Κορυφαία προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
η κλιματική αλλαγή, λένε οι πολίτες
•
•
•

Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες θέτουν την κλιματική αλλαγή ως κορυφαία
προτεραιότητα για το ΕΚ σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
Έξι στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι οι διαμαρτυρίες με πρωτοβουλία των
νέων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πολιτική
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων
Εθνών για το κλίμα («COP25»)

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη
προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, αποκαλύπτει το νέο ευρωβαρόμετρο,
υπογραμμίζοντας ότι οι διαμαρτυρίες με πρωτοβουλία των νέων για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχουν μεγάλη επιρροή.
"Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση του περιβάλλοντος, των ωκεανών
και της βιοποικιλότητας" πρέπει να είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, λένε οι πολίτες της ΕΕ σε νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον
Οκτώβριο του 2019 για λογαριασμό του ΕΚ. Η κλιματική αλλαγή αποτελούσε εξάλλου έναν
από τους κορυφαίους λόγους για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές τον περασμένο Μάιο,
ιδίως για τους νέους. Τώρα, για πρώτη φορά, οι πολίτες θέτουν την κλιματική αλλαγή στην
κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων του Ευρωβαρόμετρου.
Συνολικά, το 32% των Ευρωπαίων υποδεικνύει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και
τη διατήρηση του περιβάλλοντος ως το πιο σημαντικό ζήτημα για ανάληψη δράσης από τα
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί το ζήτημα που
αναφέρεται περισσότερο σε 11 κράτη μέλη, ιδίως στη Σουηδία (62%), τη Δανία (50%) και την
Ολλανδία (46%).
Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έθεσε επίσης το ερώτημα, ποιες περιβαλλοντικές ανησυχίες,
είναι οι πλέον επείγουσες. Η απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (52%) πιστεύει ότι είναι η
κλιματική αλλαγή, ακολουθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση (35%), θαλάσσια ρύπανση (31%),
αποψίλωση και αυξανόμενη ποσότητα αποβλήτων (και τα δύο στο 28%).
Ο Πρόεδρος του ΕΚ David Maria Sassoli, (Σ&Δ, Ιταλία), ο οποίος μεταβαίνει στη Μαδρίτη τη
Δευτέρα για να παρευρεθεί στην έναρξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα
(«COP25») είπε: ‘’Η έρευνα αυτή δείχνει με σαφήνεια ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν ανάληψη
δράσης από την ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Χθες στο Στρασβούργο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για
το κλίμα και το περιβάλλον στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφουγκραζόμαστε τους
πολίτες μας και τονίζουμε την ανάγκη να περάσουμε από τα λόγια στη δράση’’.
Οι διαμαρτυρίες με πρωτοβουλία των νέων κάνουν τη διαφορά
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι διαδηλώσεις με πρωτοβουλία των νέων έχουν
κινητοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Αυτή η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους
πιστεύουν ή είναι πεπεισμένοι ότι οι διαμαρτυρίες με πρωτοβουλία των νέων έχουν άμεσο
αντίκτυπο στην πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι Ιρλανδοί (74%), οι Σουηδοί (71%) και οι Κύπριοι (70%) είναι πεπεισμένοι ότι οι διαμαρτυρίες
θα οδηγήσουν σε πολιτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, σε σύγκριση με το 42% των Τσέχων και το
47% των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σημείωμα
Από το 1973, το Ευρωβαρόμετρο μετρά τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων
πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο την οποία ανέλαβε η
εταιρία «Kantar» διεξήχθη από τις 8 μέχρι 22 Οκτωβρίου 2019 με τη μέθοδο των προσωπικών
συνεντεύξεων 27.607 πολιτών της ΕΕ, άνω των 15 ετών, στα 28 κράτη μέλη. Τα στοιχεία και
η πλήρης έκθεση θα δημοσιευθούν στις 10 Δεκεμβρίου 2019.
Σύνδεσμοι
Parlemeter 2019: Βασικά γραφήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά
ζητήματα
www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191129RES67708/20191129RES67708.
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Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP25)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_EL.html
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική
και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EL.html
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ στα αγγλικά «COP25 climate
change conference in Madrid»
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)64
4188
Οπτικοακουστικό υλικό για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή,
2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP25)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home

Climate change should be Parliament’s first priority,
according to citizens
Combating climate change should be Parliament’s top priority, new Eurobarometer
reveals, highlighting youth-led climate protests as great influencers.
“Combating climate change and preserving our environment, oceans and biodiversity” should
be the European Parliament’s (EP) biggest priority, EU citizens say in a new Eurobarometer
survey commissioned by the EP and conducted in October 2019. Climate change was already
one of the leading reasons for voting in the European elections last May, especially for young
people. Now, for the first time, citizens are putting climate change at the top of a
Eurobarometer priority list.
The Eurobarometer survey also asked respondents which environmental concern is the most
pressing. An absolute majority of Europeans (52%) believe that it is climate change, followed
by air pollution (35%), marine pollution (31%), deforestation and the growing amount of waste
(both 28%).
Parliament President David Maria Sassoli, (S&D, IT), who arrives in Madrid on Monday to
attend the opening of the UN COP25 climate change conference, said: “This survey shows
very clearly that Europeans want action from the EU on combatting climate change.
Yesterday in Strasbourg, the European Parliament approved a resolution declaring a climate
and environmental emergency in Europe and globally. We are listening to our citizens and
stressing the need to move beyond words to action”.

Youth-led protests make a difference
Over the course of the past year, youth-led protests have mobilised millions of people in the
EU and globally.
This new Eurobarometer survey shows that close to six out of ten European citizens are
confident or convinced that youth-led protests have a direct impact on policy at both national
and European level.
The Irish (74%), Swedes (71%) and Cypriots (70%) are most convinced that the protests will
lead to political measures being taken at EU level, compared to 42% of Czechs and 47% of
UK citizens.
Background
Since 1973, the Eurobarometer has measured European citizens’ perceptions of and
expectations of the EU. Kantar collected the data for this Eurobarometer and the fieldwork
took place 8-22 October 2019 in all 28 EU member states. A sample of 27,607 representative
respondents above the age of 15 were interviewed face-to-face for the report. The data and
the full report will be published on 10 December 2019.
Further information
Parlemeter 2019: Key graphs on climate change and environmental issues
European Parliament’s Eurobarometer website
European Parliaments resolution on COP25
European Parliament’s resolution declaring climate and environmental emergency
EP Research briefing on COP25 climate change conference in Madrid
Multimedia package on the COP25
Free photos, video and audio material
Eurobarometer 2019 on Climate change

