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Ακούμε τους πολίτες 
Μετά από 20 χρόνια της έννοιας του πολίτη της ΕΕ, πολλά έχουν επιτευχθεί. Έχει 
έρθει η στιγμή να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε και τι θα φέρει το μέλλον. Οι 
πολίτες προσδοκούν απτά αποτελέσματα από την Ευρώπη και ζητούν να ακουστεί 
δυνατά η φωνή τους στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αφιερώνουμε μια ολόκληρη χρονιά σε αυτούς που βρί-
σκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού έργου: στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Έτος των 
Πολιτών 2013 είναι η ευκαιρία να ακούσουμε και να μάθουμε πώς μπορούμε να 
χτίσουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει: το 2012 ζητήσαμε από πολίτες όλης της 
Ευρώπης να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους σε σχέση με τα δικαιώματά τους 
στο πλαίσιο της ΕΕ και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Απάντησαν σχεδόν 12 000 
άτομα και οργανώσεις, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί η μεγαλύτερη δημόσια διαβού-
λευση που έχει υλοποιήσει ποτέ η Επιτροπή. 

Όμως δεν σταματάμε εδώ: επιπλέον, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από συναντήσεις 
στα δημαρχεία με πολίτες από κάθε κοινωνικό στρώμα σε όλα τα μέρη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – όχι μόνο στις πρωτεύουσες αλλά επίσης σε πολλές πόλεις μεσαίου μεγέ-
θους. Σε κάθε εκδήλωση εκατοντάδες πολίτες μιλούν για τις προσδοκίες τους σε 
εμάς, τα μέλη της Επιτροπής, αλλά επίσης στους βουλευτές και τα μέλη των εθνικών 
και περιφερειακών κυβερνήσεων. 

Χαίρομαι που σας παρουσιάζω τα βασικά πορίσματα της διαβούλευσης και τις πρώτες 
τάσεις των συναντήσεων διαλόγου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις εκθέσεις όταν θα 
καταρτίσει την Έκθεση της έννοιας του πολίτη 2013 και θα χαράξει τη μελλοντική 
αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Πάρτε μέρος στη συζήτηση! 

ViViane Reding
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας
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Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΕ 
Οι άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους για 
την ιθαγένεια της ΕΕ και το μέλλον της ΕΕ στο σύνολό της. Κατάφεραν να επιτύχουν 
αυτόν τον στόχο χάρη σε δύο στενά συνδεδεμένες νέες πρωτοβουλίες. Αυτό το ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο συνοψίζει: 
•  όσα δήλωσαν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ηλεκτρονική δημόσια 
διαβούλευσή της για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία διεξάχθηκε από τις 9 Μαΐου έως 
τις 27 Σεπτεμβρίου 2012 και 

•  τους διαλόγους με τους πολίτες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή το 
2012 ώστε να έρθει σε επαφή με τους πολίτες των διαφόρων περιοχών, στα μέρη 
όπου ζουν, σε μια συζήτηση για τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους για μια 
καλύτερη Ευρώπη. 

Εάν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, είστε πολίτης της ΕΕ. Ενταγμένη στις Συνθήκες της 
ΕΕ πριν από 20 χρόνια, η ιθαγένεια της ΕΕ σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα 
σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας: 
• το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια της ΕΕ 
• το δικαίωμα να μην υφίσταστε διακρίσεις λόγω της ιθαγένειάς σας 
•  το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές 

όπου κι αν ζείτε στην ΕΕ 
•  το δικαίωμα της παροχής προστασίας από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές 
οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ όταν δεν βρίσκεστε στην επικράτεια της ΕΕ, 
αν η χώρα σας δεν εκπροσωπείται, υπό τους ίδιους όρους όπως εάν ήσασταν πολίτης 
της εν λόγω χώρας της ΕΕ 

•  το δικαίωμα υποβολής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και καταγγελίας 
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το δικαίωμα επικοινωνίας και λήψης απάντησης 
από οποιοδήποτε όργανο της ΕΕ και 

•  το δικαίωμα οργάνωσης ή υποστήριξης, μαζί με άλλους πολίτες της ΕΕ, μιας πρωτο-
βουλίας των πολιτών με σκοπό την υποβολή αιτήματος για νέα νομοθεσία της ΕΕ.
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Αυτά τα δικαιώματα είναι δικά σας και μπορείτε να τα ασκείτε στην καθημερινή σας ζωή. 
Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. 

Το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να  
τεθούν οι πολίτες στην καρδιά της ατζέντας της ΕΕ. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα σχό-
λια των πολιτών που ελήφθησαν και συνοψίστηκαν στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, 
τον Μάιο του 2013 μια Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ θα παρουσιάσει νέες πρωτο-
βουλίες που θα προάγουν την ιθαγένεια και θα υπερνικήσουν τα εναπομείναντα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε όλη την ΕΕ. 

Στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, οι πολίτες δήλωσαν ότι τα δικαιώματά τους 
που απορρέουν από την ΕΕ έχουν μεγάλη σημασία γι’ αυτούς, ιδίως η ελεύθερη κυ-
κλοφορία και τα πολιτικά δικαιώματα. Θα ήθελαν να δουν έναν πραγματικό ευρωπαϊκό 
χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να ζουν, να εργάζονται, να μετακινούνται, να σπου-
δάζουν και να κάνουν αγορές χωρίς να αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές διαδικασίες 
ή διακρίσεις. Όμως επισήμαναν ότι ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Είναι γεγονός ότι 
προβλήματα ανακύπτουν, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων που απορ-
ρέουν από την ΕΕ σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, οι πολίτες υπέβαλλαν προτάσεις για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, και το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο απαριθμεί 
ορισμένα από τα κύρια σημεία που διατύπωσαν. Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα 
αυτά τα θέματα δίνονται στην πλήρη έκθεση της διαβούλευσης στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/justice/report_eucitizenship_consultation.pdf

Τα κύρια σημεία των διαλόγων των πολιτών παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του 
παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου. Αυτοί οι διάλογοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών έως τις ευρωεκλογές το 2014. Είναι η ευκαιρία 
να ακούσουμε και να μάθουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Ένωση 
του μέλλοντος.
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Κατανομή αποκρινόμενων 
ανά εθνικότητα

Κλίμακα 0 % 18 %
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Ποιοι συμμετείχαν;
Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την ιθαγένεια της 
ΕΕ. Έως και 11 598 άτομα απάντησαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Περίπου 
98 % εξ αυτών απάντησαν ως ιδιώτες. Το υπόλοιπο 2 % απάντησε για λογαριασμό 
οργανώσεων ή ενώσεων. Επίσης, η Επιτροπή έλαβε 115 προτάσεις μέσω ενός απο-
κλειστικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ένα τρίτο αυτών των προτάσε-
ων προερχόταν από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έννοιας του 
πολίτη της ΕΕ.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μεμονωμένων συμμετεχόντων ήταν πολίτες της ΕΕ που  
διέμεναν στην ΕΕ (94 %). Υπήρξε ευρύς συνδυασμός εθνικοτήτων της ΕΕ. Οι Πολωνοί 
υπήκοοι αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα (18 %) ενώ ακολουθούσαν οι Γάλλοι, 
οι Ιταλοί και οι Γερμανοί (8 % έκαστη ομάδα). Αν εξετάσουμε τις χώρες διαμονής των 
συμμετεχόντων, το μοτίβο είναι παρεμφερές. Η συνηθέστερη χώρα διαμονής ήταν 
η Πολωνία (15 %) ενώ ακολουθούσαν η Γαλλία και η Γερμανία (8 % έκαστη).

Οι νέοι άνθρωποι απάντησαν με ενθουσιασμό στη δημοσκόπηση. Περίπου το 34 % 
εξ αυτών που απάντησαν ήταν 18-30 ετών ενώ, με μικρή διαφορά, ακολουθούσε  
η ηλικιακή ομάδα 31-45 ετών με 33 %. Από όλους τους αποκρινόμενους, το 61 % ήταν 
άνδρες, το 35 % γυναίκες και το 4 % δεν προσδιόρισε το φύλο του. 

Συνολικά, 301 οργανώσεις έστειλαν τις απαντήσεις τους. Ορισμένες εξ αυτών αντι-
προσωπεύουν συγκεκριμένες ομάδες όπως οι εργαζόμενοι, οι σπουδαστές, οι νέοι  
ή άτομα με αναπηρία. Επίσης, μερικές ανέφεραν τις ανησυχίες και τις ιδέες των τοπικών 
ή εθνικών ενώσεων που είναι μέλη τους.

Επιπλέον, η διαβούλευση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολιτών της ΕΕ που ζουν εκτός 
της ΕΕ (149 απαντήσεις) και πολιτών που δεν ανήκουν στην ΕΕ (154) και είτε ζουν 
στην ΕΕ (93, πιο συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο ή την Ισπανία) είτε εκτός ΕΕ (61).

5



Ναι Όχι Δεν απαντώ 

Σύνολο 48 % 49 % 3 %

Άνδρες 44 % 54 % 2 %

Γυναίκες 55 % 43 % 2 %

Λιγότερο από 18 ετών 15 % 82 % 3 %

18-30 ετών 54 % 44 % 2 %

31-45 ετών 51 % 48 % 1 %

46-65 ετών 38 % 59 % 3 %

Άνω των 65 ετών 48 % 50 % 2 %

Ηλικία

Φύλο

Έχετε μείνει ποτέ σε άλλη χώρα της ΕΕ πλην της χώρας  
της οποίας είστε υπήκοος;

Έχετε ασκήσει ποτέ το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας  
στην επικράτεια της ΕΕ;

Ναι Όχι 

Σύνολο 87 % 13 %

Λιγότερο από 18 ετών 78 % 22 %

18-30 ετών 91 % 9 %

31-45 ετών 90 % 10 %

46-65 ετών 83 % 17 %

Άνω των 65 ετών 80 % 20 %

Ηλικία
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Ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της ΕΕ 
Σχεδόν 9 στα 10 άτομα από αυτά που απάντησαν είχαν ασκήσει το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της επικράτειας της ΕΕ (87 %). Τα μισά από τα άτομα 
που κάνουν αυτά τα ταξίδια ταξιδεύουν πάνω από μια φορά ετησίως. Το 3 % μετακινεί-
ται από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη σε εβδομαδιαία βάση και το 1 % καθημερινά. 

Οι βασικές αιτίες κυκλοφορίας εντός της ΕΕ είναι ο τουρισμός (87 %) ή/και η εργασία 
(45 %, συμπεριλαμβανομένων των καθημερινών μετακινήσεων προς και από τον τόπο 
εργασίας). Όμως, οι καταναλωτές (39 %), οι σπουδαστές (33 %), οι ασθενείς (4 %) και 
οι συνταξιούχοι (3 %) ασκούν και αυτοί το εν λόγω δικαίωμα. Οι οικογενειακές επισκέ-
ψεις, οι σχέσεις και η στρατιωτική θητεία συγκαταλέγονται στις άλλες αιτίες που δόθη-
καν για τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Οι νεότεροι συγκεντρώνουν τις περισσότερες 
πιθανότητες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία – κυρίως 
για προσφορά εθελοντικής εργασίας, θέσεις εργασίας, σπουδές και πρακτική άσκηση. 
Οι σπουδές στο εξωτερικό καταγράφηκαν πιο συχνά στις γυναίκες (61 %) παρά στους 
άνδρες (44 %). Οι ηλικιωμένοι ταξιδεύουν κυρίως για οικογενειακούς ή περιουσιακούς 
λόγους. Όλες οι εθνικότητες της ΕΕ ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφο-
ρία – όμως μερικές περισσότερο από άλλες. Οι Βέλγοι, οι Δανοί και οι Γάλλοι συμμετέχο-
ντες ήταν αυτοί που ταξίδευαν περισσότερο στις χώρες της ΕΕ. Αντιθέτως, το 32 % των 
Αυστριακών και των Τσέχων συμμετεχόντων δεν είχε ασκήσει ποτέ το δικαίωμά του για 
ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

« Οικονομικά κίνητρα με ώθησαν να 
φύγω αλλά ανέκαθεν ένιωθα μεγάλη 
επιθυμία να γνωρίσω άλλες χώρες 
και τα ευρωπαϊκά ιδεώδη.» 
– Πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου

« Νέοι άνθρωποι, πιθανώς με δια-
φορετικές ευκαιρίες και ιδέες 
για το πώς μπορούν να βελτιώ-
σουν τις συνθήκες διαβίωσης.» 
– Σλοβάκος πολίτης
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Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες ζουν ή έχουν ζήσει σε κάποια χώρα της 
ΕΕ που δεν ήταν η δική τους (48 %). Στην περίπτωση των γυναικών, το ποσοστό ξε-
περνά το ήμισυ (55 %). Τα περισσότερα άτομα που είχαν διαμείνει σε άλλη χώρα της ΕΕ 
είχαν μείνει για λιγότερο από χρόνο (39 %), και το ένα τρίτο για περισσότερο από χρόνο 
(33 %). Μικρότερα ποσοστά είχαν ζήσει μακριά από τη δική τους χώρα για περισσότερα 
από πέντε χρόνια (17 %) ή πάνω από 10 χρόνια (14 %). Ήταν πιο πιθανό οι νεότεροι 
συμμετέχοντες να έχουν ζήσει σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ένας στους τρεις συμμετέχοντες 
είχε ζήσει περισσότερο από μια φορά μακριά από τη χώρα της οποίας ήταν υπή-
κοος (32 %). Οι απαντήσεις από όλη την ΕΕ παρουσιάζουν συνέπεια όσον αφορά τις 
φορές που οι συμμετέχοντες είχαν ζήσει μακριά από τη χώρα τους. Όμως, περισσότεροι 
Γάλλοι (39 %), Λετονοί (34 %) και Σλοβάκοι (32 %) υποστηρίζουν ότι έχουν ζήσει σε 
άλλη χώρα της ΕΕ σε πολλές περιστάσεις και όχι μόνο μία. 

Παρότι η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τους πολίτες της ΕΕ, 
ακόμα αναφέρονται εμπόδια: σχεδόν 1 στους 5 συμμετέχοντες ανέφερε κάποια προ-
βλήματα κατά τη μετακίνηση ή τη διαμονή του σε άλλη χώρα της ΕΕ. Όσοι είναι 
κάτοικοι άλλης χώρας τείνουν ιδιαίτερα να αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες (27 %). 
Τα κύρια προβλήματα που αναφέρθηκαν ήταν: 
• χρονοβόρες ή ασαφείς διοικητικές διαδικασίες (62 %) 
•  το προσωπικό των τοπικών διοικήσεων δεν γνώριζε τα δικαιώματα που συνδέονται 

με την ΕΕ (47 %) και 
•  οι ίδιοι οι πολίτες δεν γνώριζαν αρκετά για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ΕΕ 

(19 %).

Ειδικότερα, διατυπώθηκαν παράπονα για πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, συ-
μπεριλαμβανομένων δαπανηρών απαιτήσεων μετάφρασης. Οι διαδικασίες σχετικά με 
την οικογενειακή κατάσταση κατά τη διάρκεια παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ (γάμος, 
διαζύγιο, εγγραφή τόπου διαμονής, γεννήσεων ή ονομάτων) προξενούσαν ιδιαίτερες 

« Σε μερικούς δήμους, μέχρι να βρεθεί το τελικό 
έγγραφο η διαδικασία παίρνει πολύ χρόνο. Όλη  
η διαδικασία είναι υπερβολικά χρονοβόρα και θα πρέ-
πει να συντομευθεί, ιδίως για τους πολίτες της ΕΕ.» 
– Ιταλός πολίτης
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δυσκολίες. Πραγματικά, μερικές φορές ζητούνταν έγγραφα που δεν εκδίδονται στη 
χώρα καταγωγής των ενδιαφερομένων. Η αναγνώριση διπλωμάτων μπορεί επίσης να 
αποτελέσει πρόβλημα. Ακόμα, συχνά παρατηρούνται προβλήματα σε σχέση με τη διπλή 
φορολογία, τη διαφοροποίηση των φοιτητών της ΕΕ ανάμεσα σε ημεδαπούς και μη κατά 
την τοποθέτηση ατόμων σε φοιτητικές εστίες και την άνιση πρόσβαση σε χρηματοδότη-
ση και υποτροφίες για ντόπιους και άλλους σπουδαστές της ΕΕ. 

Μόνο μια μικρή μειοψηφία από τα άτομα που κυκλοφορούν μεταξύ χωρών της ΕΕ 
(12 %) ανέφερε διακρίσεις λόγω της εθνικότητάς τους. Αυτό το ποσοστό ταιριάζει με 
τις απόψεις των συμμετεχόντων για τους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ που έρ-
χονται στη δική τους χώρα. Οι περισσότεροι είχαν θετική άποψη. Συνδύαζαν την ελεύ-
θερη κυκλοφορία με την πολιτισμική πολυμορφία (70 %), μια διαφορετική προοπτική 
(56 %), τη δημιουργία ταυτότητας της ΕΕ (55 %), την αμοιβαία κατανόηση (54 %) και 
την οικονομική ανάπτυξη (44 %). Μερικοί επίσης υποστήριξαν ότι η κινητικότητα των 
πολιτών της ΕΕ συμβάλλει στην επίλυση των ανισοτήτων του εργατικού δυναμικού 
μεταξύ χωρών της ΕΕ και προσφέρει νέες δεξιότητες και νέες επενδυτικές ευκαιρίες, 
ενώ μόνο το 27 % συνδύασε την ελεύθερη κυκλοφορία με τη δημογραφική αύξηση. 
Λιγότεροι από 1 στους 5 (18 %) πίστευαν ότι η άφιξη ατόμων από άλλες χώρες της 
ΕΕ προξενεί προβλήματα. Οι κύριες ανησυχίες που εκφράστηκαν συνδέονταν με την 
κατανομή περιορισμένων πόρων όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.

ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων περιλάμβαναν: 
•  την ενθάρρυνση ενιαίων τύπων για την έκδοση ευρωπαϊκών εγγράφων 

σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
• μια κοινή ταυτότητα της ΕΕ 
• καλύτερη υποστήριξη για τους πολίτες στον τόπο άφιξής τους 
• την εκπαίδευση του προσωπικού των τοπικών διοικήσεων 
•  ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

με συμπολίτες και 
•  καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα αρμόδια για επικοινωνία άτομα 

όποτε ανακύπτει κάποιο πρόβλημα. 

« Η κινητικότητα των 
πολιτών της ΕΕ μπορεί 
να προσφέρει στην 
αγορά εργασίας πείρα, 
γνώσεις και ικανότητες 
που μπορούν να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις να 
επιτύχουν περισσότερα.» 
– Κύπριος πολίτης
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Πρέπει άραγε τα παιδιά και οι ευάλωτοι ενήλικες που κατηγορούνται 
για κάποιο έγκλημα να λαμβάνουν προστασία (ασφαλιστικές δικλείδες 
δίκαιης δίκης) που πρέπει να ισχύει σε κάθε Κράτος Μέλος;

10 %
 

Όχι
 

17 %
 

Δεν απαντώ 
 

73 %
 

Ναι
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Οι πολίτες ως ιδιώτες 
Το 2 % των συμμετεχόντων ανέφερε προβλήματα σχετικά με την κηδεμονία των 
παιδιών σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το 57 % δεν είχε αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα 
αλλά μια σημαντική μειοψηφία (41 %) δεν έδωσε απάντηση. Τα προβλήματα συχνά 
επικεντρώνονταν στους εθνικούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν όταν οι γονείς 
έχουν διαφορετικές εθνικότητες. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν 
αναγνωρίζουν κάποια καθεστώτα που αναγνωρίζονται από άλλες, όπως είναι το νομικό 
καθεστώς συντρόφων του ίδιου φύλου.

Περίπου το 73 % υποστήριξε την ιδέα ότι τα παιδιά και οι ευάλωτοι ενήλικες πρέπει 
να λαμβάνουν προστασία (ασφαλιστικές δικλείδες δίκαιης δίκης), η οποία πρέπει να 
ισχύει σε κάθε χώρα της ΕΕ. Το κύριο επιχείρημα όσων δεν συμφωνούσαν με αυτή την 
πρόταση ήταν ότι όλοι οι ιδιώτες πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Επομένως, 
τα δικαιώματα και η προστασία πρέπει να παρέχονται σε όλους και όχι απλώς σε μια 
ορισμένη ομάδα. Επίσης, ορισμένοι πίστευαν ότι επαφίεται σε κάθε χώρα να αποφασίσει 
για το ζήτημα αυτό.

« Είμαι χωρισμένος και έχω τρία 
υπέροχα παιδιά αλλά δεν 
υπάρχει κοινός κανόνας για 
κοινή κηδεμονία. Είναι τρομερό.» 
– Ιταλός πολίτης

« Στην περίπτωση διεθνών ζευγαριών, είναι πολύ 
δύσκολο να υπάρξει συμφωνία λόγω απόστα-
σης, γλωσσικών δυσκολιών, αμφιβολίας για το 
ποιος θέτει σε εφαρμογή τη συμφωνία, κ.λπ.»
– Γάλλος πολίτης

« Όχι μόνο τα παιδιά και οι 
ευάλωτοι ενήλικες, αλλά 
κάθε πολίτης της ΕΕ!» 
– Ολλανδός πολίτης

« Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μπορεί 
να έχουν ήδη θεσπίσει παρόμοιες 
ασφαλιστικές δικλείδες αλλά, αν δεν 
έχουν θεσπίσει, οι βέλτιστες πρακτικές 
πρέπει να εναρμονιστούν.» 
– Βούλγαρος πολίτης
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Περίπου το 71 % πίστευε ότι τα άτομα που έχουν πέσει θύματα εγκληματικής πράξης 
σε κάποιο μέρος της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματική αποζημίωση για 
τη βλάβη που υπέστησαν, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου ζουν. Εντούτοις, οι απόψεις 
διίσταντο ως προς το ποιος έπρεπε να πληρώσει – το Κράτος, ο παραβάτης ή η ιδιωτική 
ασφάλιση.

« Ναι, όλα τα θύματα πρέπει 
να αποζημιώνονται για 
τη βλάβη που υφίστανται 
ανεξάρτητα από το πού και 
ποιος προέβη στο έγκλημα.» 
– Πορτογάλος πολίτης

« Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τις δικές τους 
ασφαλιστικές προβλέψεις για τον “συνήθη” τύπο 
παραπτώματος είτε βρίσκονται στην πατρίδα 
τους είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ.»
 – Βρετανός πολίτης

« Έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο έως ότου 
όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ προσφέρουν επαρκή μέσα 
προστασίας για υπόπτους και κατηγορούμενους. 
Κάθε χρόνο καταγράφονται εκατοντάδες υποθέσεις 
όπου απαγορεύεται η πρόσβαση πολιτών της ΕΕ 
σε διερμηνέα ή νομικές συμβουλές ή δεν τους 
παρέχονται πληροφορίες για τα δικαιώματά τους. 
Αυτά τα δικαιώματα έχουν ξεχωριστή σημασία όταν 
δεν βρίσκεστε στη δική σας χώρα. […] Ελπίζουμε 
ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να καταλήξουν 
σε ισχυρές οδηγίες για τα υπόλοιπα μέτρα που θα 
ενισχύσουν τα δικαιώματα των χιλιάδων ατόμων 
που συλλαμβάνονται στην ΕΕ κάθε χρόνο.» 
– Οργάνωση

« Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα 
σε κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ.» 
– Έλληνας πολίτης
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ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ενώ οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι τα θύματα εγκληματικής πράξης 
πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε όλη την ΕΕ και θα πρέπει 
να λαμβάνουν κάποια μορφή αποζημίωσης, δεν υπήρξε πραγματική 
ομοφωνία σε σχέση με το πώς θα επιτευχθεί αυτό:
•  μερικοί πίστευαν ότι το Κράτος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή αποζημίωσης
•  άλλοι υποστήριξαν ότι η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται από τον 

παραβάτη ή, για μικρά παραπτώματα, από προσωπική ασφάλιση.
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Αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
σε άλλη χώρα της ΕΕ;

13 %
 

Ναι
 

25 %
 

Δεν
απαντώ 

 

62 %
 

Όχι
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Οι πολίτες ως 
καταναλωτές 
Σχεδόν 1 στους 4 συμμετέχοντες (24 %) είχε αντιμετωπίσει προβλήματα όταν έκανε 
ηλεκτρονικά αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες είναι 
απρόθυμες να στείλουν αγαθά σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ή να δεχτούν κάρτες ξένων 
τραπεζών ή πιστωτικές κάρτες. Ή πάλι τα έξοδα αποστολής είναι απλώς υπέρογκα. 
Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες στη χρήση εγγυήσεων, λόγω των επακόλουθων εξόδων. 
Ακόμα, ορισμένες ιστοσελίδες ηλεκτρονικών πωλήσεων ζητούν αριθμό τηλεφώνου  
ή ταχυδρομική διεύθυνση σε συγκεκριμένο εθνικό μορφότυπο. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα 
σε άλλες χώρες είναι αδύνατο να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

 
Διαφορετικά συστήματα εθνικής φορολογίας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 
σε όσους κάνουν αγορές σε άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως σε επιχειρηματικό πλαίσιο.
 
Ένας στους 10 είχε αντιμετωπίσει προβλήματα όταν άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό 
σε άλλη χώρα της ΕΕ (13 %), επειδή οι τράπεζες απαιτούσαν τεκμηρίωση και εγγυήσεις 
που ήταν δύσκολο και ενίοτε αδύνατο να προσκομίσουν οι νεοαφιχθέντες. Αυτό το ζήτημα 
καταγραφόταν συχνά σε όσους είχαν διαμείνει σε άλλη χώρα της ΕΕ (22 %).

« Πολλές ιστοσελίδες δεν προσφέρουν τη δυνατότητα 
αποστολής των αγαθών στη δική μου χώρα διαμονής.» 
– Πορτογάλος πολίτης

« Οι κρατήσεις σε ένα ξενοδοχείο με ένα ασφαλές σύστημα 
πληρωμής για την εκάστοτε λειτουργία (έκπτωση) μπορούσαν 
να γίνουν μόνο σε εθνικές τράπεζες στη χώρα προορισμού.»
– Βέλγος πολίτης
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Ορισμένες τράπεζες απαιτούν από τους υποψήφιους πελάτες να έχουν μείνει στη χώρα 
για καθορισμένο χρονικό διάστημα ή/και να έχουν ιστορικό πίστωσης. Αυτό είναι πρό-
βλημα για τα άτομα που χρειάζονται έναν τραπεζικό λογαριασμό για να αγοράσουν ή να 
διαχειριστούν ακίνητα στο εξωτερικό αλλά δεν ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μόνιμοι 
κάτοικοι της συγκεκριμένης χώρας.

 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (60 %) δεν είχαν συναντήσει προβλήματα όταν προ-
σπάθησαν να αγοράσουν ακίνητα, παρότι ένα σημαντικό ποσοστό (37 %) δεν έδωσε 
απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μια μικρή μειοψηφία (3 %) επιβεβαίωσε ότι είχε αντι-
μετωπίσει εμπόδια. Ορισμένοι δήλωσαν ότι είχαν υποστεί διακρίσεις λόγω εθνικότητας 
όταν αποπειράθηκαν να αγοράσουν ακίνητα στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο στα Κράτη 
Μέλη της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης.

« Οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν το 
ιστορικό εισοδήματος από άλλες 
χώρες, δεν αποδέχονται τα ακίνητα 
σε άλλες χώρες ως εγγύηση, [και] 
δεν χορηγούν δάνεια για την αγορά 
ακινήτων σε άλλες χώρες.» 
– Πολωνός πολίτης

« Όταν έχεις δουλειά, είναι καλά τα 
πράγματα. Όταν όμως δεν έχεις, 
είναι λίγο πιο προβληματικά. Δεν θα 
έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, 
κάθε πολίτης πρέπει να δικαιούται 
έναν τραπεζικό λογαριασμό.» 
– Έλληνας πολίτης

« Το να μην είσαι εξοικειωμένος με τις 
διαδικασίες της εκάστοτε χώρας και 
η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών 
είναι πρόβλημα. […] Συμβολαιογρά-
φοι σε μερικές χώρες, όχι σε άλλες, 
είδη αμοιβής, φόροι, μυστηριώδη 
έντυπα για υπογραφή, κ.λπ.» 
– Σουηδός πολίτης
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Ένα άλλο εμπόδιο έγκειται στη δυσκολία εγγραφής υποθήκης στη χώρα της ΕΕ όπου 
βρίσκεται το ακίνητο, όταν κάποιος δεν εργάζεται και δεν διαμένει εκεί. Συχνά, οι τράπε-
ζες αρνούνται να αναγνωρίσουν το εισόδημα και άλλα επιδόματα που καταβάλλονται σε 
άλλη χώρα της ΕΕ. Επίσης, οι πολίτες μπορεί να δυσκολευτούν να εγγράψουν υποθήκη 
στη δική τους χώρα για κάποιο ακίνητο που βρίσκεται στο εξωτερικό και συχνά έρχονται 
αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες, ασαφείς απαιτήσεις και προβλήματα επικοινω-
νίας λόγω διαφορετικών γλωσσών. 

 

ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

•  καλύτερη ενημέρωση και προστασία για όσους κάνουν αγορές 
ηλεκτρονικά 

•  βελτιωμένες υπηρεσίες παραδόσεων σε όλη την ΕΕ σε περίπτωση 
ηλεκτρονικών αγορών από άλλη χώρα της ΕΕ 

•  διευκολύνσεις για την επίτευξη αποκατάστασης, για παράδειγμα 
αυξάνοντας το κατώτατο όριο για την ευρωπαϊκή διαδικασία 
μικροδιαφορών 

•  δυνατότητα χρήσης της κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας της ΕΕ  
ή πιστωτικής κάρτας για ηλεκτρονικές αγορές στην επικράτεια της ΕΕ. 
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Έχετε σπουδάσει ή σπουδάζετε αυτή την περίοδο σε άλλη χώρα της ΕΕ;

2 %
 

Δεν απαντώ 

31 %
 

Ναι

67 %
 

Όχι
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Οι πολίτες ως σπουδαστές 
και ως επαγγελματίες 
Σχεδόν 1 στους 3 συμμετέχοντες σπούδαζε ή είχε σπουδάσει σε άλλη χώρα της ΕΕ 
(31 %). Αυτό το ποσοστό ήταν αισθητά υψηλότερο για τις γυναίκες (40 %) σε σύγκριση 
με τους άνδρες (25 %). Σχεδόν οι μισοί νέοι ηλικίας 18-30 ετών ανέφεραν την εμπειρία 
των σπουδών στο εξωτερικό.

 
Σε ένα ερώτημα σχετικά με την επίδραση των σπουδαστών από άλλες χώρες της ΕΕ 
που έρχονταν στη δική τους χώρα, η απάντηση που επιλέχτηκε πιο συχνά ήταν ο πολι-
τισμικός εμπλουτισμός (74 %) ενώ, με κάποια διαφορά, ακολουθούσαν η πολυγλωσσία 
(65 %) και οι περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση (39 %). Μόνο το 5 % των συμμετεχό-
ντων δήλωσε ότι οι σπουδαστές από άλλες χώρες της ΕΕ είναι πηγή εμποδίων για την 
εκπαίδευσή τους (κυρίως επειδή πρέπει να μοιραστούν υπάρχοντες πόρους με μεγαλύ-
τερο αριθμό σπουδαστών).

« Οι δυσκολίες στην εδραίωση 
δέουσας επικοινωνίας ανάμεσα 
στα δύο πανεπιστήμια (Ρώμη και 
Στοκχόλμη) είχαν ως επακόλουθο 
ελάχιστη οικονομική υποστήριξη 
και δυσκολίες στην εναρμόνιση 
του προγράμματος σπουδών μου.» 
– Ιταλός πολίτης
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21 %
 

Ναι
 

5 %
 

Δεν απαντώ 
 

74 %
 

Όχι
 

Έχετε συναντήσει δυσκολίες στην αναγνώριση της περιόδου σπουδών σας;
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Μερικοί υποστήριξαν ότι η επαφή με διαφορετικές απόψεις προσφέρει πολλά οφέλη. 
Οι ανταλλαγές συχνά θεωρούνταν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και πηγή έμπνευ-
σης, προσφέροντας θετική εμπειρία και νέες δεξιότητες (γλώσσες, ανοιχτό πνεύμα και 
πολυπολιτισμικότητα) τόσο στους επισκέπτες όσο και στους ντόπιους σπουδαστές. 

Περίπου 1 στους 5 τωρινούς ή πρώην σπουδαστές ανέφερε δυσκολίες στην αναγνώρι-
ση της περιόδου σπουδών του σε άλλη χώρα της ΕΕ (21 %). Τα κύρια προβλήματα ήταν 
η γραφειοκρατία (όπως η απαιτούμενη παροχή μεταφράσεων επίσημων εγγράφων) και 
οι σύντομες προθεσμίες για την υποβολή σχετικών πληροφοριών.

« Όταν έχουμε μόνο μια οπτική για την 
ιστορία, τη γεωγραφία ή τα παγκόσμια 
γεγονότα, μας λείπουν οι πιο ολοκλη-
ρωμένες γνώσεις που μπορεί να προ-
σφέρει κάποιος από άλλη χώρα.»
– Ιρλανδός πολίτης

« Μας δίνουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουμε ένα μέρος της 
κουλτούρας τους μακριά από τη 
χώρα τους ενώ, με τη σειρά τους, 
γνωρίζουν μια νέα κουλτούρα.» 
– Σουηδός πολίτης

« Οι προθεσμίες για την κοινοποίηση των 
διδακτικών μονάδων μου στο δικό μου 
πανεπιστήμιο δεν συνέπιπταν με το χρόνο 
που χρειάστηκα για να επεξεργαστώ τους 
βαθμούς μου στη χώρα υποδοχής.» 
– Γερμανός πολίτης
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Έχετε αναζητήσει ποτέ εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ; 

52 %
 

Όχι
 

40 %
 

Ναι 
 

8 %
 

Δεν απαντώ 
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Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων είχε αναζητήσει εργασία σε άλλη χώρα 
της ΕΕ (40 %). Σχεδόν 1 στους 4 (24 %) δήλωσε ότι είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στην 
προσπάθειά του να βρει εργασία στον δημόσιο τομέα σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αυτό συνέ-
βη μερικές φορές επειδή δεν είχε την υπηκοότητα της εν λόγω χώρας ή δεν είχε ζήσει 
σε αυτήν αρκετά. Ορισμένοι επισήμαναν την έλλειψη ενημέρωσης και τις αδιαφανείς 
διαδικασίες προσλήψεων. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Τα άτομα ηλικίας 18-45 ετών συγκέντρωναν περισσότερες πιθανότητες να αναζητή-
σουν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ (47 %) σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 46-65 (29 %) 
ή τα άτομα άνω των 65 ετών (20 %).

« Οι θέσεις εργασίας στη γαλλική διοί-
κηση εξασφαλίζονται μέσω εξετάσεων 
διαγωνισμού που χαρακτηρίζονται από 
έντονη εκτεταμένη πολιτιστική μερολη-
ψία η οποία ευνοεί τους ντόπιους και δεν 
αντανακλά υποχρεωτικά την ικανότητα 
εκτέλεσης της εργασίας.» 
– Πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου

« Απαιτείται επένδυση για τις 
συνεντεύξεις, τον συντονισμό 
της αναζήτησης εργασίας, την 
ανεύρεση καταλύματος και 
σχολείων, την προσαρμογή των 
παιδιών σε νέα γλώσσα, κ.λπ.» 
– Ισπανός πολίτης
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Λαμβάνατε παροχές ανεργίας από τη χώρα καταγωγής σας ενώ
αναζητούσατε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ;

11 %
 

Ναι
 

7 %
 

Δεν απαντώ 
 

82 %
 

Όχι
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Πάνω από το ένα τρίτο πίστευε ότι οι διοικητικές δυσκολίες μπορεί να τους εμπόδιζαν 
να αναζητήσουν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ (36 %). Άλλοι παράγοντες που αναφέρ-
θηκαν ήταν οι εξής:
•  αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των φόρων στην άλλη χώρα της 

ΕΕ και στη χώρα καταγωγής τους και τις σχετικές επιπτώσεις στην οικονομική κατά-
στασή τους

• το εμπόδιο της γλώσσας
•  ανησυχίες σχετικά με τις διαφορές αποδοχών και τους κινδύνους πρόσληψης σε 

χαμηλότερα αμειβόμενη εργασία στην πατρίδα τους εάν εργάζονταν στο εξωτερικό 
για κάποιο διάστημα

• πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση και
• απομάκρυνση από οικογένεια/ φίλους και το τοπικό δίκτυό τους.

 

Ποσοστό ελαφρώς ανώτερο από 1 στους 10 αυτών που είχαν αναζητήσει εργασία σε 
άλλη χώρα της ΕΕ είχε λάβει παροχές ανεργίας από τη χώρα καταγωγής τους (11 %). 
Όμως οι περισσότεροι (82 %) είπαν ότι δεν είχαν λάβει τίποτε.

« Λάμβανα επίδομα ανεργίας στη Γαλλία 
αλλά σταμάτησε επειδή αναζητούσα 
δουλειά στη Σκωτία. Δεν είχα καμία 
υποστήριξη, ούτε εδώ ούτε στο εξωτε-
ρικό, λες και δεν ήμουν πολίτης. Πολύ 
δύσκολες εποχές.» 
– Γάλλος πολίτης

« Έχοντας ένα παιδί με αναπηρία, δεν ξέρω 
τι γίνεται με την υγειονομική περίθαλψη 
και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.» 
– Ολλανδός πολίτης
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Κατά τη γνώμη σας, ποιο θα ήταν το σωστό χρονικό διάστημα λήψης 
παροχών ανεργίας από τη χώρα καταγωγής σας;

32 %
 

Περισσότερο

16 %
 

3 μήνες 
 

37 %
 

6 μήνες 

15 %
 

Δεν απαντώ 
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Ορισμένοι έβρισκαν άδικο το γεγονός ότι είχαν πληρώσει φόρους σε κάποια χώρα της 
ΕΕ και ύστερα είχαν στερηθεί τα επιδόματα πρόνοιας αποκλειστικά και μόνο επειδή 
μετέβησαν σε άλλη χώρα. Όσοι είχαν αναζητήσει εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ ρω-
τήθηκαν επίσης ποιο ήταν, κατά τη γνώμη τους, το διάστημα για το οποίο έπρεπε να 
συνεχίσουν να λαμβάνουν παροχές ανεργίας από τη χώρα καταγωγής τους. Ποσοστό 
ελαφρώς ανώτερο από το ένα τρίτο δήλωσε ότι έξι μήνες ήταν ένα καλό διάστημα 
(37 %) και παρόμοιο ποσοστό πίστευε ότι έπρεπε να είναι μεγαλύτερο (32 %). Μια μικρή 
μειοψηφία επέλεξε τους τρεις μήνες (16 %).

« Ήμουν άνεργος στην πατρίδα μου. 
Αποφάσισα να πάω σε άλλη χώρα 
της ΕΕ επειδή είχα την οικονομική 
στήριξη των παροχών ανεργίας. 
Δυστυχώς, αυτές οι παροχές ήταν 
διαθέσιμες μόνο για τρεις μήνες 
αν έμενα μακριά από την πατρίδα 
μου αλλά ήμουν τυχερός και βρήκα 
δουλειά μέσα σε αυτό το διάστημα.» 
– Ισπανός πολίτης
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Συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη χώρα σας

Επιστολή στα θεσμικά όργανα και τους φορείς 
της ΕΕ για να θέσετε κάποιον προβληματισμό

Υπογραφή ή οργάνωση πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών 
προκειμένου να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

να προτείνει νομοθεσία για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα

Συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή τις τοπικές εκλογές ενώ ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ

Υποβολή υπόθεσης στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτικών 
κομμάτων ενώ ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε διάφορα δικαιώματα μέσω των οποίων μπορείτε 
να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί στην επικράτεια της ΕΕ. Ποιο από τα 
ακόλουθα δικαιώματα θεωρείτε πιο πιθανό να ασκήσετε; Επιλέξτε ένα  
ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Κάτοικοι

Μη κάτοικοι

Όλοι οι αποκρινόμενοι

66 %

68 %

66 %

51 %

48 %

49 %

52 %

48 %

49 %

57 %

39 %

47 %

44 %

41 %

41 %

37 %

36 %

36 %

30 %

20 %

24 %
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Πολίτες και δημοκρατία
Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι ο κύριος τρόπος να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις 
υποθέσεις της ΕΕ είναι μέσω της συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στη δική τους χώρα (66 %). 

Περισσότεροι από τους μισούς πίστευαν ότι ένα πολιτικό πρόγραμμα για τη βελ-
τίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών της ΕΕ (58 %) ή για την ενίσχυση της 
οικονομίας της ΕΕ (52 %) θα τους παρακινούσε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Σχεδόν 
οι μισοί θα παρακινούνταν από ένα πρόγραμμα για την υπερνίκηση των κοινωνικών 
ανισοτήτων στην ΕΕ (47 %) και από ένα πρόγραμμα που θα παρείχε στην ΕΕ ισχυρότε-
ρη φωνή σε διεθνές επίπεδο (46 %). Ένας στους 4 ανέφερε ότι θα παρακινούνταν αν 
κάποιο ενδιαφέρον πρόσωπο έθετε υποψηφιότητα για Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου (ευρωβουλευτής) ή Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι πολίτες θα χρησιμοποιούσαν πιο συχνά κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους για 
να ακουστεί η φωνή τους στην ΕΕ:
•  συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα τους (66 %)
•  υπογραφή ή οργάνωση Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών που θα ζητά από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο ζήτημα (49 %)
• επιστολή στους φορείς της ΕΕ για τη διατύπωση κάποιου προβληματισμού (49 %)
•  συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τις τοπικές εκλογές κατά τη 

διάρκεια διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ (47 %).

Αναφέρθηκαν επίσης μερικοί άλλοι τρόποι άσκησης επιρροής στην ΕΕ:
• υποβολή υπόθεσης στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (41 %) 
• υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (36 %) 
•  συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων στη διάρκεια διαμονής σε άλλη 

χώρα της ΕΕ (24 %).

Όπως δείχνει το γράφημα, οι πολίτες που διέμεναν ή είχαν διαμείνει σε άλλη χώρα της 
ΕΕ («κάτοικοι») ήταν πιο πιθανό να δήλωναν ότι είχαν ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής 
σε ευρωεκλογές ή τοπικές εκλογές σε άλλη χώρα της ΕΕ (57 %) συγκριτικά με άτομα 
που δεν είχαν ζήσει ποτέ σε άλλη χώρα («μη κάτοικοι») (47 %).
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Εάν μένατε σε άλλη χώρα της 
ΕΕ, θα το θεωρούσατε λογικό να 
αποκτήσετε το δικαίωμα ψήφου 
στις εθνικές εκλογές στη χώρα 
διαμονής σας;

Εάν μένατε σε άλλη χώρα της 
ΕΕ, θα το θεωρούσατε λογικό να 
χάσετε το δικαίωμα ψήφου στις 
εθνικές εκλογές στη χώρα της 
οποίας είστε υπήκοος;

10 %
 

Δεν απαντώ 

18 %
 

Όχι
 

72 %
 

Ναι
 

7 %
 

Δεν απαντώ 

31 %
 

Ναι

62 %
 

Όχι 
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Η πλειοψηφία πίστευε ότι θα έπρεπε να τους χορηγηθεί το δικαίωμα ψήφου στις 
εθνικές εκλογές στη χώρα διαμονής τους εντός της ΕΕ (72 %). Υποστήριξαν αυτή 
την άποψη προβάλλοντας λόγους καλύτερης ενσωμάτωσης, καταπολέμησης των δια-
κρίσεων μεταξύ πολιτών της ΕΕ και λόγω του δημοκρατικού δικαιώματος συμμετοχής 
στις εθνικές πολιτικές υποθέσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τους. Επίσης, 
πολλοί συμμετέχοντες πίστευαν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει φορολογία χωρίς πολιτι-
κή εκπροσώπηση. 

Περισσότεροι από 6 στους 10 (62 %) πίστευαν ότι δεν υπήρχε λόγος να χάσουν το 
δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές στην πατρίδα τους απλώς και μόνο επειδή διέ-
μεναν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, μια σημαντική μειοψηφία συμφώνησε ότι αυτό 
θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ορισμένες περιστάσεις (31 %). Άνδρες και άτομα 
που δεν είχαν μείνει ποτέ σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν πιθανότερο να το θεωρούσαν πιο 
λογικό ενώ άνθρωποι που ζούσαν εκτός της ΕΕ συγκέντρωναν λιγότερες πιθανότητες. 
Ορισμένοι επισήμαναν ότι τα άτομα που μετακομίζουν σε άλλη χώρα εξακολουθούν 
να επηρεάζονται από πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται στη χώρα καταγωγής τους, 
όπως η νομοθεσία για τη φορολογία, τις συντάξεις και την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, 
χάρη στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, είναι πιο εύκολο να διατηρήσουν επαφή με τις 
εξελίξεις στην πατρίδα τους.

« Η φορολογία και η εκπροσώπηση είναι 
βασικά. Εάν κάποιος πληρώνει φόρους 
σε μία χώρα, τότε πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να ψηφίζει για το κοινοβούλιο 
αυτής της χώρας. Εάν πληρώνει φόρους 
σε δύο χώρες, τότε έχει δύο ψήφους.» 
– Πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου

« Δικαιολογείται μόνο αν κάποιος αποκτά το 
δικαίωμα ψήφου στη νέα χώρα διαμονής, και 
αυτό εξαρτάται από την περίοδο διαμονής. 
Εάν δεν ξεπερνά το ένα έτος, δεν το βρίσκω 
λογικό να χάσει το δικαίωμα ψήφου.» 
– Γερμανός πολίτης
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Μόνο μια μικρή μειοψηφία των αποκρινόμενων είχε αντιμετωπίσει πρακτικά μειονεκτή-
ματα λόγω της εθνικότητάς τους κατά την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους 
ως πολίτες της ΕΕ. Η πλειοψηφία δεν είχε καμία τέτοια εμπειρία (69 %) και ποσοστό 
ελαφρώς μικρότερο από 1 στους 4 δεν έδωσε καμία απάντηση (23 %).

Όπως αναφέρθηκαν, τα κύρια εμπόδια για τη δημοκρατική συμμετοχή ήταν τα ακό-
λουθα:
•  η απώλεια των δικαιωμάτων ψήφου στη χώρα καταγωγής χωρίς παράλληλα να 

δοθούν δικαιώματα ψήφου στη νέα χώρα διαμονής
•  χρονοβόρες διαδικασίες για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων για την άσκηση 

του δικαιώματος ψήφου 
• έλλειψη ενημέρωσης του προσωπικού των τοπικών διοικήσεων
• έλλειψη πληροφοριών σε άλλες γλώσσες πλην της τοπικής
•  έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου στη διάρκεια παραμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ που ζουν εκτός της ΕΕ ανέφεραν επίσης ότι ήταν δύσκολο να λάβουν 
μέρος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή η χώρα καταγωγής τους που 
ανήκε στην ΕΕ δεν είχε θέσει σε εφαρμογή τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη 
δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών:
•  να καταργηθούν οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες που στερούν από τους 

πολίτες το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στη χώρα καταγωγής τους όταν 
μένουν στο εξωτερικό

•  να δοθούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για τα εκλογικά 
δικαιώματα

• να αναπτυχθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
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Για να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τα δικαιώματα που απορ-
ρέουν από την ΕΕ, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες θα στραφούν στην τηλεόραση 
(52 %) και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (49 %). Σε αυτό το σημείο ση-
μειώθηκαν κάποιες εθνικές διαφορές. Άτομα σε 13 χώρες της ΕΕ ήταν πιο πιθανό να 
απαντήσουν «τηλεόραση», με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 42 % στο Λουξεμβούργο 
έως 64 % στη Μάλτα. Όμως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης ήταν η πρώτη επιλογή 
σε 13 άλλα Κράτη Μέλη, με ποσοστά που κυμαίνονταν από 34 % στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έως 68 % στην Ελλάδα. Περίπου το 34 % έκρινε θετικά την ιδέα παρουσίασης ενός 
ηλεκτρονικού φόρουμ συζήτησης («Europedia») για την ανταλλαγή εμπειριών και τη 
συζήτηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ΕΕ με άλλα άτομα. Μια σημαντική 
μειοψηφία ανέφερε το ραδιόφωνο (28 %) και τα φυλλάδια (24 %). Ποσοστό μικρότερο 
από το ένα πέμπτο θα προτιμούσε τις αφίσες (17 %). Ένας στους 10 δήλωσε ότι δεν 
χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες (10 %).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευθύνει έναν ιστότοπο ο οποίος περιέχει πληρο-
φορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τους εθνικούς κανόνες και διαδι-
κασίες που θα σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε από τα δικαιώματά σας σε 
εθνικό επίπεδο (Your Europe). Με ποιον άλλον τρόπο θα θέλατε να αποκτάτε 
τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τα δικαιώματά σας ως πολίτης της ΕΕ;

Ενημέρωση και βοήθεια σχετικά 
με τα δικαιώματα της ΕΕ

Τηλεόραση 

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης

Ηλεκτρονικό φόρουμ συζήτησης («Europedia») όπου 
μπορείτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να συζητήσετε 

τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ με άλλα άτομα
Ραδιόφωνο

Φυλλάδια

Αφίσες

Δεν χρειάζονται άλλα μέσα

Άλλα

52 %

49 %

34 %

28 %

24 %

17 %

10 %

8 %
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Περισσότεροι από 6 στους 10 έκριναν θετικά την ιδέα ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού 
που θα τους εξηγεί αν ένα πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί καλύτερα σε τοπικό, εθνικό  
ή ευρωπαϊκό επίπεδο (63 %). Οι μισοί ήταν υπέρ ενός ενισχυμένου εθνικού σημείου 
επαφής που να μπορεί να βοηθά τους πολίτες όταν φθάνουν σε νέα χώρα της ΕΕ 
(50 %). Όταν ρωτήθηκαν για τις υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης 
της ΕΕ όπως το δίκτυο SOLVIT, τα Κέντρα Πληροφόρησης του Europe Direct και η υπη-
ρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», πολλοί δεν τις γνώριζαν. Αναφέρθηκε επίσης η έλ-
λειψη σχολιασμού μετά την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων σε αυτούς τους φορείς. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ένιωθαν χαμένοι όποτε αντιμετώπιζαν κάποιο 
πρόβλημα σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ και δεν ήξεραν αν έπρεπε να το παραπέμψουν 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, την εθνική κυβέρνησή τους ή στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

« Ο τύπος πρέπει να καλύπτει περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά 
με αυτά τα δικαιώματα για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ, συμπερι-
λαμβανομένων των συχνών 
ενημερωτικών εκδόσεων για το 
έργο που επιτελείται σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 
– Ισπανός πολίτης

« Θα ήταν σπουδαίο να έχουμε μια 
εφημερίδα της ΕΕ.»
– Αυστριακός πολίτης

« Η εισαγωγή Συμβουλευτικών Γραφείων 
των Ευρωπαίων Πολιτών σε ευρωπαϊκές 
πόλεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 
θα ήταν πολύ ωφέλιμη και θα έφερνε 
το ευρωπαϊκό διοικητικό και νομικό 
σύστημα πιο κοντά στους πολίτες.» 
– Ρουμάνος πολίτης
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Ιθαγένεια της ΕΕ και 
το μέλλον της ΕΕ 
Σχεδόν για τα 7 στα 10 άτομα που συμμετείχαν στη διαβούλευση, η ιθαγένεια της 
ΕΕ σημαίνει πρωτίστως την αίσθηση ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (67 %). 
Όμως, σε αυτό το σημείο σημειώθηκαν διαφορές μεταξύ των κρατών. Ενώ το 79 % 
των Ελλήνων συμμετεχόντων υιοθέτησε αυτή την άποψη, μόνο το 39 % των Τσέχων 
έκανε αυτόν τον συσχετισμό. Ποσοστό ελαφρώς ανώτερο από το ήμισυ όλων των 
συμμετεχόντων συνδύασε την ιθαγένεια της ΕΕ με κοινές αξίες και κοινή ιστορία 
(51 %). Πάλι σε αυτό το σημείο καταγράφηκαν σημαντικές εθνικές αποκλίσεις που 
κυμαίνονταν από τους Αυστριακούς, τους Γάλλους και τους Ρουμάνους (όλοι στο 
64 %) έως τους Σουηδούς (31 %). Επίσης, συχνά αναφέρθηκαν τα πρόσθετα δικαι-
ώματα (43 %), η συμμετοχή στην κοινοτική ζωή/στα κοινά (40 %) και η συμμετοχή 
στην πολιτική ζωή (26 %). 

Τι σημαίνει για εσάς η ιθαγένεια της ΕΕ; Θα τη συσχετίζατε με 
(ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα):

Την αίσθηση ότι ανήκετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινές αξίες και κοινή ιστορία

Πρόσθετα δικαιώματα

Συμμετοχή στην κοινοτική ζωή/στα κοινά

Συμμετοχή στην πολιτική ζωή

Άλλα

Κάτοικοι 

Μη κάτοικοι 

Όλοι οι αποκρινόμενοι

73 %

65 %

67 %

56 %

50 %

51 %

46 %

43 %

43 %

44 %

39 %

40 %

28 %

25 %

26 %

9 %

13 %

12 %
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Στην τελευταία ερώτηση, οι αποκρινόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν με δικά τους λόγια 
το πώς θα ήθελαν να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον και σε ποιο 
είδος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελαν να ζουν το 2020. 

Τα κύρια θέματα που επισήμαναν οι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν την προώθηση της 
πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, το θετικό κλίμα για την ανάπτυξη μιας Κοι-
νωνικής Ένωσης με την εφαρμογή κοινών κοινωνικών πολιτικών, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και των ανισοτήτων και την ανάπτυξη μιας ευημερούσας Ένωσης. 
Πολλές οργανώσεις επισήμαναν τη σημασία της ιθαγένειας της ΕΕ και την ανάγκη να 
ενισχυθούν η ενημέρωση και η εφαρμογή συγκεκριμένων δικαιωμάτων. 

Από τους συμμετέχοντες που περιέγραψαν με δικά τους λόγια το πώς θα ήθελαν να 
εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον και πώς θα ήθελαν να είναι το 2020, το 
ένα τρίτο (31 %, 3 286 απαντήσεις) οραματίζεται την ΕΕ ως Πολιτική Ένωση. Περισσό-
τεροι από 1 στους 10 αναφέρθηκαν επίσης στην ΕΕ ως Κοινωνική Ένωση (13 %, 1 360 
απαντήσεις) και σε μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη Οικονομική Ένωση (13 %, 1 333 
απαντήσεις). Διατυπώθηκαν διάφορες ιδέες σχετικά με την ενδυνάμωση της ταυτότητας 
της ΕΕ, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ΕΕ και τη μεγαλύτερη βαρύτητα στους 
πολίτες (12 %, 1 227 απαντήσεις). Λιγότεροι από 1 στους 10 έκαναν παρατηρήσεις που 
ήταν αρνητικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση (9 %, 929 απαντήσεις), όπως το ότι ήθελαν τις 
χώρες της ΕΕ να επανέλθουν στη διακυβερνητική συνεργασία μόνο. 

Κύρια θέματα που αναφέρθηκαν:

Μια Πολιτική Ένωση

Μια Κοινωνική Ένωση

Μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη 
Οικονομική Ένωση

Προς μια ευρωπαϊκή ταυτότητα

Αρνητικές δηλώσεις

13 %

31 %

13 %

12 %

9 %
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Άλλες ιδέες που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες υπό την επικεφαλίδα της Πολιτικής 
Ένωσης ήταν η πολιτική ολοκλήρωση (46 %), η Ομοσπονδιακή Ένωση (29 %), η καλ-
λιέργεια της δημοκρατίας (17 %) και η άμεση συμμετοχή των πολιτών (8 %).
 

« Πρόσθετα δικαιώματα 
και ευθύνες.»
– Λιθουανός πολίτης

« Να έχουμε τα ίδια δικαιώ-
ματα στις διάφορες χώρες 
και να γνωρίζουμε ποια 
είναι τα δικαιώματά μας σε 
κάθε χώρα της ΕΕ. Η ζωή 
μας θα γίνει πιο εύκολη.»
– Ισπανός πολίτης

« Η ευκαιρία να ασκήσουμε επιρροή σε 
διεθνές επίπεδο και να τεθούμε επικε-
φαλής της πολιτικής για το κλίμα με το 
παράδειγμά μας. Η πολυπολιτισμικότητα 
και η ευκαιρία να μάθουμε πολλές γλώσ-
σες και να ανταλλάξουμε απόψεις.»
– Φινλανδός πολίτης

« Κοινές αξίες, κοινά δικαιώματα.» 
– Βέλγος πολίτης 

« Στηρίζουμε ενεργά, μαζί με άλλες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, το νέο μέσο της Πρωτοβουλίας 
των Ευρωπαίων Πολιτών που προσφέρει νέες ιδέες 
στην ευρωπαϊκή πολιτική, που θα υλοποιήσει την 
ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία…»
– Οργάνωση
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Κατανομή επιμέρους θεμάτων της «Πολιτικής Ένωσης»:

Υπήρξε κάποια απόκλιση σε σχέση με την εθνικότητα μεταξύ αυτών που θεωρούσαν 
ότι η Πολιτική Ένωση ήταν το μέλλον. Οι αποκρινόμενοι με τις μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να αναφερθούν στην περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση ήταν οι Αυστριακοί 
(96 %), οι Ισπανοί (84 %) και οι Ιταλοί (80 %). Τα λιγότερα αιτήματα για Πολιτική 
Ένωση προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία (22 %), την Ουγγαρία 
(21 %) και τη Σλοβενία (20 %).

Μια Πολιτική Ένωση: απόψεις ανά εθνικότητα

 

 

 

 

 

 

 
Οι προτάσεις των πολιτών για μια «Κοινωνική Ένωση» περιλάμβαναν τα αιτήματα για 
ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
ασφάλισης (44 %), την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων (28 % και 27 % αντίστοιχα).

Πολιτική 
 Ένωση

Περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση 

Ομοσπονδιακή ΕΕ 

Καλλιέργεια της δημοκρατίας 

Βελτίωση και διευκόλυνση της ανάπτυξης 
της άμεσης συμμετοχής των πολιτών

46 %

8 %

17 %

29 %

AT ES IT EL DK CZ RO CY DE BG FR FI NL BE LU IE PT PL LV SK MT LT EE UK SE HU SI

96 %
84 % 80 %

68 % 67 % 67 % 66 % 66 % 65 % 60 % 58 % 56 % 55 %
48 %

41 % 40 % 40 %
34 % 31 % 29 % 27 % 26 % 26 % 22 % 22 % 21 % 20 %

« Προτού πεθάνω 
θα ήθελα να δω 
τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της 
Ευρώπης.» 
– Κύπριος πολίτης
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Κοινωνική 
Ένωση

Κατανομή επιμέρους θεμάτων της «Κοινωνικής Ένωσης»: 

Η υποστήριξη για την Κοινωνική Ένωση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις απαντήσεις των Δα-
νών (55 %), των Βουλγάρων και των Κυπρίων (45 % κάθε ομάδα) και ιδιαίτερα χαμηλή 
στις απαντήσεις των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου (8 %), του Λουξεμβούργου και 
της Λετονίας (6 % κάθε ομάδα).

Κοινωνική Ένωση: απόψεις ανά εθνικότητα 

Η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων που αναφέρθηκαν σε μια πιο ισχυρή Οικο-
νομική Ένωση ζήτησε την οικονομική ολοκλήρωση (67 %) προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί μια Ενιαία Χρηματοπιστωτική και Οικονομική Ένωση με μεταβίβαση κυριαρχίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένοι επικεντρώθηκαν σε μια ισχυρή, σταθερή Χρηματοπι-
στωτική Ένωση που θα βάσιζε τις πρακτικές της σε πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, σε 
δημοκρατικές αξίες και στις προσπάθειες για την ευημερία των πολιτών της (23 %) 
ενώ 1 στους 10 θα ήθελε να δει την ανάθεση περισσότερων εξουσιών στην ΕΕ ώστε 
να ελέγχει τον χρηματοπιστωτικό τομέα (10 %).

Μοναδικό, ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικής ασφάλισης 

Καταπολέμηση των διακρίσεων 

Καταπολέμηση των ανισοτήτων

DK BG CY ES EL EE IE AT RO PT SI SE DE BE LT IT FR MT FI CZ SK NL PL HU UK LU LV

55 %
45 % 45 % 41 % 40 % 40 % 38 %

32 % 32 % 28 % 27 % 24 % 24 % 23 % 22 % 20 % 19 % 19 % 18 % 18 % 17 % 15 % 13 % 11 % 8 % 6 % 6 %  

44 %

28 %

27 %

« Το 2020 θα ήθελα να ζω 
σε μια ΕΕ που θα είναι 
πιο εναρμονισμένη από 
την άποψη των διοικη-
τικών διαδικασιών και 
πιο συνεπής, ιδίως στην 
παροχή υπηρεσιών υγει-
ονομικής περίθαλψης 
και στην αναγνώριση 
διπλωμάτων και επαγ-
γελματικών προσόντων.» 
– Βούλγαρος πολίτης
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Οικονομική 
Ένωση

Οικονομική ολοκλήρωση 

Ευημερούσα ΕΕ 

Περισσότερη εξουσία για τον έλεγχο 
του χρηματοπιστωτικού τομέα

Κατανομή επιμέρους θεμάτων για την «Ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη 
Οικονομική Ένωση»: 

Η υποστήριξη για μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη Οικονομική Ένωση ήταν ιδιαί-
τερα ισχυρή στις απαντήσεις των πολιτών της Κύπρου (61 %), της Λετονίας (46 %), της 
Λιθουανίας (37 %) και της Δανίας (36 %) και πιο χαμηλή μεταξύ των συμμετεχόντων από 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία (13 % κάθε ομάδα), την Ουγγαρία (12 %) και την 
Εσθονία (λιγότερο από 11 %).

Μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη Οικονομική Ένωση: απόψεις 
ανά εθνικότητα

67 %

23 %

10 %

61 %

46 %
37 % 36 % 35 % 34 % 30 % 29 % 28 % 28 % 27 % 27 % 26 % 25 % 23 % 21 % 18 % 17 % 17 % 16 % 16 % 15 % 15 % 13 % 13 % 12 % 11 %

CY LV LT DK MT FI NL AT RO IT ES EL LU CZ DE BG IE PL BE SI FR SK PT UK SE HU EE
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« Η ιθαγένεια της ΕΕ πρέπει να γίνει το 
πραγματικό θεμελιώδες καθεστώς 
υπηκόων των Κρατών Μελών…» 
– Πολωνός πολίτης

« Είναι επείγουσα ανάγκη να λάβουμε μέτρα 
και να χαράξουμε μια σοβαρή και συνεπή 
πολιτική για την οικονομική ανάπτυξη.»
– Πορτογάλος πολίτης

« Κοινές αξίες όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Ελεύθερο 
εμπόριο μεταξύ των χωρών αλλά περιορισμός της 
παγκοσμιοποίησης ώστε να προστατεύσουμε το 
περιβάλλον. Τα προϊόντα δεν θα έπρεπε να ταξιδεύουν 
σε όλο τον κόσμο στη διάρκεια της παραγωγής. Έτσι, 
προξενούν ζημιά με πάρα πολλούς τρόπους.» 
– Πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου 

« Οι πολίτες πρέπει να έχουν την 
εξουσία να εκλέγουν απευθείας 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής […].» 
– Ισπανός πολίτης 

« Μια πιο δημοκρατική ΕΕ και άμεσα εκλεγμένη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φορολογική ολοκλήρωση 
και πολιτική στήριξη. Μεγαλύτερη εξάπλωση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων και προώθηση 
της κινητικότητας εργατικού δυναμικού.
Λιγότερη γραφειοκρατία σε όλους τους τομείς, 
λιγότεροι περιορισμοί. Ένας διαρκής αγώνας 
κατά του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της 
εναρμόνισης πολιτικών του ποινικού δικαίου 
και της οργανωτικής ενίσχυσης υφιστάμενων 
θεσμικών οργάνων [eurojust, europol, Frontex, 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CePOL)].» 
– Βέλγος πολίτης
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Συζητώντας για το μέλλον 
της Ευρώπης
Ως μέρος της ευρείας «Συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης», η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή διεξάγει «Διαλόγους με τους Πολίτες» σε όλη την ΕΕ καθώς και στο διαδίκτυο.  
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Viviane Reding, υπεύθυνη για θέματα Δικαιοσύνης, Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, και πολλά άλλα μέλη της Επιτροπής μεταβαίνουν 
σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ένωση για να ακούσουν τις ανησυχίες των 
πολιτών. 

Οι διάλογοι είναι ανοιχτά φόρουμ 200-500 πολιτών από κάθε κοινωνικό στρώμα. 
Σε πολλές περιστάσεις, συμμετέχουν ακόμα εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις 
ή βουλευτές. 

Ενώ αυτοί οι διάλογοι δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τις επίσημες διαδικασίες 
διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, όντως ο στόχος τους είναι να προάγουν έναν 
πραγματικά ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάξουν ιδέ-
ες για την ιθαγένεια της ΕΕ και το μέλλον της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Viviane Reding 

διεξάγει «Διαλόγους με τους 
Πολίτες» σε όλη την Ευρώπη.

 
Η ιθαγένεια της ΕΕ πρέπει να 

είναι «κάτι παραπάνω από απλή 
έννοια», δήλωσε. «Πρέπει να 

γίνει πραγματικότητα για τα 500 
εκατομμύρια των πολιτών μας.»

 
Και «καθώς οικοδομούμε το νέο 
ευρωπαϊκό σπίτι μας, πρέπει να 
έχουμε τους πολίτες μαζί μας.»
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Πρώτα στοιχεία
Οι τρεις πρώτοι Διάλογοι με τους Πολίτες στην πόλη Cádiz (Ισπανία, 27 Σεπτεμβρίου 
2012), το Γκρατς (Αυστρία, 5 Νοεμβρίου 2012) και το Βερολίνο (Γερμανία, 10 Νοεμβρί-
ου 2012) πρόσφεραν πολύτιμα στοιχεία για τα οράματα των πολιτών για τα ευρωπαϊκά 
δικαιώματα, τις πολιτικές και τη διακυβέρνηση και παρείχαν πολλές ιδέες. 

Η οικονομική κρίση κατέλαβε σημαντική θέση σε αυτούς τους διαλόγους. Οι πολίτες 
μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους για τον άμεσο αντίκτυπο της κρίσης στις επιχειρήσεις 
και τα μεμονωμένα άτομα, ειδικότερα τους νέους. Πολλοί από αυτούς τόνισαν την ευ-
θύνη των τραπεζών και ζήτησαν αυστηρότερη εποπτεία καθώς επίσης την οικονομική 
συμβολή του τομέα προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, υποστηρίχτηκε 
ομόφωνα η θέση ότι οι υψηλότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα έχουν 
ουσιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανά-
γκη για πιο ισχυρή δράση της ΕΕ ώστε να δοθεί ώθηση στην απασχόληση, συγκεκρι-
μένα με τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων και των σπουδαστών 
εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσης, επισήμαναν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπου, κατά τη γνώμη τους, πρέπει να 
γίνουν περισσότερα σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα που απολαμ-
βάνουν ως πολίτες της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
τα θέματα περιλάμβαναν την ελεύθερη κυκλοφορία, τα εκλογικά δικαιώματα, την 
Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, την κατάσταση των ευάλωτων ατόμων, τη 
γλωσσική πολυμορφία και την ισότητα των φύλων.

Οι συγκεκριμένες ιδέες που προέκυψαν από αυτές τις συζητήσεις περιλάμβαναν:
•  τις ευρωπαϊκές ταυτότητες ώστε να αποφεύγονται οι διοικητικές δυσχέρειες στη 

διάρκεια παραμονής σε άλλο Κράτος Μέλος
•  μέτρα που θα βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να ξεπεράσουν τις διάφορες δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουν, και 
•  μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων φορολογίας που ανακύπτουν σε διασυνο-

ριακές υποθέσεις. 

Αυτοί οι Διάλογοι με τους Πολίτες επιβεβαίωσαν επίσης την ανάγκη για καλύτερη ενη-
μέρωση σε σχέση με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ΕΕ. Οι άνθρωποι ζητούν 
περισσότερες πληροφορίες για να γνωρίζουν με ακρίβεια τα δικαιώματά τους αλλά 

Συζητώντας με πολίτες στην Cadiz: 
Πώς μπορούν η Ισπανία και η ΕΕ να 
εξέλθουν από την οικονομική κρίση;

Ο László Andor, Επίτροπος απασχό
λησης, κοινωνικών υποθέσεων και 
κοινωνικής ένταξης σε έναν Διάλογο 
με τους Πολίτες στη Νάπολη Ιταλίας.
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επίσης πώς να τα ασκούν στην πράξη και σε ποιον να απευθύνονται όταν πιστεύουν ότι 
τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά.

Ένα άλλο θέμα που επανερχόταν συχνά ήταν η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη 
δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους τρόπους καταπολέ-
μησης της πολιτικής απάθειας και προώθησης της πλήρους ένταξης των πολιτών που 
ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Διατυπώθηκε το αίτημα να έχουν δικαιώματα ψήφου στις 
εθνικές εκλογές. 

Οι Διάλογοι με τους Πολίτες επιβεβαίωσαν την ανάγκη για δημόσιους χώρους όπου 
μπορεί να συζητηθεί το μέλλον της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ουσι-
ώδεις συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προγράμματος. Ειδικότερα, ζήτησαν 
περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την προώ-
θηση ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να είναι 
για την Πολιτική Ένωση ό,τι είναι το Ευρώ για τη Νομισματική Ένωση. Επισημάνθηκε ότι  
η υπόδειξη υποψηφίων για την Προεδρία της Επιτροπής από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα στις εκλογές του 2014 θα είναι ήδη ένα βήμα προς μια πιο πολιτική Ένωση με 
πιο δημοκρατικά θεσμικά όργανα. Επίσης, οι συμμετέχοντες συζήτησαν μακροπρόθεσμους 
στόχους όπως μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη και ζήτησαν έναν απευθείας εκλεγμένο Πρό-
εδρο της Επιτροπής και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχυρότερες νομοθετικές εξουσίες. 

Μπορείτε να σχηματίσετε μια ιδέα για τους διαλόγους με τους πολίτες στον ιστότοπο 
Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης http://ec.europa.eu/european-debate/index_
el.htm Οι διάλογοι θα ενσωματωθούν στο έργο πολιτικής της Επιτροπής.

Η Ευρωβουλευτής Dagmar 
RothBehrendt με την Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής Reding στο Διάλογο 

των Πολιτών στο Βερολίνο.

« Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε 
τους απλούς πολίτες που δεν 
ασκούν το δικαίωμα της ελεύθε-
ρης κυκλοφορίας και πιστεύουν ότι δεν 
τους αφορούν οι πρωτοβουλίες της ΕΕ.»
– Αυστριακός πολίτης, Γκρατς 

« Δεν θέλουμε μια ΕΕ δύο διαφορετικών 
ταχυτήτων. Θέλουμε να είμαστε στην ΕΕ 
στο ίδιο επίπεδο.»  
– Ισπανός πολίτης, Cádiz

« Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι 
Διάλογοι με τους Πολίτες όπως αυτός;» 
92.1 % Ναι, 7,9 % Όχι. 
– Έρευνα σε συμμετέχοντες, Βερολίνο, Γερμανία
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Το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτών επιδιώκει: 
•  να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ΕΕ 

και κυρίως για το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•  να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα 
δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ και από τις πολιτικές της ΕΕ 

• να παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ 
•  να δώσει ώθηση σε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα δικαιώματα στο πλαίσιο της ΕΕ, κυρίως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφο-
ρίας, της ιθαγένειας της ΕΕ και της ανάπτυξης της ΕΕ στο σύνολό της.

Για να λάβετε μέρος,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο του 

Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών:

europa.eu/citizens-2013
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