώπης, το 51% είπε ότι είναι η επίτευξη εξοµοίωσης του βιοτικού επιπέδου των
κρατών µελών, το 26% ανέφερε την εισαγωγή του ευρώ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, το
25% ανέφερε το κοινό σύνταγµα, το 22% µια κοινή γλώσσα, το 19% τα καθορισµένα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και το 9% έναν κοινό στρατό.
Ερωτηθέντες σχετικά µε το τι θα τους έδινε ισχυρότερη αίσθηση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας, το 32% ανέφερε την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας, το 27% το ευρωπαϊκό σύνταγµα, το 21% να µπορεί να ψηφίζει σε όλες τις
εκλογές που διεξάγονται στο κράτος µέλος όπου ζει, το 16% να εκλέγουν άµεσα οι
πολίτες των κρατών µελών τον Πρόεδρο της Ένωσης, το 11% την αντικατάσταση του
εθνικού φόρου εισοδήµατος από έναν ευρωπαϊκό φόρο εισοδήµατος, και το 5% την
ύπαρξη ευρωπαϊκής ολυµπιακής οµάδας. Οκτώ τοις εκατό απάντησαν αυθόρµητα ότι δεν
επιθυµούν να είναι ευρωπαίοι πολίτες.
Στάσεις ως προς τη διεύρυνση της ΕΕ και την παγκοσµιοποίηση
Ερωτηθέντες σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ, το 55% απάντησε ότι τη θεωρεί «θετική»,
και το 61% συµφώνησε µε τον ισχυρισµό ότι «η διεύρυνση της ΕΕ βελτιώνει την
επιρροή της στον κόσµο». Εντούτοις, το 63% θεώρησε ότι περαιτέρω µεγέθυνση θα
οδηγούσε σε αύξηση των προβληµάτων στην αγορά εργασίας της χώρας τους, και µόνο
το 34% πιστεύει ότι πολλά προϊόντα έχουν γίνει φθηνότερα ως αποτέλεσµα της µέχρι
στιγµής διεύρυνσης της ΕΕ.
Παρά τις γενικά θετικές στάσεις ως προς την προοπτική µιας ακόµη µεγαλύτερης
Ένωσης, το 47% εκλαµβάνει την παγκοσµιοποίηση ως απειλή για την απασχόληση και
τις εταιρείες της χώρας τους, και µόνο το 37% λέει ότι αποτελεί καλή ευκαιρία χάρη
στην απελευθέρωση των αγορών.

