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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мненията имат значение. От първостепенно значение за един 

демократично избран Европейски парламент, който представлява 

всички граждани в Европейския съюз и дава гласност на техните мнения, е 

да чуе тези мнения и да ги разбере в цялото им многообразие. На десетата 

година от своето създаване проучването „Парламетър“ на Европейския 

парламент продължава да наблюдава мненията на европейските граждани 

относно членството в ЕС и ползите от него, относно това дали гласът им се 

чува в Съюза и не на последно място отношението им към Европейския 

парламент, неговите приоритети, действия и мисия. Парламетърът е огледало 

на съвременния Европейски съюз, което изгражда един общ образ въз 

основа на многообразието.

От 2007 г. насам проучванията „Парламетър“ рисуват ясна и богата картина на 

развитието на обществените нагласи в Европа с течение на времето. Те проследяват 

техните възходи и спадове във времена на криза и успех и отчитат устойчивия 

ангажимент и отдадеността на европейските граждани към основните права и 

свободи. Проучванията на общественото мнение на Европейския парламент хвърлят 

светлина върху важната роля на ЕС за справянето с глобалните заплахи, измерват 

осведомеността на гражданите относно законодателната дейност на ЕС и по-

специално на Парламента, която се осъществява от тяхно име и в техен интерес.

В тази своя дейност проучванията „Парламетър“ предлагат богат набор от данни и 

информация, които позволяват подробен анализ на тенденциите в общественото 

мнение не само на средно европейско равнище, но предоставят и много повече 

подробности на равнище конкретна държава или конкретен социално-демографски 

профил.

Именно наличието на голям обем подробна информация превръща проучването 

„Парламетър“ в толкова ценен и полезен инструмент. Както показва настоящото 

проучване, средните резултати за ЕС по всеки един въпрос ни представят само 

половината от историята. Цялостна картина на Европейския съюз през очите 

на неговите граждани се очертава едва когато те бъдат съчетани с различните 

национални резултати – и често съпоставени с тях.



ПАРЛАМЕТЪР ЗА 2017 Г.: ПО-СИЛЕН ГЛАС8

Работата на терен за нуждите на настоящото проучване на Евробарометър за 

Европейския парламент беше проведена в периода 23 септември — 2 октомври 

2017 г. Kantar Public проведе преки интервюта с 27 881 анкетирани във всичките 28 

държави членки.

Представянето на резултатите започва с описание на контекста, основните 

политически и икономически събития, които настъпиха през последните месеци 

и които са от жизненоважно значение за разбирането на промените в мненията 

и тенденциите. Докладът е структуриран в три глави около три основни теми: 

в първата глава се разглеждат гласът на гражданите и тяхното отношение към 

Европейския съюз и Европейския парламент. Във втората глава са проучени 

мненията на гражданите относно това кои са заплахите, от които Европейският съюз 

следва приоритетно да ги защитава, както и относно постиженията и успехите на 

Европейския съюз, които те желаят да съхранят. И накрая, в третата глава се хвърля 

светлина върху политическите приоритети, по които европейските граждани 

биха искали Европейският парламент да работи, и не на последно място – върху 

ценностите, които те считат за важни.

Предоставя се информация относно тенденцията на развитието от 2007 г. насам 

по множество важни въпроси, като се прави анализ на промените в мненията на 

европейските граждани. Има въпроси, които не са задавани във всички издания на 

„Парламетър“, и поради това може да има вариации в тенденциите по отношение на 

различните показатели. 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Проучването „Парламетър“ за 2017 г. показва засилване на гласа на 

европейските граждани и на тяхната вяра в европейския проект, 

както и укрепване на образа на Европейския парламент в очите на 

гражданите. В контекста на възобновения дебат за бъдещето на Европа и на 

предизвикателството, пред което е изправено единството на Европейския 

съюз, 47% от европейските граждани чувстват, че гласът им се зачита в ЕС. 

Това е най-добрият резултат от изборите за Европейски парламент през 

2009 г. насам. Освен това, при положение че 57% от анкетираните смятат, 

че членството в ЕС е добро за тяхната страна, този показател също почти е 

възвърнал равнището си отпреди кризата.

Парламетърът на Европейския парламент за 2017 г. проследява отблизо мненията 

на гражданите относно членството в ЕС и ползите от него, относно това дали гласът 

им има значение в Европейския съюз, както и тяхното отношение към Европейския 

парламент, неговите приоритети, действия и мисия.

На положителните признаци на икономическо възстановяване в ЕС и на завръщането 

към стабилността все повече се гледа като на „нова нормалност“. В първата си 

част Парламетърът за 2017 г. показва засилване на положителното отношение на 

гражданите към ЕС, както се видя в предишни проучвания от 2016 г. насам. Последното 

проучване от март 2017 г., озаглавено „Две години до изборите за Европейски 

парламент през 2019 г.“, показа нарастващата осъзнатост на гражданите, че ЕС действа 

от тяхно име в областите, които самите те са посочили като приоритетни. Въз основа 

на нарастващото признание на действията на ЕС, интересът към него остава висок и 

възлиза на 57%, като отбелязва постоянна възходяща тенденция във времето.

В рамките на подновения дебат за бъдещето на Европа ясно изразено мнозинство 

от европейците продължава да подкрепя членството на страната си в ЕС. 57% от 

анкетираните чувстват, че членството в ЕС е добро за тяхната страна, което е почти 

толкова, колкото преди кризата. Въпреки че в най-силно засегнатите държави членки 

това усещане е по-слабо, гражданите от икономически по-стабилните държави са 

по-склонни да подкрепят ЕС. Повечето анкетирани във всички държави членки 

заявяват, че членството в ЕС е донесло ползи за тяхната страна. На равнището на ЕС 

това усещане отбелязва ръст от четири процентни пункта в сравнение с 2016 г. и сега 
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е 64%. Освен това повече граждани считат, че нещата в ЕС се развиват в правилната 

посока (31%, + 6 процентни пункта в сравнение с март).

На фона на този постоянно нарастващ оптимизъм Европейският парламент също 

отчита ръст на общественото одобрение. С настоящото увеличение с осем процентни 

пункта става ясно, че 33% от всички граждани имат положителна представа за 

Европейския парламент. Това увеличение е съпроводено от сходен по размер спад от 

7 процентни пункта до общо 21% при гражданите, които имат отрицателна представа 

за ЕП, докато представата на 42% от анкетираните все още е неутрална. 

И накрая, интересен акцент може да се постави върху предстоящите избори за 

Европейски парламент през 2019 г. По-малко от две години преди изборите 47% от 

европейците призовават за засилване на ролята на Европейския парламент, докато 

55% от тях още отсега заявяват своя интерес към следващите избори за Европейски 

парламент.

Във втората си част Парламетърът за 2017 г. проследява общественото мнение от 

гледна точка на заплахите и защитата от страна на ЕС. Идеята за „Европа, която закриля“ 

вече трайно се е утвърдила в политическия дискурс в ЕС. Неотдавнашните проучвания 

на Евробарометър показаха голяма загриженост по въпроси, като тероризма, 

имиграцията и икономическата ситуация.

Ето защо в тази глава най-напред се установяват областите, в които европейците 

очакват защита от ЕС. С 58% посочвания тероризмът се очертава като основната 

заплаха, от която европейците искат ЕС да ги защитава. Несигурната икономическа 

ситуация, от която страдат много европейци, повдига въпроси като безработицата 

(43%) и бедността и изключването (42%). Защитата срещу неконтролираната миграция, 

с 35% средно, все още заема челно място в дневния ред на гражданите. По-малко от 

една четвърт от европейците са посочили изменението на климата (23%), религиозния 

радикализъм (23%), организираната престъпност (22%), въоръжените конфликти (21%), 

политическия екстремизъм (20%), разпространението на инфекциозни заболявания 

(10%), компютърните атаки, социалния дъмпинг и заплахите за неприкосновеността на 

личните данни (по 9% за всяка от трите).

По-нататък в проучването се оценяват основните постижения, които гражданите 

искат ЕС да защитава за тях. Отговорите могат да бъдат разделени в две основни 

категории: от една страна, основните права (44%) и свободата на пътуване, работа 

и обучение на територията на ЕС (36%). От друга страна се нареждат социалните и 

икономическите постижения, а именно трудовите права (34%), адекватните пенсии 
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(34%) и икономическото благосъстояние (33%). Тези резултати кореспондират добре 

с ценностите, които европейците искат ЕП приоритетно да защитава: защитата на 

правата на човека (56%), свободата на словото (34%) и равенството между мъжете и 

жените (32%).

В третата глава на Парламетъра за 2017 г. е посочено какви конкретни политики 

очакват европейците от Европейския парламент. В съответствие с установените вече 

заплахи европейците основно и в еднаква степен подкрепят действията в областта на 

бедността и изключването (41%), както и действия за борба с тероризма (41%). Борбата 

с младежката безработица е третият най-често цитиран проблем (31%) средно за ЕС. 

Темите в топ три отразяват в широк смисъл тревогите на европейските граждани: те 

искат да постигнат житейските си цели на място, което им гарантира икономически 

възможности и където свободата им да бъде защитена. 
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КОНТЕКСТ

Както във всяко подобно проучване, разбирането на националния, 

европейския и международния контекст, в който са проведени 

интервютата, е от ключово значение за правилния анализ на резултатите.

In the European Union positive signs of economic recovery and a return to stability В 

Европейския съюз на положителните признаци на икономическо възстановяване 

и на завръщането към стабилността все повече се гледа като на „нова нормалност“. 

В този смисъл в речта относно състоянието на Съюза, която председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе пред Европейския парламент на 

13 септември 2017 г., доловимите отличителни знаци на постигнатите положителни 

резултати са използвани като подходяща отправна точка за изграждането на по-

силен Европейски съюз.

Нарастващият оптимизъм за бъдещето на ЕС изглежда е отражение на постепенното 

икономическо възстановяване, постигнато от неговите държави членки. По данни 

на Евростат през второто тримесечие на 2017 г. 235,4 милиона мъже и жени са 

били наети на работа в ЕС281 : това е най-високата регистрирана някога стойност. 

В същото време Евростат изчислява, че сезонно коригираният БВП през второто 

тримесечие на 2017 г. е нараснал с 0,6% в еврозоната (EA19) и с 0,7% в ЕС28. В 

сравнение със същото тримесечие на предходната година, през второто тримесечие 

на 2017 г. сезонно коригираният БВП е нараснал с 2,3% в еврозоната и с 2,4% в ЕС282. 

Призивът на председателя Юнкер да се постави начало на процес на реформиране 

на Европейския съюз беше поет както от европейските политици, така и от медиите, 

което доведе до засилване на обществения дебат и на осведомеността.

Въпреки отслабването на масовия приток на бежанци и незаконни мигранти по 

основните маршрути и значителния спад на броя на търсещите убежище от 2014 г. 

насам, на Европейския съюз продължава да му се налага да се справя с мигранти и 

бежанци, идващи основно през Средиземно море, което води до редица трагични 

инциденти.

Терористичните нападения срещу невинни хора в различни държави от ЕС 

1  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-
37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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продължават. Това лято в Обединеното кралство бяха извършени две терористични 

нападения – на Лондон Бридж на 3 юни и в лондонското метро на 15 септември. 

На 17 август Барселона беше ударена от терористично нападение, в което бяха 

убити 14 души, а ранените бяха повече от 130. Белгия отново стана жертва на две 

терористични нападения, извършени в Брюксел на 20 юни и на 25 август. Не на 

последно място, две терористични нападения се случиха във Франция, в Париж и в 

Марсилия, съответно на 6 юни и на 1 октомври.

Редица държави от ЕС пострадаха от природни бедствия. В Италия на 9 септември 

беше наводнен районът на Ливорно, а на 21 август Иския беше засегната от 

земетресение. На 21 юли друго земетресение засегна гръцкия остров Кос. В по-

широк контекст европейските медии подробно отразиха серия опустошителни 

урагани, засегнали Карибските острови, Пуерто Рико, както и континенталната част 

на САЩ.

Що се отнася до Обединеното кралство и текущите преговори за излизането му 

от ЕС, разговорите с Европейския съюз продължават да са трудни и напредъкът 

все още се счита за недостатъчен, въпреки че се правят опити за възобновяване 

на процедурата. Предизвикателствата, свързани с процеса на напускане на 

Европейския съюз и възможните последици от това, бяха широко отразени от 

медиите в целия Европейски съюз.

В същото време политическата криза в Испания, причинена от положението в 

Каталуния, сериозно доминираше обществения дебат, при това не само в самата 

Испания.

Изборите често са повод гражданите да преразгледат своите политически възгледи 

и позицията си по важни въпроси. На национално равнище преди или след 

работата на терен се проведоха няколко парламентарни и президентски избори. 

На 24 септември 2017 г. в Германия имаше парламентарни избори, а в началото на 

октомври в Португалия се проведоха местни избори. Освен това на 15 октомври 

гражданите бяха призовани да гласуват на парламентарни избори в Австрия, а на 

22 октомври – в Чешката република. През октомври тази година ще се проведат 

също така местни избори в Естония, както и първият тур на президентските избори в 

Словения. 
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ГЛАВА I: ПО-СИЛЕН ГЛАС

През изминалата година тенденциите в общественото мнение показват 

повишаване на положителното отношение към ЕС, както пролича 

в Специалния Евробарометър на Парламента, озаглавен „Две години 

до изборите за Европейски парламент през 2019 г.“ (март 2017 г.)3 , в 

Парламетъра за 2016 г.4 , както и в Стандартния Евробарометър 87 на 

Европейската комисия (май 2017 г.) 5.

47% от европейските граждани чувстват, че гласът им се зачита в ЕС. Това е най-

добрият резултат от изборите за Европейски парламент през 2009 г. насам. Освен това, 

при положение че 57% от анкетираните усещат, че членството в ЕС е добро за тяхната 

страна, този показател също почти е възвърнал равнището си отпреди кризата. 

Интересът към ЕС остава висок и възлиза на 57%, като отбелязва постоянна възходяща 

тенденция във времето.

Ясно изразено мнозинство от европейците продължава да подкрепя членството на 

страната си в ЕС. 57% от анкетираните чувстват, че членството в ЕС е добро за тяхната 

страна, което е почти толкова, колкото преди кризата. 64% от анкетирани в целия ЕС 

заявяват, че членството в ЕС е донесло ползи за тяхната страна. На равнището на ЕС 

това чувство отбелязва ръст от четири процентни пункта в сравнение с 2016 г. Освен 

това повече граждани считат, че нещата в ЕС се развиват в правилната посока (31%, + 6 

процентни пункта в сравнение с март). 

Европейците имат многостранен подход към ЕС, който те разглеждат едновременно 

като глобален участник, натоварен със задачата да се справя с международните 

предизвикателства, и като подходящото равнище за предприемане на по-решителни 

действия в редица политически области6 . Въпреки това гражданите не само очакват 

повече от ЕС, но изглежда стават по-възприемчиви към действията на ЕС в тези 

области.

3 Европейски парламент, Специален Евробарометър „Две години до изборите за Европейски 
парламент през 2019 г.“, март 2017 г., http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
4 Европейски парламент, Специален Евробарометър „Парламетър“ за 2016 г.“, http://www.europarl.
europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 87, май 2017 г., http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Европейския парламент, Специален Евробарометър „Две години до изборите за Европейски 
парламент през 2019 г.“, март 2017 г.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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В последното проучване на Европейския парламент, озаглавено „Две години до 

изборите за Европейски парламент през 2019 г.“, ясно се вижда, че европейските 

граждани са все по-информирани относно това, което ЕС прави за тях. Сравнението 

на резултатите от 2016 г. с тези от 2017 г. показва, че делът на анкетираните, които 

считат, че „действията на ЕС са подходящи“, се е увеличил значително в почти 

всички държави членки в повечето политически области. В глава II ще се обсъди 

значението на тази повишена осведоменост на европейските граждани във връзка 

с привеждането на действията на Европейския съюз в съответствие с техните 

очаквания. С това може да се обясни и значителният ръст в една ключова област, а 

именно убеждението на гражданите, че гласът им „се зачита в ЕС“ или напротив.

Моят глас се зачита в ЕС и в моята страна

Европейците чувстват, че тяхното мнение е важно и че гласът им се чува: процентът 

на европейците, които вярват, че „гласът им се зачита в ЕС“ достига 47% – най-

високият резултат от изборите за Европейски парламент през юни 2009 г. насам.

Обратно, процентът на европейците, които мислят, че „гласът им не се зачита в ЕС“ 

регистрира 48%, като намалява с 11 процентни пункта спрямо високия си резултат 

от септември 2016 г. Напоследък двете тенденции показват сближаване, като 

положителното усещане се е увеличило с 4 процентни пункта в сравнение с март 

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., D72.1

PМоля, кажете ми, доколко сте съгласен(сна) или несъгласен(сна) със следното твърдение: 
„Моят глас се зачита в ЕС“. ?
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2017 г. и с 10 процентни пункта в сравнение с една година по-рано.

Това развитие е резултат от широко разпространено подобрение в голяма част 

от държавите членки. С възходяща тенденция от 10 процентни пункта или повече 

държави като Словения, Швеция, Дания, Австрия и Ирландия заемат първите места в 

това развитие в посока нагоре. Само в България, Литва и Румъния мнението по този 

въпрос отбелязва спад, докато в Кипър и Латвия не е регистрирана промяна.

Основните причини, които карат гражданите да вярват, че сега гласът им се зачита 

повече в ЕС, трябва да бъдат оценени внимателно за всяка държава, като се вземе 

предвид съответният политически контекст. Много е възможно засилването на 

действието на ЕС в съответствие с изразените очаквания да е стимулирало тези 

резултати. Освен това обаче различното политическо развитие, като например 

успехът на дадено национално правителство при следването на определени 

политики или позиции на европейско равнище, също може да е изиграло важна 

роля за оказване на влияние върху мнението на гражданите, че гласът им се чува 

по-добре в ЕС.

За да се допълни становището им по въпроса дали гласът им се зачита в ЕС, 

гражданите са запитани също и как оценяват влиянието на своя глас в собствената 

им страна. Това чувство остава силно и отбелязва по-високи стойности от тези за ЕС. 

Голямото мнозинство от европейците мислят, че гласът им се зачита на национално 

равнище (61%), като едва 35% от анкетираните считат, че гласът им не се зачита в 

собствената им страна.

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., D72.2

? Моля, кажете ми, доколко сте съгласен(сна) или несъгласен(сна) със следното твърдение: 
„Моят глас се зачита в [нашата страна].“
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В почти всички държави гражданите считат, че гласът им се чува по-силно в 

националния, отколкото в европейския контекст. Единствените изключения са 

Румъния и Литва, където гражданите са склонни да считат, че гласът им се зачита 

повече в ЕС, отколкото в собствената им страна, макар че, както беше отбелязано 

по-горе, това усещане също бележи спад. В този контекст следва да се отбележи, че 

през юни 2017 г. румънското правителство се разпадна, което доведе до смяна на 

министър-председателя, докато през зимата на 2016 г. в Литва на власт дойде ново 

правителство.

Къде усещането за това, че „моят глас се зачита“, е най-силно и най-
слабо?

Швеция е държавата, в която най-много граждани считат, че гласът им се зачита 

както на национално равнище (95%), така и на равнището на ЕС (84%). Това не е нещо 

ново в проучванията на Евробарометър, тъй като броят на шведските граждани, 

които считат, че гласът им се зачита, винаги е бил много висок. Същата тенденция 

може да се наблюдава и в Дания, където 94% от гражданите считат, че гласът им се 

зачита в собствената им страна, а 80% – че се зачита на равнището на ЕС.

В Гърция резултатите показват обратната ситуация, като усещането на гражданите, 

че гласът им се зачита както на национално равнище (23%), така и на равнището на 

ЕС (21%), е слабо, макар че от миналата година тенденцията е възходяща. В Литва 

резултатите са сходни, като 23% мислят, че гласът им се зачита в собствената им 

страна и 25% считат, че това е така в ЕС.

Повечето образовани хора, мениджърите и гражданите, които имат по-малко 

затруднения при плащането на сметките си, са склонни да отговарят, че гласът им 

се зачита както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. В същото време 

голямата част от анкетираните, които са доволни от живота, който водят, и които 

са по-оптимистично настроени за бъдещето си, са по-склонни да споделят това 

мнение.
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Интерес към европейските въпроси

След референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС интересът към 

европейските въпроси остава висок. Също така в редица национални избори 

измерението на ЕС изигра ключова роля в политическия дискурс.

57% от европейците заявяват, че се интересуват от европейските въпроси, тази 

средна стойност за ЕС обаче прикрива големи различия между държавите членки. 

Въпреки че средната 

стойност за ЕС 

следва обичайната тенденция, 

потвърдена в предишни 

проучвания, в някои държави 

като Финландия и Словения 

се отбелязва подчертан ръст 

на интереса към европейските 

въпроси (+ 9 процентни пункта 

във Финландия и +8 процентни 

пункта в Словения), докато 

в други – напротив, се регистрира значителна загуба на интерес, например в 

Ирландия и Латвия (и двете с -7 процентни пункта).

Кои граждани се интересуват най-много от европейските въпроси?
Образованието и професията са важна разделителна линия при позиционирането 

по този въпрос, като най-образованите сред анкетираните, както и мениджърите 

и самостоятелно заетите лица са по-склонни да проявяват по-голям интерес към 

европейските въпроси. Освен това социално-демографският анализ показва, че 

местожителството на хората също играе роля, като жителите на градските райони 

обикновено са по-заинтересовани. 

Що се отнася до възрастовото разделение, то показва, че младите хора се 

интересуват по-малко от свързаните с ЕС въпроси, отколкото по-възрастните 

поколения (52% при 15 – 24-годишните спрямо 57% при хората на възраст над 55 

години), което съответства на по-слабия им интерес към политиката, както се вижда 

? Бихте ли казали, че сте много заинтересован(а), по-скоро заинтересован(а), не много 
заинтересован(а) или изобщо не сте заинтересован(а) от европейските въпроси?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA1
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например от проучването на Европейския парламент, което беше проведено след 

изборите7. Независимо от това, освен че като цяло имат по-оптимистично становище 

за ЕС8, най-младите са по-склонни да считат, че гласът им се зачита в ЕС (49% спрямо 

44% за хората на възраст над 55 години).

Членството в ЕС е нещо добро

Ясно изразено мнозинство от европейците продължава да подкрепя членството 

на страната си в ЕС. Усещането, че ЕС е нещо добро, остава силно, като 57% от 

анкетираните подкрепят това твърдение. В резултат на това този показател почти 

възвърна равнищата си отпреди кризата. Тази възобновена стабилност не трябва 

да се разглежда само в контекста на продължаващите и трудни преговори между 

Обединеното кралство и Европейския съюз. Контекстът на започналия публичен 

дебат относно бъдещата посока на ЕС също следва да се вземе под внимание, 

както беше подчертано в началото на есента на 2017 г. от френския президент 

Еманюел Макрон и от председателя на Комисията в речта му пред Европейския 

парламент. И тук националният контекст оказва силно влияние върху резултатите, 

7 Европейски парламент. Следизборно проучване ЕС 2014 г., октомври 2014 г., работа на терен в 
периода май – юни 2014 г., http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/
Post-election-survey-2014
8 Настоящото проучване показва например, че младите хора са по-склонни да вярват, че „нещата в 
ЕС се развиват в правилната посока“, отколкото по-възрастните поколения (33% при 15 – 24-годишните 
спрямо 28% за хората на възраст над 55 години). 61% от тях заявяват, че членството в ЕС е нещо добро, 
в сравнение с 54% от хората на възраст над 55 години.

?Като цяло мислите ли, че членството на [нашата страна] в ЕС е ...? 

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA10

http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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които отразяват очевидно разделение на мненията. По-склонни да подкрепят ЕС са 

гражданите в държави, които са икономически по-стабилни или в които наскоро е 

отбелязан положителен икономически растеж: Люксембург, Германия, Нидерландия 

и Ирландия.

Членството в ЕС е от полза за моята страна ..., защото

Повечето европейци считат, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. Така 

средно 64% от гражданите на ЕС заявяват, че държавата им е спечелила, в сравнение 

с 25%, които са на противоположното мнение. От май 2011 г. се наблюдава възходяща 

тенденция, която се засилва все повече след края на икономическата криза и 

началото на икономическото възстановяване в ЕС.

Това чувство е дори още по-силно изразено, отколкото през 2016 г., като отбелязва 

ръст от четири процентни пункта в сравнение със септември 2016 г. Въпреки това 

между държавите от ЕС съществуват големи различия – от над 85% в Ирландия, Малта, 

Литва и Люксембург до под 50% в Гърция, Кипър и Италия.

? Като вземате предвид всичко, бихте ли казали, че в крайна сметка членството 
в ЕС е от полза за [нашата страна] или не?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA11 
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?Като вземете предвид всичко, бихте ли казали, че в крайна сметка членството 
в ЕС е от полза за [нашата страна] или не? (Общо за „извлечени ползи“)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA11 
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? Кои от следните са сред основните причини да мислите, че членството в ЕС е от 
полза за [нашата страна]? (Данни върху общо макс. три отговора)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA12. 
Моля, обърнете внимание, че този въпрос беше зададен само на анкетираните, които са отговорили, че „членството в ЕС е от полза за тяхната 

страна“ (Q11) 
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Анкетираните, които са отговорили, че „членството в ЕС е от полза за тяхната 

страна“, бяха помолени да дадат своето мнение относно причините, на които отдават 

това.

Посочените отговори покриват широк спектър от различни причини: икономическият 

растеж (36%), мирът, сигурността (30%) и сътрудничеството между държавите от 

ЕС (30%) са сред най-важните причини, но редът, по който се подредени причините, 

варира значително в различните държави.

?Причини, поради които членството в ЕС 
е от полза за [Вашата страна]

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA12 
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Дори равнището на подкрепа за ЕС да е сходно, факторите за това могат да бъдат 

различни. Това се вижда добре в сравнителния анализ между Испания и Португалия: 

и в двете държави повечето граждани заявяват, че членството в ЕС е добро за тяхната 

страна (62% в Испания и 60% в Португалия). Те считат също така, че това членство е от 

полза за страната им (съответно 70% и 73%). Основната причина гражданите да считат, 

че то им е донесло ползи обаче се различава:

Основна причина:
„Сътрудничество с други държави от ЕС“ 

(47%).

81% от анкетираните 
в Дания заявяват, че 

членството в ЕС е от полза за 
страната им.

Основна причина:
„Европейският съюз допринася за 

икономическия растеж“ 
(49%). 

81% от анкетираните 
в Естония заявяват, че 

членството в ЕС е от полза за 
страната им.

На Север също толкова интересно сравнение може да се направи между Дания и 

Естония: повечето граждани в двете държави вярват, че членството в ЕС е нещо добро 

(67% в Дания и 68% в Естония). Също така те мислят, че членството в ЕС е от полза за 

страната им (по 81% за двете държави).

Основната причина да считат, че то им е донесло ползи обаче се различава: в Дания 

гражданите посочват подобреното сътрудничество между държавите от ЕС, докато в 

Естония цитират по-скоро икономическия растеж.

Основна причина:
„Европейският съюз допринася за 

икономическия растеж“ 
(39%).

70% от анкетираните в 
Испания заявяват, че 

членството в ЕС е от полза за 
страната им.

Основна причина:
„ЕС създава нови възможности за 

работа“ 
(32%). 

73% от анкетираните в 
Португалия заявяват, че 

членството в ЕС е от полза за 
страната им.
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Членството в ЕС се възприема положително предимно от младите, 
мениджърите и студентите

Младите хора, мениджърите и студентите са най-склонни да подкрепят членството в 

ЕС. Това важи и за хората, които заявяват, че са доволни от живота, който водят, както 

и за тези, които считат, че през следващите пет години условията им на живот ще се 

подобрят. Освен това като ползотворно за страната си възприемат членството в ЕС 

по-специално анкетираните с по-високо ниво на образование.

В правилната посока ли се развиват нещата?

Нарастващият оптимизъм за бъдещето на ЕС изглежда е отражение на постепенното 

икономическо възстановяване, постигнато от неговите държави членки. По данни 

на Евростат през второто тримесечие на 2017 г. 235,4 милиона мъже и жени са 

били наети на работа в ЕС289: което е най-високата регистрирана някога стойност. 

Сезонно коригираният БВП през второто тримесечие на 2017 г. е нараснал с 0,6% 

в еврозоната (EA19) и с 0,7% в ЕС28 в сравнение с предишното тримесечие. През 

първото тримесечие на 2017 г. БВП и в двете зони е отбелязал ръст от 0,5%. В 

сравнение със същото тримесечие на предходната година, през второто тримесечие 

на 2017 г. сезонно коригираният БВП е нараснал с 2,3% в еврозоната и с 2,4% в 

ЕС2810 . 

В речта си относно състоянието на Съюза пред Европейския парламент 

председателят на Европейската комисия подчерта ключовата роля на европейските 

институции да „подпомогнат промяната в посоката на вятъра“: европейският план 

за инвестиции, както и решителните действия в банковия сектор и „интелигентното 

прилагане“ на Пакта за стабилност и растеж са три от основните постижения, които 

бяха споменати в неговата реч.

Въпреки че мнозинството от гражданите все още са на мнение, че „нещата се 

развиват в грешната посока“ (49% за собствените им държави и 44% за ЕС), 

нагласите започват да се променят, по-специално ако се поставят в контекста на 

ситуацията в Европейския съюз.

В сравнение с март 2017 г. по-голяма група граждани са склонни да считат, че 

„нещата в ЕС се развиват в правилната посока“ (31% през септември 2017 г., в 

9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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сравнение с 25%). Тенденцията следва отчетливо възходящо развитие от ниските 

19%, достигнати през ноември 2011 г. вследствие на кризата. Тази възходяща 

тенденция е обща за всички държави членки.

Успоредно със засилването на чувството, че „нещата в ЕС се развиват в правилната 

посока“, се наблюдава тенденция на спад на противоположното усещане. 

Настоящото проучване показва, че процентът на хората, които считат, че „нещата в 

ЕС се развиват в грешната посока“, е намалял с 6 процентни пункта в сравнение с 

март 2017 г. и с 10 процентни пункта, ако се върнем година по-рано.

11% от анкетираните спонтанно отговарят, че „на равнището на ЕС нещата не се 

развиват нито в правилната, нито в грешната посока“, което е с три процентни 

пункта по-малко, отколкото през март 2017 г. Както е показано на графиката по-горе, 

резултатът е, че двете низходящи тенденции – и „грешна посока“, и „нито едната, 

нито другата посока“ – подкрепят възходящата тенденция, очертана от синята 

крива („правилната посока“).

В спектъра на националните възприятия обаче се наблюдава разнообразие.

На следващата графика е представен общ преглед на позициите на гражданите 

на всяка държава по двата въпроса: дали „нещата се развиват в правилната 

посока във Вашата страна?“ и „в ЕС?“. Ако ги разгледаме заедно, ще видим, че в 17 

държави анкетираните, които считат, че нещата се развиват в правилната посока в 

собствената им страна, все още са повече. Интересно е да се отбележи, че в някои 

? Понастоящем бихте ли казали, че като цяло нещата в Европейския съюз 
се развиват в правилната или в грешната посока?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., D73.b
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държави членки съществува широко разпространено усещане, че нещата не се 

развиват много добре нито на национално, нито на европейско равнище. Това важи 

например за Гърция и Италия11 , разположени в долния ляв ъгъл на графиката.

В други държави, например в България и в Литва, броят на анкетираните, които 

считат, че нещата в ЕС се развиват в правилната посока, е много по-висок (48% в 

България и 46% в Литва), от този на анкетираните, които мислят, че това е валидно за 

собствената им страна (съответно 28% и 27%).

Обратно, в Малта или в Нидерландия например гражданите считат, че развитието 

на страната им е по-правилно от това на ЕС: Нещата в собствената им страна се 

развиват в правилната посока според 64% от анкетираните в Малта и според 59% 

от анкетираните в Нидерландия. Лицата, които имат същото усещане за ЕС, са 

съответно 41% и 46%.

В случая на Ирландия, който е много положителен, но едновременно с това и 

изключителен пример, се отчитат най-високите стойности за твърдението, че 

11 16% от гражданите в Гърция мислят, че нещата в ЕС се развиват в правилната посока, а 8% считат, че 
това важи и за собствената им страна. В Италия това становище се споделя съответно от 21% и 16%.

?Нещата се развиват в правилната посока – [нашата страна] спрямо Европейския съюз

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., D73.a и D73.b
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„нещата се развиват в правилната посока“ както на равнище държава, така и на 

равнището на ЕС (75% и 59%). 

По правилния път ли са поели моята страна и ЕС?
От гледна точка на социално-демографския профил младите хора като цяло по-

силно вярват, че ЕС върви по правилния път, докато по-възрастните поколения имат 

по-положителна нагласа по отношение на собствената си страна.

Хората, които като цяло са по-доволни от живота, който водят, и считат, че през 

следващите пет години условията им на живот ще се подобрят, са по-склонни да 

отговорят, че „нещата се развиват в правилната посока“ както на равнището на ЕС, 

така и на национално равнище.

Образ и роля на Европейския парламент

Както беше показано по-горе, все повече хора чувстват, че гласът им се зачита в 

ЕС. Засилването на осъзнатостта по този въпрос, наред със стабилната подкрепа 

за членството в ЕС, както и налагащото се мнение за ползите от това членство 

потвърждават нарастващото положително отношение на гражданите към 

европейския проект. В контекста на стабилния ръст на икономическия оптимизъм 

Европейският парламент също изглежда се възползва от възвръщането на доверието.

Според Стандартен Евробарометър 87 на Европейската комисия12  Европейският 

парламент е европейската институция, която получава най-висока степен на доверие 

от европейците: 45% от гражданите са склонни да му вярват. 41% имат доверие 

на Европейската комисия, а 37% вярват на Европейската централна банка. 42% от 

анкетираните заявяват, че имат доверие в Европейския съюз като цяло. От това следва, 

че доверието в ЕС и в Европейския парламент е по-високо от това в националните 

парламенти (36%) и в националните правителства (37%).

Въпреки че много от анкетираните (42%) запазват „неутрален образ“ на Европейския 

парламент, броят на тези, които имат положително мнение за институцията, безспорно 

се увеличава (33% в сравнение с 25% през септември 2016 г.). Това увеличение води до 

пряк спад в броя на анкетираните, които имат отрицателно мнение за институцията, 

докато делът на хората с неутрално становище през последните десет години остава 

по-скоро стабилен и е между 41% и 46%.

Ирландия, където положителна представа за ЕП има абсолютно мнозинство на 

12 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 87, май 2017 г., http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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анкетираните (54%), е на първо място в списъка, следвана от България, Малта и 

Люксембург, където повече от 45% от анкетираните имат подобна положителна 

представа за Европейския парламент. В долния край на скалата е Чешката република, 

където делът на положителните отговори възлиза на 18%, докато в Латвия и Франция 

„положителният образ“ отчита стойности, равни на или под 20%.

?Като цяло имате ли много положителна, по-скоро положителна, неутрална, 
по-скоро отрицателна или много отрицателна представа за Европейския парламент?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA6

?Отговори на въпроса за „положителния образ на Европейския парламент“ 
в проценти по държави членки 

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA6
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Възходящата тенденция в полза на „положителния образ“ засяга всички държави 

членки, както е показано на графиката по-горе. Начело на списъка отново е Ирландия 

с ръст на отговорите в полза на „положителния образ на ЕП“ от 16 процентни пункта 

спрямо есента на 2016 г., като само в Кипър и Хърватия процентът на отговорите на 

въпроса за „положителния образ“ остава стабилен.

Независимо от положителното развитие на образа на Европейския парламент, 

делът на анкетираните с „неутрално отношение“ към институцията в някои държави 

членки все още заслужава внимание. Само като пример Естония (59%), Латвия (58%), 

Финландия (57%) и Литва (56%) са държавите с най-висок резултат при неутралните 

отговори.

На равнището на ЕС, ако разгледаме гражданите, които казват, че имат „неутрално“ 

мнение за Европейския парламент, сред тях по-често ще видим жени, хора, които 

се позиционират в центъра на скалата ляво – дясно, както и анкетирани, които са 

склонни да мислят, че гласът им не се зачита и че членството в ЕС не е нито добро, 

нито лошо нещо. 

? Ръст на отговорите в полза на „положителния образ на ЕП“ във всички държави членки 
(Резултатите са показани като разлика в процентни пунктове между септември/октомври 2016 г. и октомври 2017 г.)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA6
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Поемане на по-важна роля

Поглед към бъдещето на Европейският парламент показва, че най-голям е броят на 

гражданите (47%), които биха желали тази институция да играе по-важна роля.

Отговорите като цяло са в съответствие с тези от предходните години, но няколко 

изключения заслужават внимание: наистина в Малта, Словакия и Естония например 

анкетираните, които са отговорили, че биха желали ЕП да играе по-важна роля в 

бъдеще, са много по-малко.

Интересно е възгледите на гражданите за образа на ЕП да се анализират успоредно 

с желаната роля на Европейския парламент, тъй като националният контекст има 

голямо значение в този анализ. Желанието Европейския парламент да играе по-

важна роля в бъдеще се споделя както от анкетирани в държави с положително 

мнение за Парламента, така и в някои от държавите членки с по-отрицателна 

представа за институцията.

Данните, събрани в това и в предишни проучвания на Евробарометър, относно 

образа и желаната роля на Европейския парламент, съчетани с развитието на 

възгледите за членството в ЕС и ползите от него, както и на други показатели, 

обсъдени в настоящата глава, дават основание да се предположи, че европейските 

граждани са все по-склонни да поверят на Европейския парламент по-решаваща 

роля, както благодарение на внимателното вслушване в по-силния глас на 

?Вие лично бихте ли искали Европейският парламент 
да играе по-съществена или по-маловажна роля?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA7
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гражданите, така и на ефективната му реакция на формулираните от гражданите 

приоритети. 

Интерес към изборите за Европейски парламент

По-малко от две години преди следващите избори за Европейски парламент 

мнозинството от европейците (55%), наред с призива си за по-важна роля за 

Европейския парламент, заявяват, че проявяват интерес към следващия европейски 

вот през 2019 г.

Интересът е особено висок в Нидерландия със 79%, следвана от Швеция със 70%, 

Ирландия с 69% и Германия с 68%. В някои държави членки обаче равнището 

на интерес все още е доста ниско, като например в Словакия (30%) и Чешката 

република (23%), двете държави с най-ниска избирателна активност на изборите 

за Европейски парламент през 2014 г. Що се отнася до последната, интересът там 

понастоящем може би е насочен в по-голяма степен към предстоящите национални 

избори в Чешката република на 20 и 21 октомври 2017 г. Като цяло на равнището 

на ЕС анкетираните, които се интересуват от следващите избори за Европейски 

парламент, са сред най-образованите. Освен това те считат, че гласът им се зачита 

в ЕС, интересуват се от европейските въпроси и имат положителна представа за 

? Процент на „изцяло заинтересованите“ от следващите избори за 
Европейски парламент по държави

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA15
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Парламента.

Отговорите на този въпрос съответстват на общия ръст на положителното 

отношение към европейския проект, който беше измерен в цяла Европа. 

Независимо от това, към разглеждането на този конкретен показател следва да се 

подхожда предпазливо, тъй като изборите за Европейски парламент все още не са 

част от широк политически публичен дискурс и следователно все още нямат ясно 

място в съзнанието на европейските граждани. 
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ГЛАВА II: КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАВА?

Идеята за „Европа, която закриля“ трайно се е утвърдила в политическия 
дебат в ЕС. Съвместната декларация относно законодателните 

приоритети на ЕС за 2017 г., подписана от тримата председатели на 13 
декември 2016 г., беше поставена под мотото „Европа на резултатите: закрила, 
предоставяне на повече права и защита на гражданите“. 
Водещи национални и европейски политици възприемат положително това 
понятие. Докато в началото дебатът в областта на защитата беше свързан 
най-вече със загрижеността за сигурността, днес той е по-скоро многостранен 
и намира израз в редица конкретни предложения.

Целта на настоящото проучване е по-добре да се разбере в кои области и до каква 
степен европейците очакват защита от Европейския съюз. В този контекст понятието 
за защита има две измерения. От една страна, е необходимо да се определят 
заплахите, от които гражданите желаят ЕС да ги защитава. От друга страна, се търсят 
европейските постижения, които гражданите искат ЕС да защитава и да съхранява за 
тях.

В последното проучване на Евробарометър, озаглавено „Две години до изборите 
за Европейски парламент през 2019 г.“13, беше показано, че европейците ясно 
осъзнават заплахата, свързана с редица глобални геополитически събития, 
като например нарастващата сила и световно влияние на Русия и Китай или 
нарастващата нестабилност в арабския/мюсюлманския свят. Изправени пред тези 
различни прояви на несигурност, голямо мнозинство от европейците подкрепят 
идеята за общ подход на ЕС за справяне с тях. В днешно време обаче безпокойството 
на европейските граждани е предизвикано далеч не само от световните събития.

Неотдавнашният Стандартен Евробарометър 8714  вече показа голямото значение 
на някои въпроси, като тероризма, имиграцията и икономическата ситуация. Те 
създават усещане за несигурност, което е засилено от допълнителни фактори, като 
изменението на климата.

През март 2017 г. проучването на Евробарометър, озаглавено „Две години до 
изборите за Европейски парламент през 2019 г.“, провери също очакванията на 
европейците за засилване на действията на ЕС и показа значителна подкрепа за 
активизиране на ролята на ЕС по редица политики. Преди всичко то показа, че 
анкетираните са все по-информирани относно действията на ЕС в областите, които 
13 Европейски парламент, Специален Евробарометър „Две години до изборите за Европейски 
парламент през 2019 г.“, март 2017 г., http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
14 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 87, пролет 2017 г., http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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предизвикват най-голяма загриженост у тях. Това важи по-специално за тероризма, 
защитата на външните граници, миграцията, сигурността и отбраната. Следващата 
графика съчетава възприятието на европейците за действията на ЕС в конкретни 
области, техните очаквания за действията на ЕС в тези области и развитието в 
рамките на една година между 2016 и 2017 г. Например в областта на борбата с 
тероризма зелената лента показва, че анкетираните, които считат, че действията 
на ЕС са адекватни, са с 10 процентни пункта повече в сравнение с предходната 
година. Червената лента показва, че анкетираните, които считат, че действията на 
ЕС са недостатъчни, са с 12 процентни пункта по-малко, докато гражданите, които 
призовават за повече намеса, са с 2 процентни пункта по-малко, отколкото през 
2016 г. Този обзор показва, че все по-голям брой граждани са информирани относно 
действията на ЕС в областите, които ги интересуват.

Възприемане на действията на ЕС спрямо очаквания за бъдещи намеси. 
Развитие от 2016 до 2017 г.

Източник: Евробарометър, „Две години до изборите за Европейски парламент през 2019 г.“, март 2017 г.

?
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Въз основа на тези констатации се предприема още една стъпка, за да се 

определи в кои области европейците очакват защита от ЕС. Тъй като нападенията 

в европейските държави членки продължават, тероризмът се очертава като 

най-голямата заплаха, от която европейците считат, че ЕС трябва да ги защитава, 

със средно 58% от отговорите. Тероризмът представлява основната заплаха за 

анкетираните в 18 държави членки, като сред тях са и държавите, които бяха 

ударени наскоро. Средно най-много отговори идват от анкетирани в Чешката 

република, Обединеното кралство, Франция, Малта и Испания.

? ЕС и неговите граждани са изправени пред редица заплахи.  От кои от следните заплахи 
ЕС следва да защитава своите граждани? (Общ брой отговори относно „тероризма“)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA13

Борба със заплахата от тероризъм

В съответствие с резултатите от предишния парламентарен Евробарометър15  

следва да се отбележи, че през 2016 г. европейците бяха запитани на кое равнище 

борбата със заплахата от тероризъм би била най-ефективна. 38% са отговорили на 

глобално равнище, 23% – на европейско равнище, 21% са избрали националното 

равнище,  6% – местно или регионално равнище и 10% спонтанно са посочили 

15 Европейски парламент, Специален Евробарометър 85.1, „Възприятия и очаквания, борба 
с тероризма и радикализацията“, юни 2016 г., http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terror-
ism-and-radicalisation

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-
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ЕС и неговите граждани са изправени пред редица заплахи.  От кои от следните заплахи 
ЕС следва да защитава своите граждани? Най-напред? А след това?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA13 

?
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всички равнища едновременно. Освен това проучването от 2016 г. установи трите 

най-спешни мерки за борба с тероризма, а именно борбата с финансирането на 

терористични групи и срещу корените на тероризма и радикализацията, както и 

засилването на контрола по външните граници на ЕС.

Връщайки се към настоящото проучване, следващите най-често споменавани 

заплахи остават в сянката на несигурната икономическа ситуация, от която страдат 

много европейци: на първо място, безработицата (43%), следвана от бедността и 

изключването (42%). На фона на икономическото възстановяване последиците от 

кризата все още силно се усещат в отговорите на анкетираните от Гърция. Като цяло, 

що се отнася до социално-икономическите компоненти, Гърция отчита най-големите 

отклонения от средните стойности за Европа. В Кипър, Португалия, Испания и 

Хърватия също съществува сериозна загриженост във връзка с тези въпроси. Освен 

това бедността и изключването се считат за най-сериозната заплаха в Литва. На фона 

на цялото обхванато от настоящото проучване население (около 28 000 анкетирани) 

33% от анкетираните всъщност заявяват, че понякога или често изпитват трудности 

при плащането на сметките в края на месеца.

След новите миграционни вълни през лятото на 2017 г. нуждата от защита срещу 

неконтролираната миграция беше формулирана от 35% от европейците, достигайки 

почти половината от анкетираните в Малта, Чешката република, Естония, Италия, 

Унгария и Гърция. Сред тези държави членки, както се очакваше, се нареждат 

или държави на влизане, или на транзитно преминаване и местоназначение. 

Интересно обаче е, че в друга категория държави, които не са толкова пряко 

засегнати от имиграцията, също се наблюдава над средния за ЕС процент отговори. 

При кръстосан анализ с данните на Евростат относно убежището за 2016 г.16 

не се установява никаква зависимост с високото равнище на възприемане на 

неконтролираната миграция като заплаха от страна на гражданите. Резултатите в 

Чешката република, Естония, Словакия или Полша например биха могли да наведат 

на мисълта, че възприятието на гражданите се влияе по-силно от националния 

политически дискурс, а не толкова от фактическата ситуация в страната. Това обаче 

е само едно от възможните обяснения. По-дълбок социално-демографски анализ би 

могъл да предложи различни обяснения, като възприемането на многообразието 

като заплаха или икономическия натиск.

Следващите области, които бяха предложени на анкетираните, са посочени средно 

от по-малко от една четвърт от тях. Петата и шестата предполагаеми заплахи 

са, както следва: 23% от анкетираните считат, че ЕС следва да ги защитава от 

16 Евростат, „Лица, търсещи убежище и кандидати за първо убежище по гражданство, възраст и пол“, 
Обобщени данни на годишна основа (извлечение към 11 октомври 2017 г.), http://appsso.eurostat.ec.eu-
ropa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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изменението на климата и също толкова – от религиозния радикализъм. Докато 

изменението на климата се разглежда като втората най-значима заплаха в Швеция, 

религиозният радикализъм получава далеч над европейската средна стойност в 

Нидерландия, Белгия и Австрия с над 30% от отговорите. Средно в ЕС почти един 

на всеки петима анкетирани посочва организираната престъпност, въоръжените 

конфликти и политическия екстремизъм като потенциални заплахи. И накрая, в 

по-малка степен приблизително един на всеки десет посочва разпространението 

на инфекциозни заболявания, компютърните атаки, социалния дъмпинг и заплахите 

за неприкосновеността на личните данни. Сред тези последни елементи, при 

компютърните атаки и заплахата за неприкосновеността на личните данни (и двата 

с по 9%) отговорите на анкетираните леко се различават от гледна точка на възраст, 

както и на образователно равнище: по-образованите анкетирани са по-загрижени за 

тези два аспекта.

Друга интересна подробност може да бъде намерена в социално-демографското 

разпределение на анкетираните по въпроса за социалния дъмпинг. Липсва взаимна 

зависимост между отговорите на въпроса за социалния дъмпинг и отговорите на 

гражданите на въпроса дали възприемат „бедността и изключването“ като заплаха, 

както няма и статистическа зависимост с действителния дял на хората в риск от 

бедност, докладвани от Евростат. Въпросът за „социалния дъмпинг“ като приоритетна 

тема се повдига по-често от горната средна класа и от висшата класа. Анализът от 

социално-професионална гледна точка показва също така, че най-загрижени за 

социалния дъмпинг са мениджърите. Следователно би могло допълнително да се 

проучи дали концепцията за социалния дъмпинг като цяло вече се е превърнала в 

разбираемо за всички граждани понятие.

Анкетираните по темата за „социалния дъмпинг“, разпределени по социални класи

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA13 

?
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? Анкетираните по темата за „социалния дъмпинг“ от социално-професионална гледна 
точка

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA13 

Положителни резултати, които трябва да бъдат запазени

Въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква европейското общество, все 

още съществуват ценности, успехи и положителни достижения, които са важни за 

европейците. Те са ясно идентифицирани в последния Стандартен Евробарометър 

на Комисията17. Така мирът в рамките на ЕС, свободното движение за туризъм, работа 

и обучение в целия ЕС, единната валута и програмата „Еразъм“ са най-положителните 

достижения в очите на анкетираните европейци. Настоящото проучване доразвива 

тази идея с цел да се разбере кои са постиженията, които гражданите желаят ЕС 

приоритетно да защитава. Така се определят два основни вида постижения: от една 

страна, свободите от гледна точка на основни права и свободно движение, а от 

друга – социалните и икономическите постижения, а именно трудови права, пенсии 

и икономическо благосъстояние. Видно е оформянето на различни групи държави 

членки в зависимост от постиженията, които искат от ЕС да защитава.

С 44% от отговорите приоритетът на ЕС остава запазването на основните права и 

свободи. Трябва да се отбележи, че тези основни ценности трайно заемат челните 

места във всички проучвания на Евробарометър досега. В годината, когато беше 
17 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 87, пролет 2017 г., http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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отбелязана шестдесетата годишнина от Римския договор и десетата годишнина от 

създаването на Агенцията на Европейския съюз за основните права, резултатите 

потвърждават, че основните права и свободи се възприемат като основата на 

европейското единство. Вторият най-често посочван отговор, 36% средно за ЕС, е 

свободата на пътуване, работа и обучение в целия ЕС. Като цяло тези две категории 

свободи са посочвани най-често в Швеция, Финландия и Германия. Основните права 

се нареждат еднакво високо и от анкетираните в Нидерландия, Дания, Кипър и 

Австрия. Свободата на пътуване, работа и обучение в целия ЕС е водещият резултат 

в балтийските държави (Литва, Естония и Латвия). Освен в Швеция, Финландия и 

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA14



ПАРЛАМЕТЪР ЗА 2017 Г.: КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАВА?42

Германия това достижение получава също така висок процент отговори в България, 

Ирландия, Обединеното кралство и Словакия.

Сред следващите достижения и цели, които ЕС следва да защитава за гражданите, 

централно място заемат социално-икономическите аспекти, свързани с 

трудовите права (34%), адекватните и сигурни пенсии (34%) и благоденствието 

и икономическото благосъстояние (33%). Те са посочвани най-често в Гърция, 

Испания, Италия и Португалия. Както Словения, така и Франция показват подчертано 

високи резултати в областта на трудовите права и пенсиите. Латвия, Литва, Австрия, 

Унгария и Белгия показват високи резултати както по въпроса за пенсиите, така и за 

благосъстоянието. 

33% от анкетираните са посочили, че околната среда е следващата област, която ЕС 

следва да опазва, като този отговор избират преди всичко анкетираните в Швеция, 

Нидерландия и Дания.

Средно 27% от анкетираните в ЕС посочват безопасността от гледна точка на 

здравните стандарти. Близо всеки пети избира общите европейски ценности 

(19%), националната и културната идентичност (18%). Правата на потребителите в 

рамките на общия пазар (16%) и безопасността и неприкосновеността на личния 

? Вероятно съществуват достижения и цели на ЕС, които цените. Кои от следните достижения ЕС 
следва да защитава приоритетно? (Най-често избирани отговори по държави)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA14
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живот онлайн (13%) са на последно място в списъка на избраните от анкетираните 

елементи. От национална гледна точка общите европейски ценности са цитирани 

най-често в Германия и Австрия, като в последната те се посочват наравно с 

националната и културната идентичност. Този елемент е застъпен най-слабо в 

Португалия, където е избран едва от всеки десети. По-късно ще се върнем отново на 

тези резултати.

Социално-демографски профили на анкетираните

По-задълбочен анализа на резултатите показва, първо, че социално-икономическото 

положение на анкетираните оказва въздействие върху отговорите им както по 

отношение на заплахите, така и на положителните достижения, които си струва да 

бъдат защитавани от ЕС. Естествено хората, които са в ситуация на икономическа 

уязвимост, са по-склонни да посочват свързани с икономиката въпроси. Въпреки 

това особено по-възрастните групи цитират също и тероризма.

Второ, изглежда, че отношението към ЕС има тенденция да насочва отговорите на 

анкетираните. Тероризмът, както и икономическите въпроси (като трудови права 

и пенсии), които са много масово цитирани от европейците, обикновено вървят 

в комплект с отговори, показващи по-слаб интерес към политическите теми и 

цялостно безразличие към ЕС, членството, ползите и образа. Следователно те са по-

разпространени сред гражданите, които се чувстват отчуждени от изборите и които 

в по-голяма степен считат, че техният глас не се зачита в ЕС.

От друга страна, гражданите, които по принцип са по-добре настроени към ЕС, 

са склонни, след тероризма и икономическите въпроси, да посочват проблеми, 

свързани с околната среда (или заплахата от изменението на климата) и със 

защитата на свободите в рамките на ЕС. Забелязва се, че жизненият стандарт на 

тези анкетирани е малко по-висок и че те се чувстват по-уверени за бъдещето. Те 

подкрепят членството в ЕС и считат, че то е донесло ползи на страната им. Освен 

това проявяват интерес към политиката и считат, че да се гласува, е важно.

Същият модел на интерес към европейските въпроси важи и за посочването 

на заплахи като политическия екстремизъм.  Религиозният радикализъм, 

организираната престъпност или въоръжените конфликти, макар и в по-малка 

степен, също са избирани по-често в отговорите на граждани, които се интересуват 

от политиката и имат положително отношение към ЕС. Свободата на движение също 
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влиза в тази категория, особено сред младите хора, родени след 1980 г. Посочените 

по-горе модели трябва да се приемат като знаци, че данните може би заслужават 

по-задълбочен анализ. Те в никакъв случай не представляват абсолютно описание 

на конкретна социално-демографска група.

Европейска и национална идентичност: обща основа

Въз основа на гореизложеното два елемента, свързани с ценностите, са разгледани 

по-отблизо: от една страна, общите европейски ценности, и от друга страна, 

националната и културната идентичност. Те са много близко един до друг в 

отговорите относно важните достижения на ЕС, които трябва да бъдат защитавани, 

като получават съответно 19% и 18% от отговорите. Интересното е, че тези два 

елемента се споменават от анкетирани, имащи нещо общо помежду си: всички 

те се интересуват от политиката като цяло, както и от предстоящите избори за 

Европейски парламент през 2019 г. Като цяло обаче националната и културната 

идентичност по-често се посочва в отговорите на анкетирани, които имат по-

отрицателно отношение към ЕС. И наистина анализът на техния общ профил на 

равнището на ЕС показва, че те възприемат ЕС по-скоро негативно, като считат, че 

членството на страната им в ЕС е нещо лошо и не е донесло ползи. Анкетираните 

с висок процент отговори в полза на националната и културната идентичност имат 

лоша представа както за ЕС, така и за ЕП, и искат последният да има по-маловажна 

роля в бъдеще.

Погледнато от национална гледна точка, анкетираните в Германия и Швеция, 

които избират общите европейски ценности вместо културната и националната 

идентичност, са много повече, докато в Естония и Обединеното кралство 

анкетираните, които посочват културната и националната идентичност, са по-

многобройни от тези, които избират общоевропейските ценности. В по-малка степен 

това важи за Гърция, Ирландия, Хърватия и Малта. От друга страна, двата елемента 

се възприемат като еднакво важни в Австрия, Финландия, Чешката република, 

Нидерландия, Дания, България и Литва.

В контекста на обсъждането на идеята за националната и културната идентичност, 

както и на европейските ценности, следва да се отбележи един важен резултат 

от последния Стандартен Евробарометър 8718  от май 2017 г.: В отговор на 

традиционния въпрос на Евробарометър относно европейското гражданство 68% 

от всички анкетирани са заявили, че се чувстват граждани на ЕС. Това е най-високото 

отчитано някога равнище по този показател.

18 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 87, пролет 2017 г., http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
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Акцент върху цифрова Европа

Няколко елемента сред заплахите и достиженията на ЕС, които трябва да бъдат 

защитавани, засягат цифровизацията като част от свързването на Европа. Въпреки 

че не са сред най-често посочваните предложения, винаги когато биват избирани, 

може да се открие право пропорционална зависимост между тях и отговорите 

относно „компютърните атаки“ и „заплахите за неприкосновеността на 

личните данни“. В същото време те показват голяма зависимост с извеждането 

на „безопасността и неприкосновеността на личния живот онлайн“ като 

приоритет, който ЕС трябва да защитава за своите граждани. От национална гледна 

точка най-силна загриженост във връзка с компютърните атаки и заплахите за 

неприкосновеността на личните данни има в Нидерландия (съответно 19% и 21%). 

Същото наблюдение важи и за защитата на безопасността и неприкосновеността 

на личния живот онлайн във връзка със запазването на достиженията, с най-много 

посочвания в Нидерландия (29%). Заслужава да се отбележи, че анкетираните 

в Нидерландия изглежда са най-свързаните с мрежата европейци, като 93% 

заявяват, че използват интернет ежедневно при среден резултат за ЕС от 71%. 

Изненадващо е обаче, че анкетираните от Нидерландия показват най-слаб интерес 

към европейската защита на правата на потребителите на единния пазар (9%, като 

същият процент се наблюдава и във Финландия

Акцент върху киберсигурността

Проучването на Европейската комисия от юни 2017 г. относно отношението на 

европейците към киберсигурността19  показва, че 51% от анкетираните всъщност 

заявяват, че не се чувстват добре информирани за рисковете от киберпрестъпления, 

докато 46% се чувстват информирани по този въпрос. 56% от анкетираните 

считат, че киберпрестъпността е много важно предизвикателство за вътрешната 

сигурност на ЕС. През следващите години тази загриженост ще се засилва, тъй 

като проучването показва също така, че използването на интернет продължава да 

се увеличава в целия ЕС независимо от средствата за достъп (у дома, от мобилно 

устройство, на работното място или в училище/университет).

19 Европейска комисия, Специален Евробарометър 464а, „Нагласи на европейците по въпросите на 
киберсигурността“, юни 2017 г., http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/
getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPE
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPE
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? ЕП взема решения относно европейското законодателство, което оказва пряко въздействие върху живота на всеки 
гражданин. Според Вас кои от следните въпроси следва да бъдат приоритет за Европейския парламент?

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8 
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ГЛАВА III: ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ОСНОВАНО НА ЯСНИ ЦЕННОСТИ

В третата и последна глава на Парламетъра за 2017 г. се разглеждат 

политическите приоритети на гражданите. Въз основа на оценката на 

заплахите, от които според гражданите Европейският съюз би следвало да 

ги защитава, те споделиха мнението си относно приоритетните области за 

засилване на действията на Европейския парламент.

В съответствие с установените вече заплахи европейците основно и в еднаква 

степен подкрепят засилване на действията в областта на борбата с бедността и 

изключването, както и на борбата с тероризма. И двете сфери получават по 41% 

подкрепа на равнището на ЕС.

С 31% от отговорите борбата с младежката безработица е третият най-често 

посочван проблем. Освен това темите в топ три отразяват в широк смисъл тревогите 

на европейските граждани: те искат да живеят на място, което им гарантира 

възможности и където свободата им да бъде защитена от терористични заплахи.

Освен това 22% от анкетираните искат Парламентът да регламентира начините 

за намиране на общ европейски отговор по въпроса с миграцията. Резултатите 

показват също, че около един на всеки петима анкетирани подкрепят създаването 

на нови начини за стимулиране на икономиката и растежа (21%) и борбата с 

изменението на климата посредством творчески решения (19%).

За да очертаят голямата картина и да представят европейската история в нейната 

цялост, тези елементи трябва да бъдат тълкувани в светлината на отделните 

национални контексти. В тази връзка политиките, които се считат за приоритетни 

във всяка държава членка, зависят много от тревогите на гражданите.

Ще видим, че понякога те са различни от това, което може да се очаква. Борбата с 

тероризма например би могла да бъде пример в това отношение: въпреки че броят 

на анкетираните, които посочват тероризма, е най-голям в Чешката република (55%), 

Италия и Малта (с по 48%), излиза, че през последните години тези държави не са 

били жертва на терористични нападения. От друга страна, резултатите показват, 

че анкетираните в Словения (28%), Латвия (28%), Литва (25%) и Гърция (21%) са 

най-малко склонни да поставят този въпрос сред приоритетите на Европейския 

парламент. 
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Борбата с тероризма е приоритет за...

Като цяло жените (43%), хората на възраст над 55 години (45%), лицата, които полагат 

грижи за домакинството (50%), пенсионерите (45%) са по-склонни да посочват този 

въпрос. Същите социално-демографски групи по-често цитират „тероризма“ като 

основната заплаха, с която ЕС трябва да се справи.

Зависимостта между тероризма като предполагаема заплаха и призива 

Европейският парламент да превърне намирането на решение на проблема в 

основен приоритет е очевидна. Както беше посочено по-горе, тероризмът се 

възприема като най-голямата заплаха в Европа (58%) със съществени разлики 

между отделните държави членки. Съответно борбата с тероризма е най-желаният 

приоритет за Европейския парламент (41%), наред с борбата с бедността и 

социалното изключване (41%).

Най-загрижени за тероризма са в Чешката република (69%), Италия (65%), 

Обединеното кралство (65%), Франция (63%) и Малта (63%). Освен това анкетираните 

в четири от тези държави са поискали Европейският парламент да разглежда този 

проблем с висока степен на приоритет (Чешката република 55%, Италия 48%, Малта 

48% и Франция 45%).

?  „Тероризмът като заплаха“ и „тероризмът като приоритет за Европейския парламент“

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8 и QA13
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Справяне с бедността и социалното изключване

Справянето с бедността и социалното изключване е единственият елемент с над 

50% посочвания в редица държави членки, а именно Португалия (67%), Литва (58%), 

Гърция (57%), Латвия (55%), Кипър и Словения (с по 51%) и Испания (50%). Обратно, 

анкетираните в Италия (31%), Чешката република и Дания (и 30%) са най-малко 

склонни да го цитират.

Справянето с бедността е от основно значение за...

Не е изненада, че борбата с бедността е приоритет преди всичко за най-уязвимите 

в социално отношение категории – жените (43%), лицата, които полагат грижи за 

домакинството (46%), и безработните (43%). Мъжете (38%), мениджърите (36%), 

самостоятелно заетите лица (33%) са малко по-малко склонни да споменават този 

елемент. 

?Процент отговори по темата за „справянето с бедността и социалното изключване“ по държави

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8
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Борба с младежката безработица

В Гърция 67% от анкетираните призовават въпросът за борбата с младежката 

безработица да се превърне в основен приоритет на Европейския парламент. 

На същото мнение са 61% от анкетираните в Кипър, 55% от тези в Португалия и 

51% от запитаните в Хърватия и Словения. В другия край на скалата са Дания с 

9%, Нидерландия с 8% и накрая Швеция, където 7% от анкетираните посочват 

младежката безработица като основен приоритет. Разделението Север – Юг, което 

се вижда от резултатите, може до известна степен да се обясни с разликите в 

националните икономики.

Също толкова интересно е обаче реалното равнище на младежката безработица 

да се съпостави със степента на важност на темата в отделните държави. Както 

се вижда на следващата графика, данните показват силна правопропорционална 

? Процент отговори по темата за „борбата с младежката безработица“ по държави

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8 и QA13



ПАРЛАМЕТЪР ЗА 2017 Г.: ПРИОРИТЕТИ И ЦЕННОСТИ 51

зависимост. В първата група държави, в това число Чешката република, Дания, 

Естония, Германия, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство, равнищата 

на младежка безработица са ниски. Анкетираните от тези държави дават малък 

приоритет на борбата с това явление. От друга страна, анкетираните от Хърватия, 

Кипър, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания, все държави, където 

равнището на младежката безработица е над средното за ЕС, призовават – също 

до степен, която е над средната за ЕС – борбата с младежката безработица да се 

превърне в приоритет. И накрая си струва да се посочат Словения, Литва и Латвия: 

макар в тези държави равнището на младежката безработица да е относително 

ниско, гражданите проявяват доста по-голям интерес към превръщането на този 

въпрос в приоритет за Европейския парламент.

?Посочване на „борбата с младежката безработица“ като приоритет 
и равнища на младежка безработица по държави

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8 и 
Евростат, извадка към 12 октомври 2017 г.
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Борба с изменението на климата с творчески решения

Борбата с изменението на климата с творчески решения е предизвикателство, 

цитирано най-често в Швеция (50%), Нидерландия (42%) и Дания (41%). 

Правителствата, предприятията и широката общественост в тези държави осъзнават, 

че опазването на околната среда е свързано със стопанската дейност и работните 

места. Европейският парламент е убеден, че политика в областта на околната среда, 

която се основава на пазарната икономика, може да се превърне в двигател на 

растежа и заетостта във всички сектори на икономиката. Независимо от големия 

напредък, който беше постигнат в Европа в областта на екологосъобразните 

технологии и работни места през последните години, между държавите членки все 

още съществуват съществени различия.

Борба с изменението на климата или насърчаване на икономиката: има 
ли противоречие?

Интересно е да се отбележи, че в повечето държави по-голям приоритет получава 

или борбата с изменението на климата, или насърчаването на икономиката, но не 

и двете едновременно. На практика между двата приоритета има силна обратна 

взаимозависимост. Насърчаването на икономиката се посочва като особено висок 

приоритет в Литва (46%), Гърция (36%) и Испания (34%), като в същото време борбата 

с изменението на климата се счита за по-маловажна (Литва 6%, Гърция 11%, Испания 

14%).

Това отношение изглежда зависи основно от икономическата ситуация в държавите 

членки.

Държави. Икономическият растеж е с по-голям приоритет преди всичко в 

държавите членки с по-нисък БВП на глава от населението. Обратно, въпросът 

за борбата с изменението на климата се възприема като по-важен в по-богатите 

държави. 
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Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8 и 
Евростат, извадка към 12 октомври 2017 г. 

?Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението и приоритетност на темата 
за „борбата с изменението на климата“ по държави

Процент отговори по темата за „борбата с изменението на климата“ и „насърчаването на икономиката и растежа“

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA8

?



ПАРЛАМЕТЪР ЗА 2017 Г.: ПРИОРИТЕТИ И ЦЕННОСТИ54

Устойчив ангажимент към европейските ценности

Политическите приоритети за европейците вървят ръка за ръка с техните основни 

ценности. Кои са ценностите, които европейците искат Европейският парламент да 

защитава? Както и във всички останали проучвания на Евробарометър от 2007 г. насам, 

„защитата на правата на човека“ (56%, -1 п.п. от 2016 г.) е основната ценност, която 

според европейците трябва да се пази и защитава.

Защитата на правата на човека се разглежда като приоритет, който трябва да бъде 

защитаван от всички социално-демографски категории без изключения, но най-вече 

от жените (57%), хората на възраст между 25 и 34 години (61%), мениджърите (61%), 

служителите в администрацията и студентите (и двете категории с по 58%).

На второ място свободата на словото запазва резултата си от 34%. Тази ценност се 

споменава по-често от мъжете (37%), хората на възраст между 15 и 24 години (40%), 

студентите (38%), работниците (37%), мениджърите и безработните (и двете категории 

с по 36%).

? Според Вас кои от следните ценности следва приоритетно да защитава Европейският парламент? 
(Общо от макс. три отговора)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA9 
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?Според Вас кои от следните ценности следва приоритетно да защитава Европейският парламент? 
(Общо от макс. три отговора)

Източник: „Парламетър“ за 2017 г., QA9 
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Равенството между мъжете и жените е приоритет за 32% (-1 процентен пункт) от 

анкетираните, докато 28% от европейските граждани (-2 процентни пункта) посочват 

солидарността между държавите – членки на ЕС.

Следват солидарността между ЕС и бедните държави по света (20%, -3 процентни 

пункта), диалогът между културите и религиите (20%, -3 процентни пункта), закрилата 

на малцинствата (19%, +1 процентен пункт) и премахването на смъртното наказание 

навсякъде по света (10%, -2 процентни пункта).

Следва да се отбележи, че от октомври 2007 г. посочването на въпроса за 

„солидарността между държавите – членки на ЕС“ е отчел спад с 8 процентни пункта. 

Този елемент се посочва от половината от анкетираните в Гърция (52%) и от 46% в 

България, 37% в Кипър и Словения и 36% в Германия. Тези данни могат да се сравнят с 

22% в Испания, 20% в Швеция, 19% в Малта и 13% в Обединеното кралство.

Голямото разнообразие в отношението на държавите членки към тази ценност, както 

и цялостният спад в посочванията като приоритет може да се обясни с неразривната 

връзка между начина, по който европейските граждани възприемат солидарността 

между държавите – членки на ЕС, и съответния национален контекст, в който са 

поставени. В същото време леки различия може да има и поради разликите в 

националния дневен ред.

От гледна точка на социално-демографския профил солидарността между държавите 

членки се споменава по-често от мъжете (31%), хората на възраст над 55 години (30%), 

самостоятелно заетите лица, служителите в администрацията и мениджърите (с по 

33%). Същото важи и за хората, които имат положителна представа за ЕС (35%) и които 

искат Европейският парламент да играе по-важна роля (33%).

Не на последно място следва да се отбележи, че всички ценности, с изключение на 

„защитата на малцинствата“, са получили малко по-нисък процент, макар това да 

не е довело до промени в йерархията на ценностите. 
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