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ĮVADINIS ŽODIS

Nuomonė reiškia daug. Atstovavimas visiems Europos Sąjungos piliečiams 

ir jų nuomonė, įsiklausymas į ją bei pačių įvairiausių nuomonių supratimas 

– ypač svarbu demokratiškai renkamam Europos Parlamentui. Dešimtus metus 

atliekamo „Parlametro“ tyrimo metu toliau stebima Europos piliečių nuomonė 

tokiais klausimais, kaip narystė ES ir jos nauda, tai, ar Sąjungoje girdimas jų balsas; 

pagaliau ne mažiau svarbus jų požiūris į Europos Parlamentą, jo prioritetus, veiklą 

ir siekius. „Parlametras“ – šiandieninės Europos Sąjungos veidrodis, leidžiantis 

įsižiūrėti į bendrą vaizdą įvairialypiame kontekste.

Nuo 2007-ųjų „Parlametro“ tyrimai piešia nuoseklų ir daug sakantį vaizdą, kaip bėgant 

laikui keitėsi Europos viešoji nuomonė. Jie atseka pakilimo ir nusivylimo momentus 

kriziniais ir palankiais laikotarpiais; jie konstatuoja, kad Europos piliečiai yra tvirtai 

įsipareigoję ginti pagrindines teises ir laisves bei yra joms pasišventę. Europos Parlamento 

viešosios nuomonės tyrimai nušviečia svarbų ES vaidmenį kovojant su visuotinėmis 

grėsmėmis, vertina piliečių žinias apie ES ir ypač Parlamento teisėkūros veiklą, kuri 

įgyvendinama jų vardu ir jų labui.

Tai daroma remiantis gausiais „Parlametro“ tyrimų duomenimis ir informacija, kurie leidžia 

iš arti pažvelgti į viešosios nuomonės tendencijas ne tik vidutiniu Europos lygmeniu, bet 

ir gerokai detaliau – konkrečios šalies ar sociodemogarfiniu lygmeniu.

Būtent didžiulė prieinamos išsamios informacijos apimtis yra priežastis, dėl kurios 

„Parlametras“ yra tokia vertinga ir naudinga priemonė. Kaip parodys šis tyrimas, vidutiniai 

Europos rezultatai kiekvienu atskiru klausimu atskleidžia tik pusę tiesos. Padėtį Europos 

Sąjungoje jos piliečių akimis iki galo iliustruoja tik skirtingų nacionalinių rezultatų derinys 

– o dažnai ir jų palyginimas.

Šis Europos Parlamento „Eurobarometro“ tyrimas buvo atliekamas nuo 2017 m. rugsėjo 23 

d. iki spalio 2 d. Tiesioginių pokalbių metu agentūros „Kantar Public“ atstovai kalbino 27 

881 respondentą iš visų 28 valstybių narių.

Rezultatai pristatomi pirmiausia apibūdinant kontekstą ir svarbius pastarųjų mėnesių 

politinius bei ekonominius įvykius, kurie gyvybiškai svarbūs norint suprasti nuomonių ir 

tendencijų permainas. Ataskaitą sudaro trys skyriai, kuriuose aptariamos trys pagrindinės 

temos. Pirmajame skyriuje apžvelgiamas piliečių nuomonės svoris ir piliečių požiūris į 
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Europos Sąjungą bei Europos Parlamentą. Antrajame analizuojama piliečių nuomonė 

apie tai, nuo kokių grėsmių Europos Sąjunga turėtų juos ginti pirmiausia, bei laimėjimai 

ir sėkmės pavyzdžiai, kuriuos, jų manymu, Europos Sąjunga turėtų išsaugoti. Pagaliau 

trečiajame skyriuje nušviečiami politiniai prioritetai, kurių atžvilgiu, Europos piliečių 

nuomone, veiksmų turėtų imtis Europos Parlamentas, ir ne mažiau svarbios vertybės, 

kurias jie brangina.

Aptariant daugelį svarbių klausimų pateikiamos tendencijos nuo 2007 m. ir analizuojami 

Europos piliečių nuomonės pokyčiai. Į kai kuriuos klausimus atsakyta ne visais „Parlametro“ 

etapais, todėl įvairių rodiklių tendencijos gali skirtis. 
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SANTRAUKA

Parlametras 2017 rodo, kad Europos piliečiai labiau pasitiki savo nuomone 

ir labiau tiki Europos projektu, o Europos Parlamento įvaizdis jų akyse yra 

sustiprėjęs. Atgijus diskusijai dėl Europos ateities ir susvyravus vienybei Europos 

Sąjungoje, 47 proc. Europos piliečių mano, kad jų balsas ES svarbus. Tai geriausias 

rezultatas nuo 2009 m. Europos Parlamento rinkimų. Be to, 57 proc. respondentų 

mano, kad narystė ES jų šaliai naudinga: šis rodiklis taip pat beveik pasivijo iki 

krizės buvusią padėtį.

Europos Parlamento „Parlametras“ 2017“ atidžiai analizuoja piliečių nuomonę tokiais 

klausimais, kaip narystė ES ir jos nauda, tai, ar Europos Sąjungoje girdimas jų balsas, bei jų 

požiūris į Europos Parlamentą, jo prioritetus, veiklą ir siekius.

Teigiami ekonomikos atsigavimo ženklai ES ir grįžtantis stabilumas vis labiau laikomi nauja 

norma. Pirmojoje „Parlametro“ 2017“ dalyje pažymima, kad piliečiai vis palankiau vertina 

ES – tai parodė dar ankstesni tyrimai, vykdyti nuo 2016 m. Jau paskutiniajame 2017 m. kovo 

mėn. tyrime „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“ buvo matyti, jog piliečiai linkę 

įgyti vis daugiau žinių apie tai, kad srityse, kurias jie vadina prioritetinėmis, ES veikia jų labui. 

Piliečiams vis labiau pripažįstant tai, ką daro ES, domėjimosi ja rodiklis išlieka aukštas ir siekia 

57 proc. bei, kaip matyti, bėgant laikui nuosekliai didėja.

Atsinaujinus diskusijai dėl Europos ateities, aiški dauguma europiečių toliau remia savo 

šalies narystę ES. 57 proc. respondentų – beveik tiek pat, kiek iki krizės – mano, kad narystė 

ES naudinga jų šaliai. Labiausiai nukentėjusiose valstybėse narėse taip manančių yra mažiau, 

užtat piliečiai iš ekonomiškai stabilesnių šalių ES linkę vertinti palankiau. Didžioji dalis 

respondentų visose valstybėse narėse sako, kad narystė ES jų šaliai davė naudos. Palyginti 

su 2016 m., taip manančiųjų ES padaugėjo 4 proc., o jų dalis šiuo metu siekia 64 proc. Be to, 

daugiau piliečių (31 proc., t. y. 6 proc. punktais daugiau negu kovo mėn.) laikosi nuomonės, 

kad reikalai ES klostosi teisinga linkme.

Nuosekliai stiprėjant optimizmui, viešoji nuomonė apie Europos Parlamentą irgi gerėja. 

Europos Parlamentą teigiamai vertina 33 proc. visų piliečių (8 proc. punktais daugiau). Šio 

rodiklio padidėjimą lydi panašus Parlamentą neigiamai vertinančių piliečių procentinės 

dalies sumažėjimas 7 proc. punktais iki iš viso 21 proc.; 42 proc. respondentų Parlamentą 

vertina neutraliai. 
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Galiausiai įdomu atkreipti dėmesį į būsimuosius 2019 m. Europos Parlamento rinkimus. Iki 

jų likus mažiau negu dvejiems metams, 47 proc. europiečių ragina Europos Parlamentą 

imtis svaresnio vaidmens, o 55 proc. europiečių jau dabar tvirtina, kad domisi ateinančiais 

rinkimais į Europos Parlamentą.

Antrojoje „Parlametro“ 2017“ dalyje analizuojama viešoji nuomonė, susijusi su grėsmėmis ir 

ES užtikrinama apsauga. Europos, kuri apsaugo, samprata jau tvirtai įsigalėjusi ES politiniame 

diskurse. Pastarojo meto „Eurobarometro“ tyrimai parodė, kad itin didelį susirūpinimą kelia 

tokie klausimai, kaip terorizmas, imigracija ir ekonominė padėtis.

Todėl šiame skyriuje visų pirma įvardijamos sritys, kuriose europiečiai tikisi ES apsaugos. 

Pagrindinė grėsmė, nuo kurios europiečiai tikisi būti saugomi ES, yra terorizmas: ją mini 58 

proc. apklaustųjų. Ekonominis nesaugumas, su kuriuo susidūrė nemažai europiečių, lemia 

tai, kad įvardijamos tokios problemos, kaip nedarbas (43 proc.) bei skurdas ir atskirtis (42 

proc.). Pačiame piliečių darbotvarkės viršuje randame apsaugą nuo nevaldomos migracijos 

(vidutiniškai 35 proc.). Mažiau nei ketvirtis europiečių minėjo klimato kaitą (23 proc.), religinį 

radikalizmą (23 proc.), organizuotą nusikalstamumą (22 proc.), ginkluotus konfliktus (21 

proc.), politinį ekstremizmą (20 proc.), užkrečiamų ligų plitimą (10 proc.), kibernetinius 

išpuolius, socialinį dempingą ir grėsmes duomenų privatumui (atitinkamai po 9 proc.).

Tuomet tyrime vertinami pagrindiniai laimėjimai, kuriuos, piliečių nuomone, ES turėtų 

apsaugoti jų labui. Atsakymus galima suskirstyti į du pagrindinius tipus. Pirmasis apima 

pagrindines teises (44 proc.) ir laisvę keliauti, dirbti bei mokytis visoje ES (36 proc.). Antrasis 

susijęs su socialiniais ir ekonominiais laimėjimais, o būtent su darbo teisėmis (34 proc.), 

deramomis pensijomis (34 proc.) ir ekonomine gerove (33 proc.). Šie rezultatai atitinkamai 

atspindi vertybes, kurias, europiečių manymu, pirmiausia turėtų ginti Europos Parlamentas: 

tai žmogaus teisių apsauga (56 proc.), žodžio laisvė (34 proc.) ir lyčių lygybė (32 proc.).

Trečiajame skyriuje „Parlametras“ 2017“ parodo, kokios  konkrečios politikos europiečiai tikisi 

iš Europos Parlamento. Turint galvoje anksčiau įvardytas grėsmes, europiečiai daugiausia ir 

nuosekliausiai remia kovos su skurdu ir atskirtimi veiksmus (41 proc.) bei kovos su terorizmu 

veiksmus (41 proc.). Trečioji vidutiniškai dažniausiai minėta tema – tai kova su jaunimo 

nedarbu (31 proc.). Šios trys temos plačiąja prasme iliustruoja tai, kas kelia susirūpinimą ES 

piliečiams: jie pageidauja pilnaverčio gyvenimo ten, kur jiems užtikrinamos ekonominės 

galimybės ir saugoma jų laisvė. 
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KONTEKSTAS

Įgyvendinant bet kokį tokio pobūdžio tyrimą, tinkamai jo išvadų analizei 

nepaprastai svarbus nacionalinio, Europos ir tarptautinio konteksto, kuriame 

buvo imami interviu, supratimas.

Europos Sąjungoje teigiami ekonomikos atsigavimo ženklai ir grįžtantis stabilumas vis 

labiau laikomi nauja norma. Atsižvelgiant į tai, Komisijos Pirmininko Jeano-Claude‘o 

Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį, kurį 2017 m. rugsėjo 13 d. jis skaitė Europos 

Parlamente, ryškūs pasiektų teigiamų rezultatų ženklai buvo akcentuojami kaip geras 

atspirties taškas stipresnei Europos Sąjungai kurti.

Panašu, kad augantis optimizmas dėl ES ateities atspindi jos valstybes nares pasiekusį 

laipsnišką ekonomikos atsigavimą. Pasak Eurostato, antrojo 2017 m. ketvirčio laikotarpiu 

darbą ES 28 turėjo 235,4 mln. vyrų ir moterų1: tai aukščiausias istorijoje užimtumo lygis. 

Tuo pat metu, remiantis Eurostato skaičiavimais, pagal sezoną koreguotas BVP per antrąjį 

2017 m. ketvirtį euro zonoje išaugo 0,6 proc., o ES 28 – 0,7 proc. Palyginti su tuo pačiu 

ankstesnių metų ketvirčiu, pagal sezoną koreguotas BVP per antrąjį 2017 m. ketvirtį euro 

zonoje išaugo 2,3 proc., o ES 28 – 2,4 proc.2 

Pirmininko J.-C. Junckerio raginimą pradėti Europos Sąjungos reformų procesą 

išgirdo ir Europos politikai, ir žiniasklaida: tai paskatino aktyvesnes diskusijas ir didesnį 

sąmoningumą.

Nors masinis pabėgėlių ir neteisėtų migrantų srautas pagrindiniais maršrutais buvo 

apribotas, o prieglobsčio prašytojų skaičius nuo 2014 m. gerokai sumažėjo, migrantų 

ir pabėgėlių problema Europos Sąjungoje tebėra aktuali: žmonėms, kurie dažniausiai 

renkasi kelionę Viduržemio jūra, tenka išgyventi nemažai tragiškų netekčių.

Dėl teroro išpuolių įvairiose ES šalyse toliau nukenčia niekuo dėti žmonės. Šią vasarą 

Jungtinę Karalystę sukrėtė du teroro išpuoliai: birželio 3 d. ant Londono tilto ir rugsėjo 15 

d. Londono metro. Per rugpjūčio 17 d. Barselonoje įvykdytą teroro išpuolį žuvo 14 žmonių 

ir per 130 buvo sužeista. Du teroro išpuoliai, birželio 20 d. ir rugpjūčio 25 d. surengti 

Briuselyje, vėl sukrėtė Belgiją. Pagaliau ne mažiau skaudžius teroro išpuolius, birželio 6 d. ir 

spalio 1 d. įvykdytus atitinkamai Paryžiuje ir Marselyje, patyrė Prancūzija.

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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Ne vienai ES šaliai teko atlaikyti gaivalinę nelaimę. Rugsėjo 9 d. Italijos Livorno regioną 

nusiaubė potvyniai; rugpjūčio 21 d. Iskijos regioną supurtė žemės drebėjimas. Liepos 

21 d. dar vienas žemės drebėjimas smogė Graikijos Koso salai. Kalbant apie platesnį 

kontekstą, Europos žiniasklaida daugiausia dėmesio skyrė per Karibų salas, Puerto Riką ir 

žemyninę JAV teritoriją nusiritusiems uraganams.

Kai tai susiję su Jungtine Karalyste ir vykstančiomis derybomis dėl „Brexit“, dialogas su 

Europos Sąjunga tebėra sudėtingas, o pažanga ir toliau laikoma nepakankama, nors 

procesui ir mėginama įkvėpti gyvybės. Visos Europos Sąjungos žiniasklaida išsamiai 

nušviečia iššūkius, susijusius su išstojimo iš Europos Sąjungos procesu ir galimomis šio 

išstojimo pasekmėmis.

Tuo pat metu politinė krizė Ispanijoje, kilusi dėl padėties Katalonijoje, tapo pagrindine ne 

tik šios šalies viešųjų debatų tema.

Rinkimai neretai paskatina piliečius persvarstyti savo politines pažiūras ir poziciją svarbiais 

klausimais. Iki pradedant rinkti duomenis ir po to įvyko ne vieni nacionaliniai parlamento 

ir prezidento rinkimai. 2017 m. rugsėjo 24 d. įvyko parlamento rinkimai Vokietijoje; spalio 

pradžioje buvo surengti vietos rinkimai Portugalijoje. Be to, spalio 15 d. piliečiai raginami 

balsuoti Austrijos, o spalio 22 d. – Čekijos parlamento rinkimuose. Vietos rinkimai Estijoje 

ir pirmasis Slovėnijos prezidento rinkimų turas taip pat vyks šių metų spalį. 
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I SKYRIUS. STIPRĖJANTIS BALSAS

Ankstesniųjų metų viešosios nuomonės tendencijos rodo, kad palankumas 

ES atžvilgiu didėjo: tai patvirtina Parlamento specialusis „Eurobarometro“ 

tyrimas „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“ (2017 m. kovo mėn.)3 , 

„Parlametras“ 2016“4  ir Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas 

Nr. 87 (2017 m. gegužės mėn.)5 .

47 proc. Europos piliečių mano, kad jų nuomonė ES svarbi. Tai geriausias rezultatas nuo 

2009 m. Europos Parlamento rinkimų. Be to, 57 proc. respondentų savo šalies narystę ES 

vertina gerai; šis rodiklis taip pat beveik pasivijo padėtį iki krizės. Domėjimosi ES rodiklis 

išlieka aukštas ir siekia 57 proc. bei, kaip matyti, bėgant laikui nuosekliai didėja.

Aiški dauguma europiečių toliau remia savo šalies narystę ES.

57 proc. respondentų – beveik tiek pat, kiek iki krizės – savo šalies narystę ES vertina gerai. 

64 proc. respondentų visoje ES teigia, kad narystė ES jų šaliai naudinga. Palyginti su 2016 

m., taip manančiųjų ES padaugėjo 4 proc. punktais. Be to, daugiau piliečių (31 proc., t. y. 6 

proc. punktais daugiau negu kovo mėn.) laikosi nuomonės, kad reikalai ES klostosi teisinga 

linkme.

Europiečių požiūris į ES daugialypis. Jų akimis, ES yra ir pasaulinio lygmens veikėja, kuriai 

tenka uždavinys atremti tarptautinius iššūkius, ir tinkamas lygmuo, kuriuo turėtų būti 

ryžtingiau veikiama įvairiose politikos srityse6 . Vis dėlto piliečiai ne tik daugiau tikisi iš ES, bet 

ir, kaip matyti, tampa įžvalgesni ES veiksmų minėtose srityse klausimais.

Paskutiniajame Europos Parlamento tyrime „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“ 

aiškiai atskleidžiama, kad ES piliečiai tampa vis labiau informuoti apie, ką jų labui daro 

ES. Lyginant 2016 m. ir 2017 m. rezultatus, respondentų, manančiųjų, kad ES, spręsdama 

daugumos politikos sričių klausimus, deda pakankamai pastangų, gerokai padaugėjo 

beveik kiekvienoje valstybėje narėje. Antrajame skyriuje bus aptarta išaugusio ES piliečių 

3 Europos Parlamento specialusis „Eurobarometro“ tyrimas „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“, 
2017 m. kovo mėn., http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-un-
til-the-2019-Europe- an-Elections.
4 Europos Parlamento specialusis „Eurobarometro“ tyrimas „Parlametras“ 2016“ http://www.europarl.euro-
pa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_lt.pdf
5 Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 87, 2017 m. gegužės mėn., http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142
6 Europos Parlamento specialusis „Eurobarometro“ tyrimas „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“, 
2017 m. kovo mėn

 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
ttp://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_lt.pdf
ttp://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/eb86_1_parlemeter_synthesis_lt.pdf
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
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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sąmoningumo, susijusio su Europos Sąjungos veiksmais, kurių imamasi atsižvelgiant į jų 

lūkesčius, svarba. Be to, tai gali paaiškinti didelį rodiklio padidėjimą itin svarbioje srityje, t. y. 

vertinant, ar piliečiai tiki, kad jų nuomonė ES svarbi.

Mano nuomonės svarba ES ir mano šalyje

Europiečiai mano, kad jų nuomonė svarbi, o balsas girdimas: europiečių, kurie mano, kad 
jų nuomonė ES svarbi, procentinė dalis siekia 47 proc. – tai aukščiausias rodiklis nuo 2009 
m. birželio mėn. rinkimų į Europos Parlamentą.

Ir atvirkščiai, užfiksuotoji europiečių, manančių, kad jų nuomonė ES nesvarbi, procentinė 
dalis siekia 48 proc. ir nuo 2016 m. rugsėjo, kai šis rodiklis buvo didžiausias, sumažėjo 11 
proc. punktų. Pastaruoju metu stebima abiejų tendencijų konvergencija: palyginti su 2017 
m. kovo mėn. duomenimis, pozityvios nuomonės rodiklis išaugo 4 proc. punktais, o su 
pernai metų duomenimis – 10 proc. punktų.

Šį pokytį lemia didžiojoje daugumoje valstybių narių smarkiai pasitaisę rodikliai. 10 proc. 
punktų ir didesnė kilimo tendencija užfiksuota, pvz., Slovėnijoje, Švedijoje, Danijoje, 
Austrijoje ir Airijoje: kilimą iliustruojančių pokyčių požiūriu šios šalys pirmauja. Nuomonės 
rodiklis sumažėjo tik Bulgarijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje, o Kipre ir Latvijoje jis nepasikeitė.

Pagrindinės priežastys, kodėl, piliečių manymu, dabar jų nuomonė ES svarbesnė, turi būti 
atidžiai išnagrinėtos kiekvienos šalies atveju, atsižvelgiant į atitinkamą politinį kontekstą. 
Be abejo, tokius rezultatus gali lemti aktyvesni ES veiksmai, įgyvendinami vadovaujantis 

? Prašom pasakyti, ar sutinkate su teiginiu „Mano nuomonė ES svarbi“?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, D72.1
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išreikštais lūkesčiais. Tačiau svarbų vaidmenį paveikiant piliečių nuomonę, kad jų balsas 
ES girdimas geriau, gali atlikti ir įvairūs politiniai pokyčiai, pvz., tam tikra nacionalinės 
vyriausybės sėkmingai įgyvendinama politika arba tai, kad ji sėkmingai laikosi tam tikros 
pozicijos Europos lygmeniu.

Siekiant susidaryti išsamesnį įspūdį klausimu, ar piliečiai mano, kad jų nuomonė ES 
svarbi, jų taip pat klausiama, kokią įtaką, jų manymu, jų balsas daro jų šalyje. Įsitikinimas, 
kad piliečių nuomonė svarbi jų šalyje, tebėra tvirtas ir tvirtesnis negu ES atveju. Didžioji 
dauguma europiečių mano, kad jų balsas jų šalyje svarbus (61 proc.) ir tik 35 proc. 
respondentų mano, kad jų nuomonė gimtojoje šalyje nesvarbi.

Beveik visose šalyse piliečiai laikosi nuomonės, kad jų balsas geriau girdimas 
nacionaliniame, o ne Europos kontekste. Vienintelės išimtys yra Rumunija ir Lietuva, kur 
piliečiai linkę manyti, kad jų nuomonė svarbesnė ES, o ne jų šalyje – net jei, kaip buvo 
pažymėta pirmiau, šis įsitikinimas irgi silpsta. Kalbant apie kontekstą, reikėtų pažymėti, 
kad, 2017 m. birželio mėn. žlugus Rumunijos vyriausybei, pasikeitė šalies ministras 
pirmininkas, o Lietuvoje 2016 m. žiemą valdžią perėmė nauja vyriausybė.

Valstybės, kuriose įsitikinimas, kad piliečių nuomonė svarbi, yra stipriausias ir 
silpniausias

Švedija yra šalis, kur dauguma piliečių mano, kad jų nuomonė svarbi tiek nacionaliniu 

lygmeniu (95 proc.), tiek ES lygmeniu (84 proc.). „Eurobarometro“ tyrimų požiūriu tai ne 

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, D72.2

?Prašom pasakyti, ar sutinkate su teiginiu 
„Mano nuomonė [mūsų šalyje] svarbi“?
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naujiena: Švedijos piliečių, manančių, kad jų nuomonė svarbi, skaičius visada buvo labai 

didelis. Ta pati tendencija pastebima Danijoje: čia 94 proc. piliečių mano, kad jų nuomonė 

svarbi jų šalyje, o 80 proc. – kad ji svarbi ES.

Graikijoje padėtis priešinga: piliečių įsitikinimas, kad jų nuomonė svarbi, menkas tiek 

kalbant apie rodiklį šalies lygmeniu (23 proc.), tiek ES lygmeniu (21 proc.), nors, palyginti 

su pernai metais, pastebima kilimo tendencija. Panašūs rezultatai fiksuojami Lietuvoje: 23 

proc. lietuvių mano, kad jų nuomonė svarbi šalyje, o 25 proc. – kad ji svarbi ES.

Pritarti, kad jų nuomonė svarbi tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, linksta dauguma 

išsilavinusių žmonių, vadovų ir piliečių, kurie patiria mažiau sunkumų atėjus laikui 

susimokėti sąskaitas. Be to, tos pačios nuomonės laikosi ir didelė dauguma respondentų, 

kurie patenkinti tuo, kaip gyvena, ir yra optimistiškiau nusiteikę savo ateities klausimu.

Domėjimasis Europos reikalais

Po referendumo dėl „Brexit“ susidomėjimas ES reikalais lieka didelis. Politiniame diskurse 

ES aspektas esminį vaidmenį atliko ir per įvairius nacionalinius rinkimus.

57 proc. europiečių skelbia 

besidomintys Europos 

reikalais, tačiau šis vidurkis 

slepia didelius valstybių narių tarpusavio skirtumus. 

Nors vidutinis ES rodiklis atspindi įprastą tendenciją, kuri 

buvo pastebima ir per ankstesnius tyrimus, vienos šalys – 

pvz., Suomija ir Slovėnija – išsiskiria ženkliu susidomėjimo 

Europos reikalais padidėjimu (Suomijoje jis išaugo 9 proc. 

punktais, o Slovėnijoje – 8 proc. punktais), o kitose – pvz., 

Airijoje ir Latvijoje – priešingai, šioje srityje fiksuojamas 

didelis nuosmukis (abiejose šalyse rodiklis smuko 7 proc. 

punktais).

Kurie piliečiai Europos reikalais domisi labiausiai?

Išsilavinimas ir profesija apibūdina svarbias skiriamąsias linijas atsakant į šį klausimą: 

didžiausia domėjimosi Europos reikalais tikimybė siejama su labiausiai išsilavinusiais 

? Kaip sakytumėte, ar Europos reikalais domitės labai, 
ar saikingai, ar nelabai, ar jais visiškai nesidomite?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA1
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respondentais, taip pat su vadovais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis. Be to, 

sociodemografinė analizė rodo, kad tam tikrą vaidmenį atlieka asmens gyvenamoji vieta, 

nes paprastai didesnis susidomėjimas būdingas miesto teritorijų gyventojams. 

Kalbant apie amžiaus skirtumą, matome, kad jaunimą ES reikalai domina mažiau negu 

vyresniųjų kartų atstovus (atitinkamai 52 proc. 15–24 metų amžiaus asmenų ir 57 

proc. 55 metų amžiaus ir vyresnių asmenų); tai atitinka menkesnį jaunimo domėjimąsi 

politika, apie kurį kalbama, pvz., Europos Parlamento porinkiminiame tyrime7 . Nežiūrint 

į tai, jauniausieji, kurie apskritai ES vertina optimistiškiau8 , dažniau linkę manyti, kad jų 

nuomonė ES svarbi (49 proc. jaunuolių ir 44 proc. 55 metų amžiaus ir vyresnių asmenų).

ES narystė vertintina gerai

Aiški dauguma europiečių toliau remia savo šalies narystę ES. Nuomonės, kad ES 

vertintina gerai, toliau tvirtai laikosi 57 proc. ją remiančių respondentų. Pasiekus šį 

rezultatą, rodiklis tapo beveik toks pat, koks buvo iki krizės. Šis atsinaujinęs stabilumas 

turi būti vertinamas ne tik vykstančių sudėtingų Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos 

7 Europos Parlamentas. Tyrimas po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų, 2014 m. spalio mėn., 2014 m. 
gegužės – birželio mėn. rinkti duomenys, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/
post_2014_survey_analitical_overview_lt.pdf
8 Šis tyrimas rodo, jog, pvz., jaunuoliai labiau negu vyresnioji karta linkę tikėti, kad reikalai ES klostosi teisin-
ga linkme (atitinkamai 33 proc. 15–24 metų amžiaus asmenų ir 28 proc. 55 metų amžiaus ir vyresnių asmenų). 
61 proc. jų skelbia, kad narystė ES vertintina gerai; tarp 55 metų amžiaus ir vyresnių asmenų taip manančių 
yra 54 proc.)

?Kalbant apskritai, kaip manote, ar [mūsų šalies] narystė ES yra... ? 

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA10

 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_lt.pdf
 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_lt.pdf
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derybų kontekste. Reikėtų atsižvelgti ir į viešų debatų dėl ES kurso ateityje – į juos 

prasidedant 2017 m. rudeniui atkreipė dėmesį Prancūzijos Prezidentas Emanuel Macron 

ir, kreipdamasis į Europos Parlamentą, Komisijos Pirmininkas – pradžios kontekstą.

Didelės įtakos rezultatams vėlgi turi nacionaliniai kontekstai, iliustruojantys akivaizdų 

nuomonių atotrūkį. ES palankiau vertinti linkę piliečiai, gyvenantys ekonomiškai 

stabilesnėse arba teigiamą ekonomikos augimą pastaruoju metu išgyvenančiose šalyse: 

Liuksemburge, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Airijoje.

Narystė ES naudinga mano šaliai... Kodėl?

Dauguma europiečių mano, kad narystė ES jų šaliai naudinga. Kad tai davė naudos jų šaliai, 

vidutiniškai teigia 64 proc. ES piliečių; priešingos nuomonės laikosi 25 proc. Nuo 2011 

m. gegužės stebima kilimo tendencija vis labiau stiprėjo pasibaigus ekonomikos krizei ir 

prasidėjus ekonomikos atsigavimui ES.

Ši nuomonė reiškiama netgi dar stipriau nei 2016 m.: rodiklis, palyginti su 2016 m. rugsėjo 

mėn. duomenimis, padidėjo 4 proc. punktais. Tačiau ES šalių rodikliai smarkiai skiriasi, 

pradedant daugiau nei 85 proc. Airijoje, Maltoje, Lietuvoje ir Liuksemburge, baigiant mažiau 

nei 50 proc. Graikijoje, Kipre ir Italijoje.

? Atsižvelgdami į viską, kaip manote, ar narystė ES [mūsų šaliai] 
buvo apskritai naudinga?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA11
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?Atsižvelgdami į viską, kaip manote, ar narystė ES [mūsų šaliai] buvo apskritai naudinga? 
(iš viso pritarusių, kad ji buvo naudinga)

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA11
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? Kurios iš toliau išvardytų priežasčių pirmiausia leidžia manyti, kad narystė ES
[mūsų šaliai] buvo naudinga? (visas skaičius pateikus daugiausia tris atsakymus)

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA12 
Atkreipiame dėmesį, jog šis klausimas buvo užduotas tik respondentams, atsakiusiems, kad narystė ES jų šaliai naudinga (Q11)
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Tuomet respondentų, atsakiusių, kad narystė ES jų šaliai naudinga, buvo paprašyta pateikti 

priežastis savo nuomonę pagrįsti.

Pateikti atsakymai apima įvairiausias skirtingas priežastis: tarp svarbiausiųjų minėtinas 

ekonomikos augimas (36 proc.), taika, saugumas (30 proc.) ir ES šalių bendradarbiavimas (30 

proc.), tačiau priežasčių eiliškumas skirtingose šalyse labai skiriasi.

?dėl kokių priežasčių narystė ES 
[jūsų šaliai] naudinga?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA12
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Net kai parama ES reiškiama panašiu mastu, jos veiksniai gali skirtis. Tai puikiai iliustruoja 

Ispanijos ir Portugalijos lyginamoji analizė: dauguma piliečių abiejose šalyse (62 proc. 

Ispanijoje ir 60 proc. Portugalijoje) teigia, kad jų šalies narystė ES vertintina gerai. Panašiai jie 

mano, kad ši narystė jų šaliai naudinga (atitinkamai 70 proc. ir 73 proc.). Tačiau pagrindinė 

priežastis, kodėl piliečiai mano, kad ji naudinga, skiriasi:

Pagrindinė priežastis:
ES padeda skatinti ekonomikos augimą 

(39 proc.)

70 proc. respondentų 
Ispanijoje 

teigia,  kad narystė ES jų šaliai 
naudinga

Pagrindinė priežastis:
ES atveria naujas darbo galimybes

 (32 proc.)

73 proc. respondentų 
Portugalijoje 

teigia, kad narystė ES jų šaliai 
naudinga

Žvelgiant į Šiaurę, randamas toks pat įdomus Danijos ir Estijos palyginimas: dauguma 

piliečių abiejose šalyse (67 proc. Danijoje ir 68 proc. Estijoje) mano, kad jų šalies narystė 

ES vertinta gerai. Panašiai jie mano, kad ši narystė jų šaliai naudinga (abiejose šalyse po 81 

proc.).

Tačiau pagrindinė priežastis, kodėl piliečiai mano, kad ji naudinga, vėlgi skiriasi: Danijoje 

piliečiai minėjo pagerėjusį ES šalių bendradarbiavimą, o Estijoje – ekonomikos augimą.

Pagrindinė priežastis:
bendradarbiavimas su kitomis ES šalimis 

(47 proc.).

81 proc. respondentų 
Danijoje 

teigia, kad narystė ES jų šaliai 
naudinga

Pagrindinė priežastis:
ES padeda skatinti ekonomikos augimą 

(49 proc.)

81 proc. respondentų 
Estijoje

 teigia, kad narystė ES jų šaliai 
naudinga
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Narystę ES gerai vertina daugiausia jaunimas, vadovai ir studentai

Jaunimas, vadovai ir studentai labiausiai likę pritarti narystei ES. Tai pasakytina ir apie 

asmenis, kurie teigia esą patenkinti savo gyvenimu bei mano, kad jų gyvenimo sąlygos 

per ateinančius penkerius metus gerės. Be to, narystę ES naudinga savo šaliai pirmiausia 

laiko aukštąjį išsilavinimą įgiję respondentai.

Ar reikalai klostosi teisinga linkme?

Panašu, kad augantis optimizmas dėl ES ateities atspindi jos valstybes nares pasiekusį 

laipsnišką ekonomikos atsigavimą. Remiantis Eurostato duomenimis, antrojo 2017 

m. ketvirčio laikotarpiu darbą ES 28 turėjo 235,4 mln. vyrų ir moterų9 : tai aukščiausias 

istorijoje užimtumo lygis. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pagal sezoną koreguotas BVP 

per antrąjį 2017 m. ketvirtį euro zonoje išaugo 0,6 proc., o ES 28 – 0,7 proc. Per pirmąjį 

2017 m. ketvirtį BVP abiejose zonose augo 0,5 proc. Palyginti su tuo pačiu ankstesnių 

metų ketvirčiu, pagal sezoną koreguotas BVP per antrąjį 2017 m. ketvirtį euro zonoje 

išaugo 2,3 proc., o ES 28 – 2,4 proc.10 .

Europos Komisijos Pirmininkas, Europos Parlamente skaitydamas savo pranešimą dėl 

Sąjungos padėties, pabrėžė, kad ES institucijos atlieka esminį vaidmenį skatindamos 

pokyčius: trys pagrindiniai jo kalboje paminėti laimėjimai buvo Europos investicijų planas, 

ryžtingi veiksmai bankų sektoriuje bei sumanus Stabilumo ir augimo pakto taikymas.

Nors dauguma piliečių toliau laikosi nuomonės, kad reikalai klostosi netinkama linkme (49 

proc. mano, kad jie klostosi netinkamai jų šaliai, o 44 proc. – kad jie netinkamai klostosi 

ES), požiūris ima keistis būtent žvelgiant į Europos Sąjungos padėties kontekstą.

Palyginti su 2017 m. kovo mėn., daugiau piliečių linkę manyti, kad ES reikalai klostosi 

tinkama linkme (palyginti su 25 proc., 2017 m. rugsėjį tokių buvo 31 proc.). Daugeliu 

atveju pastebima kilimo iš žemo su krize susijusio 19 proc. taško, kuris buvo pasiektas 

2011 m. lapkritį, tendencija. Ši kilimo kreivė būdinga visoms valstybėms narėms.

Šalia tvirtesnio tikėjimo tuo, kad reikalai ES klostosi teisinga linkme, pastebimas 

tendencijos manyti priešingai mažėjimas. Tyrimas rodo, jog, palyginti su 2017 m. kovo 

mėn., asmenų, manančių, kad reikalai Europos Sąjungoje klostosi neteisinga linkme, 

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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procentinė dalis sumažėjo 6 proc. punktais, o jeigu pažvelgtume į pernai metų rodiklį – 

10 proc. punktų.

11 proc. respondentų – 3 proc. punktais mažiau negu 2017 m. kovą – spontaniškai 

pateikia atsakymą, kad reikalai ES klostosi nei tinkama, nei netinkama linkme. Kaip matyti 

pirmiau pateiktame grafike, dėl to abi silpnėjančios tendencijos – kad reikalai klostosi 

netinkama linkme ir kad jie klostosi nei tinkama, nei netinkama linkme – padeda stiprėti 

priešingai tendencijai, kurią vaizduoja mėlynoji kreivė (tinkama linkmė).

Tačiau skirtingų šalių respondentai tai mato skirtingai.

Kitoje schemoje apžvelgiama kiekvienos šalies piliečių pozicija dviem klausimais: 

ar reikalai klostosi tinkama linkme jų šalyje ir ES. Žvelgdami į atsakymus į abu šiuos 

klausimus pastebime, kad 17-oje šalių didesnė respondentų dalis toliau tiki, kad jų šalyje 

reikalai klostosi reikiama linkme. Įdomu pažymėti, jog kai kuriose valstybėse narėse yra 

paplitusi nuomonė, kad reikalai itin gerai nesiklosto nei nacionaliniu, nei ES lygmeniu. Taip 

būtų, pvz., Graikijos ir Italijos atveju11 : šios šalys atsidūrė kairiajame žemutiniame schemos 

kampe.

Kitose šalyse, pvz., Bulgarijoje ir Lietuvoje, respondentų, manančių, kad reikalai klostosi 

teisinga linkme ES, skaičius gerokai didesnis (Bulgarijoje jų 48 proc., o Lietuvoje – 46 proc.) 

negu manančių, kad reikalai klostosi tinkama linkme jų šalyje (atitinkamai 28 proc. ir 27 

proc.).
11 16 proc. piliečių Graikijoje mano, kad ES reikalai klostosi tinkama linkme, o 8 proc. laikosi tos pačios nuo-
monės apie savo šalį. Italijoje tokios nuomonės laikosi atitinkamai 21 proc. ir 16 proc. piliečių

? Kaip manote, ar apskritai šiuo metu reikalai Europos Sąjungoje klostosi teisinga, 
ar neteisinga linkme?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, D73.b
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Ir priešingai, pvz., Maltoje ir Nyderlanduose piliečiai mano, kad jų šalis eina teisingesniu 

keliu negu ES: kad reikalai klostosi teisinga linkme jų šalyje, mano 64 proc. respondentų 

Maltoje ir 59 proc. respondentų Nyderlanduose. Tos pačios nuomonės apie ES laikosi 

atitinkamai 41 proc. ir 46 proc.

Labai teigiamas, tačiau išskirtinis Airijos atvejis rodo aukščiausią rodiklį abiem atvejais – 

kad reikalai klostosi teisinga linkme ir šalies, ir ES lygmeniu (75 proc. ir 59 proc.). 

?Ar reikalai klostosi teisinga linkme [mūsų šalyje] palyginti su Europos Sąjunga?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, D73.a ir D73.b
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Ar mano šalis arba ES eina teisingu keliu?

Kalbant apie sociodemografinį profilį, jaunimas apskritai labiau linkęs manyti, kad ES eina 

teisingu keliu, o vyresnioji karta pozityviau vertina savo šalies kelią.

Asmenys, kurie apskritai patenkinti tuo, kaip gyvena, ir mano, kad jų gyvenimo sąlygos 

ateinančių penkerių metų laikotarpiu, labiau linkę atsakyti, jog reikalai klostosi teisinga 

linkme ir ES, ir šalies lygmeniu.

Nuomonė apie Europos Parlamentą ir jo vaidmenį

Kaip buvo pažymėta pirmiau, pastebimai auga asmenų, tikinčių, kad jų balsas ES svarbus, 

skaičius. Šis sustiprėjęs įsitikinimas kartu su stabilia parama narystei ES ir vyraujančia 

nuomone, kad ši narystė naudinga, patvirtina, jog piliečiai vis pozityviau vertina ES projektą. 

Turint galvoje nuosekliai stiprėjantį vadinamąjį ekonominį optimizmą, atrodo, kad atgijęs 

pasitikėjimas duoda naudos ir Europos Parlamentui.

Remiantis Europos Komisijos standartiniu „Eurobarometro“ tyrimu Nr. 8712 , Europos 

Parlamentas yra ES institucija, kuria europiečiai reiškia didžiausią pasitikėjimą: pasitikėti juo 

linkę 45 proc. piliečių. Europos Komisija pasitiki 41 proc., o Europos Centriniu Banku – 37 

proc. Kad pasitiki Europos Sąjunga, iš viso skelbia 42 proc. respondentų. Taigi ES ir Europos 

Parlamentu taip pat pasitikima labiau negu nacionaliniais parlamentais (36 proc.) bei 

nacionalinėmis vyriausybėmis (37 proc.).

Nors nemažai respondentų (42 proc.) laikosi neutralios nuomonės apie Europos Parlamentą, 

neabejotinai didėja asmenų, kurių nuomonė apie šią instituciją teigiama, skaičius (33 

proc. palyginti su 25 proc. 2016 m. rugsėjį). Tai lemia tiesioginį respondentų, kurie laikosi 

neigiamos nuomonės apie šią instituciją, skaičiaus mažėjimą, o asmenų, kurių nuomonė 

neutrali, dalis per pastaruosius dešimt metų buvo gana stabili ir siekė 41–46 proc.

Šalių, kuriose absoliuti dauguma respondentų laikosi teigiamos nuomonės, sąrašo 

viršuje yra Airija (54 proc.); už jos rikiuojasi Bulgarija, Malta ir Liuksemburgas, kur Europos 

Parlamentą teigiamai vertina 45 proc. respondentų. Arčiau sąrašo pabaigos randame 

Čekijos Respubliką (teigiamų atsakymų rodiklis siekia 18 proc.), taip pat Latviją ir Prancūziją, 

kuriose teigiamo įvaizdžio rodiklis siekia 20 proc. arba mažiau.

Kaip matyti pirmiau pateikiamoje juostinėje diagramoje, visose valstybėse narėse yra 

12 Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 87, 2017 m. gegužės mėn., http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/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
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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?Ar apskritai Europos Parlamentą vertintumėte labai teigiamai, gana teigiamai, 
neutraliai, gana neigiamai, ar labai neigiamai?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA6

?Su teigiamu Europos Parlamento vertinimu susiję atsakymai proc. punktais 
kiekvienoje valstybėje narėje 

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA6
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sustiprėjusi teigiamo vertinimo tendencija. Sąrašo viršuje vėl randame Airiją, kurioje 

atsakymų, susijusių su teigiamu EP vertinimu, nuo 2016 m. rudens padaugėjo 16 proc. 

punktų, ir tik Kipre bei Kroatijoje atsakymų dėl teigiamo įvaizdžio rodiklis išliko pastovus.

Nepaisant teigiamų pokyčių, susijusių su Europos Parlamento vertinimu, respondentų, kurių 

nuomonė apie Europos Parlamentą neutrali, dalis kai kuriose valstybėse narėse nusipelno 

ypatingo dėmesio. Šalys, kuriose neutralių atsakymų skaičius didžiausias, yra Estija (59 proc.), 

Latvija (58 proc.), Suomija (57 proc.) ir Lietuva (56 proc.).

Jei į piliečius, teigiančius, kad jų nuomonė apie Europos Parlamentą neutrali, pažvelgtume 

ES lygmeniu, pamatytume, jog tokios nuomonės dažniau laikosi moterys, asmenys, kurie 

kairiųjų ir dešiniųjų pažiūrų skalėje laikosi centro, bei respondentai, linkę manyti, kad jų 

nuomonė nesvarbi ir kad narystė ES nėra nei privalumas, nei trūkumas. 

? Su teigiamu Europos Parlamento vertinimu susijusių atsakymų rodiklio padidėjimas visose valstybėse narėse 
(rezultatai iliustruojami proc. punktų skirtumu, 2016 m. rugsėjo / spalio mėn. – 2017 m. spalio mėn.)

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA6
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Svaresnis vaidmuo

Kalbėdami apie Europos Parlamentą ateityje, daugiausia piliečių (47 proc.) norėtų, kad ši 

institucija imtųsi svaresnio vaidmens.

Atsakymai panašūs į ankstesniųjų metų, tačiau verta atkreipti dėmesį į keletą išimčių. 

Išties, pvz., Maltoje, Slovakijoje ir Estijoje svaresnio EP vaidmens ateityje pageidautų 

gerokai mažiau respondentų.

Įdomu išvien analizuoti piliečių nuomonę apie EP ir jų nuomonę apie pageidautiną šios 

institucijos vaidmenį, nes atliekant šią analizę nepaprastai svarbus nacionalinis kontekstas. 

Kad Europos Parlamentas ateityje atliktų svaresnį vaidmenį pageidauja tiek respondentai 

šalyse, kuriose nuomonė apie Parlamentą teigiama, tiek kai kuriose valstybėse narėse, 

kuriose ši institucija vertinama labiau neigiamai.

Šio ir ankstesnio „Eurobarometro“ tyrimo metu surinkti duomenys apie tai, kaip 

vertinamas Europos Parlamentas, ir apie pageidautiną jo vaidmenį kartu su nuomonės 

apie narystę ES ir jos naudą bei kitus rodiklius, kurie bus aptarti kitame skyriuje, pokyčiais 

leidžia daryti prielaidą, kad piliečiai nuolatos vis labiau linksta patikėti svaresnį vaidmenį 

Europos Parlamentui – tiek atidžiai įsiklausant į tvirtesnę piliečių nuomonę, tiek 

veiksmingai įgyvendinant jų įvardytus prioritetus. 

?Ar jūs asmeniškai pageidautumėte, kad Europos Parlamento vaidmuo būtų didesnis, 
ar kad jis būtų mažesnis?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA7
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Domėjimasis Europos Parlamento rinkimais

Likus mažiau negu dvejiems metams iki kitų Europos Parlamento rinkimų, greta raginimo 

Europos Parlamentui imtis svaresnio vaidmens dauguma europiečių (55 proc.) skelbia, 

kad domisi ateinančiais Europos Parlamento rinkimais, kurie įvyks 2019 m.

Šis susidomėjimas ypač didelis Nyderlanduose (79 proc.), toliau rikiuojasi Švedija 

(70 proc.), Airija (69 proc.) ir Vokietija (68 proc.). Tačiau kai kuriose valstybėse narėse 

susidomėjimas tebėra menkas, pvz., Slovakijoje jis siekia 30 proc., o Čekijos Respublikoje 

– 23 proc. (rinkėjų aktyvumas per 2014 m. Europos Parlamento rinkimus šiose dviejose 

šalyse buvo mažiausias). Gali būti, kad Čekijos Respublikos atveju respondentai dėmesį 

šiuo metu labiau sutelkę ir į artėjančius nacionalinius rinkimus, kurie šioje šalyje vyks 2017 

m. spalio 20–21 d. Kalbant apie ES lygmenį, ateinančiais rinkimais į Europos Parlamentais 

besidomintys respondentai yra tarp labiausiai išsilavinusių. Be to, jie tiki, kad jų nuomonė 

ES svarbi, domisi Europos reikalais ir teigiamai vertina Parlamentą.

Atsakymai į šį klausimą atspindi apskritai didėjantį pozityvumą ES projekto atžvilgiu, kuris 

pastebimas visoje Europoje. Nežiūrint į tai, šis konkretus rodiklis turėtų būti vertinamas 

apdairiai, nes rinkimai į Europos Parlamentą dar nėra įsilieję į platų viešą politinį diskursą ir, 

savo ruožtu, nėra aiškiai įsitvirtinę ES piliečių sąmonėje. 

? Visų ateinančiais Europos Parlamento rinkimais besidominčių piliečių procentinė dalis pagal šalį.

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA15
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II SKYRIUS. KAS TURĖTŲ BŪTI SAUGOMA?

Europos, kuri apsaugo, samprata yra tvirtai įsigalėjusi politiniame diskurse ES 

klausimais. Bendro pareiškimo dėl ES 2017 m. strateginių prioritetų, kurį 2016 

m. gruodžio 13 d. pasirašė trijų institucijų pirmininkai, šūkis yra „Sauganti, galių 

teikianti ir ginanti Europa“. 

Svarbiausiems nacionalinio ir Europos lygmens politikams ši samprata artima. 

Nors jos atskaitos taškas daugiausia siejamas su saugumo problemomis, 

šiandienos diskursas dėl apsaugos gana daugiasluoksnis ir nukreipiamas 

atsižvelgiant į įvairius konkrečius pasiūlymus.

Šio tyrimo tikslas – geriau suprasti, kuriose srityse ir kokiu mastu europiečiai tikisi būti 

saugomi Europos Sąjungos. Šiame kontekste apsaugos samprata yra dvejopa. Pirma, 

būtina nustatyti, nuo kokių grėsmių piliečiai pageidauja būti saugomi Europos. Antra, 

mus domina Europos laimėjimai, kuriuos, piliečių manymu, ES turėtų apsaugoti ir 

išsaugoti jų labui.

Parlamento naujausias „Eurobarometro“ tyrimas „Dveji metai iki Europos Parlamento 

rinkimų“13  parodė, kad europiečiai aiškiai suvokia grėsmę, kurią kelia įvairūs pasaulio 

geopolitiniai pokyčiai, pvz., Rusijos ir Kinijos įsigalėjimas bei įtaka pasaulyje ar didėjantis 

nestabilumas arabų / musulmonų šalyse. Stoję akistaton su šia nežinomybe, dauguma 

europiečių linksta pritarti bendram ES požiūriui į šių problemų sprendimą. Tačiau šiandien 

europiečiai jaudinasi ne tik dėl pokyčių pasaulyje.

Neseniai atliktas standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 8714  parodė, kad didelį 

susirūpinimą kelia tokios problemos, kaip terorizmas, imigracija ir ekonominė padėtis. Jos 

lemia nesaugumo pojūtį, kurį stiprina tokie papildomi veiksniai, kaip klimato kaita.

Atliekant 2017 m. kovo mėn. „Eurobarometro“ tyrimą „Dveji metai iki Europos Parlamento 

rinkimų“ buvo įvertinti ir europiečių lūkesčiai, susiję su aktyvesniais ES veiksmais, bei 

nustatyta, kad jie stipriai remia aktyvesnę ES veiklą įvairiose politikos srityse. Svarbiausia 

tai, jog įsitikinta, kad respondentai vis daugiau žino apie ES veiksmus srityse, kurios jiems 

kelia didžiausią susirūpinimą. Tai ypač pasakytina apie terorizmą, išorės sienų apsaugą, 

migraciją, saugumą ir gynybą. Kitame grafike pateikiamas mišrus vaizdas, apimantis tai, 

kaip europiečiai suvokia ES veiksmus konkrečiose srityse, jų lūkesčius, susijusius su ES 
13 Europos Parlamento specialusis „Eurobarometro“ tyrimas „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“, 
2017 m. kovo mėn., http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-un-
til-the-2019-Europe- an-Elections
14 Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 87, 2017 m. pavasaris, http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/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/commfrontoffice/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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veiksmais šiose srityse, ir vienerių metų pokyčius nuo 2016 m. iki 2017 m. Pvz., kalbant 

apie kovą su terorizmu, žaliasis stulpelis rodo, kad respondentų dalis, ES veiksmus laikantis 

tinkamais, yra 10 proc. punktų didesnė negu pernai. Raudonasis stulpelis rodo, kad ES 

veiksmus nepakankamais laiko 12 proc. punktų mažiau respondentų, o aktyviau veikti 

ragina 2 proc. punktais mažiau respondentų. Ši trumpa apžvalga parodo, kad vis daugiau 

piliečių susipažįsta su ES veiksmais jiems rūpimose srityse.

Remiantis šiomis išvadomis, žengta toliau, siekiant įvardyti sritis, kuriose europiečiai 

tikisi ES apsaugos. Valstybes nares toliau krečiant išpuoliams, terorizmas ryškėja kaip 

pagrindinė grėsmė, nuo kurios, europiečių manymu, juos turėtų saugoti ES (šia grėsmę 

įvardijo vidutiniškai 58 proc. respondentų). Kad terorizmas kelia rimtą grėsmę, pažymėjo 

? ES veiksmų suvokimas palyginti su lūkesčiais, kad veiksmų bus imamasi ateityje. 
Pokyčiai nuo 2016 m. iki 2017 m.

Šaltinis: „Eurobarometro“ tyrimas „Dveji metai iki Europos Parlamento rinkimų“, 2017 m. kovo mėn
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respondentai iš 18 valstybių narių, įskaitant tas, kurios nukentėjo dar visai neseniai. 

Vidutiniškai šią grėsmę daugiausia mini Čekijos Respublikos, Jungtinės Karalystės, 

Prancūzijos, Maltos ir Ispanijos respondentai.

Kova su terorizmo grėsme

Remiantis ankstesnių Parlamento „Eurobaromtero“ tyrimų išvadomis15  verta pažymėti, 

kad 2016 m. europiečių buvo paklausta, kuriuo lygmeniu kova su terorizmo grėsme 

galėtų būti veiksmingiausia. 38 proc. atsakė, kad pasauliniu, 23 proc. – Europos, 21 proc. 

pasirinko nacionalinį lygmenį, 6 proc. – vietos ar regiono lygmenį, o 10 proc. spontaniškai 

atsakė, kad visais. Atliekant šį 2016 m. tyrimą taip pat nustatytos trys svarbiausios kovos 

su terorizmu priemonės, t. y. kova su teroristinių grupių finansavimu, kova su esminėmis 

terorizmo priežastimis ir radikalizacija bei ES išorės sienų kontrolės griežtinimas.

Grįžtant prie šio tyrimo, kitos labiausiai minėtos sritys siejamos su daugelio europiečių 

15 Europos Parlamento specialusis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 85.1 „Požiūriai ir lūkesčiai, kova su terorizmu 
ir radikalizacija“, 2016 m. birželio mėn., http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/
eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_lt.pdf

?ES ir jos piliečiai susiduria su įvairiomis grėsmėmis.  Nuo kurių iš toliau išvardytų grėsmių ES turėtų 
saugoti savo piliečius? (visų atsakymų, susijusių su terorizmu, rodiklis)

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA13

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_lt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/eb85_1_synthesis_perceptions_wishes_terrorism_lt.pdf
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? ES ir jos piliečiai susiduria su įvairiomis grėsmėmis.  Nuo kurių iš toliau išvardytų grėsmių 
ES turėtų saugoti savo piliečius? Pirmaeilės sritys. Antraeilės sritys.

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA13
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patiriama nesaugia ekonomine padėtimi: pirmiausia su nedarbu (43 proc.), o tuomet 

su skurdu ir atskirtimi (42 proc.). Nors ekonomika atsigauna, krizės padariniai iki 

šiol stipriai jaučiami Graikijos respondentų atsakymuose. Kalbant apie socialinius ir 

ekonominius klausimus apskritai, Graikijos rodikliai labiausiai skiriasi nuo Europos vidurkio. 

Susirūpinimas dėl minėtųjų klausimų taip labai stiprus Kipre, Portugalijoje, Ispanijoje ir 

Kroatijoje. Be to, skurdas ir atskirtis laikomi didžiausia grėsme Lietuvoje. Žvelgiant į visus 

šiame tyrime dalyvavusius gyventojus (apie 28 000 respondentų), 33 proc. jų faktiškai 

patvirtino, kad kartais arba dažnai patiria sunkumų atėjus laikui susimokėti sąskaitas 

mėnesio pabaigoje.

2017 m. vasarą kilus naujai migracijos bangai, apsaugos nuo nekontroliuojamos 

migracijos būtinybę įvardijo 35 proc. europiečių; Maltoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, 

Italijoje, Vengrijoje ir Graikijoje ją minėjo bent iki pusės respondentų. Kaip ir tikėtasi, 

tarp šių valstybių narių randame arba šalių, į kurias atvykstama pirmiausia, arba tranzito 

šalių, arba kelionės tikslo šalių. Tačiau įdomu tai, kad kitos kategorijos šalyse, kurios su 

imigracija nesusiduria taip tiesiogiai, atsakymų rodiklis irgi viršija ES vidurkį. Lyginamoji 

Eurostato 2016 m. prieglobsčio rodiklių analizė16  rodo, jog koreliacijos su tuo, kad piliečiai 

nekontroliuojamą migraciją dažnai laiko grėsme, nėra. Pvz., įvertinus rezultatus Čekijos 

Respublikoje, Estijoje, Slovakijoje ar Lenkijoje, būtų galima daryti prielaidą, kad politinis 

diskursas šalies viduje piliečių supratimą veikia labiau negu faktinė padėtis šalyje. Tačiau 

tai tik vienas iš galimų paaiškinimų. Atlikus gilesnę sociodemografinę analizę galėtų būti 

rasta kitokių paaiškinimų, pvz., kad įvairovė suvokiama kaip grėsmė arba ekonominis 

spaudimas.

Kitas respondentams pateiktas sritis vidutiniškai mini mažiau nei ketvirtis. Penktąją ir 

šeštąją vietą užimančios grėsmės minimos ex aequo: 23 proc. respondentų mano, kad ES 

turėtų juos apsaugoti nuo klimato kaitos, ir tokia pat jų dalis nurodo religinį radikalizmą. 

Klimato kaita antra pagal svarbą grėsme laikoma Švedijoje, o religinis radikalizmas 

Europos vidurkį gerokai viršija Nyderlanduose, Belgijoje ir Austrijoje, kur jį įvardija per 

30 proc. respondentų. Kalbant apie ES vidurkį, maždaug vienas iš penkių respondentų 

pažymėjo jaučiąs organizuoto nusikalstamumo, ginkluoto konflikto ir politinio 

ekstremizmo grėsmę. Pagaliau kiek mažiau – maždaug vienas iš dešimties – minėjo 

užkrečiamų ligų plitimą, kibernetinius išpuolius, socialinį dempingą ir grėsmes duomenų 

privatumui. Kalbant apie pastarąsias sritis, respondentai, paminėję kibernetinius išpuolius 

16 Eurostatas, Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex. Annual aggregated data 
(„Prieglobstis ir prieglobsčio pirmą kartą prašantys asmenys pagal pilietybę, amžių ir lytį. Apibendrinti metų 
duomenys“ (2017 m. spalio 11 d. gautais duomenimis), 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
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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ir grėsmes duomenų privatumui (abiem atvejais po 9 proc.), kiek išsiskiria amžiumi ir 

išsilavinimu: kuo labiau išsilavinęs respondentas, tuo didesnį nerimą jam kelia šios dvi 

susijusios grėsmės.

Dar viena įdomi detalė aptinkama kalbant apie sociodemografinį respondentų 

pasiskirstymą socialinio dempingo klausimu. Nors koreliacijos tarp atsakymų, susijusių 

su socialiniu dempingu, ir piliečių atsakymų į klausimą, ar skurdas ir atskirtis laikomi 

grėsme, nėra, statistinės koreliacijos nesama ir faktinio asmenų, kuriems, remiantis 

Eurostato informacija, gresia skurdas, skaičiaus atžvilgiu. Socialinio dempingo klausimą 

kaip prioritetinę problemą dažniau kelia aukštesniosios vidurinės ir aukštesniosios 

klasių atstovai. Be to, atliekant analizę socioprofesiniu požiūriu nustatyta, kad socialinis 

dempingas labiausiai neramina vadovus. Todėl galima toliau nagrinėti, ar socialinio 

dempingo samprata jau yra tapusi bendrai suprantama visiems piliečiams.

Klausimas: respondentų atsakymai į klausimą dėl socialinio dempingo, išdėstyti pagal 

socialinę klasę.

? Respondentų atsakymai į klausimą dėl socialinio dempingo, 
išdėstyti pagal socialinę klasę

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA13

? Respondentų atsakymai į klausimą dėl socialinio dempingo socioprofesiniu požiūriu

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA13
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Pozityvūs rezultatai, kurie turėtų būti išsaugoti

Although the European society is challenged, it still carries values, successes and positive 

Europos visuomenė susiduria su iššūkiais, tačiau esama ir vertybių, sėkmės pavyzdžių bei 

pozityvių rezultatų, kuriuos europiečiai brangina. Jie aiškiai įvardyti naujausiame Komisijos 

standartiniame „Eurobarometro“ tyrime17 . Taigi, Europos respondentų akimis, pozityviausi 

rezultatai yra taika ES, laisvas judėjimas siekiant keliauti, dirbti ir mokytis visoje ES, bendra 

valiuta bei programa „Erasmus“. Atliekant šį tyrimą ši idėja plėtojama toliau, siekiant 

sužinoti, kuriuos laimėjimus, piliečių manymu, ES jų labui turėtų apsaugoti pirmiausia. 

Tuomet įvardijami dviejų pagrindinių tipų laimėjimai: pirma, tai laisvės, t. y. pagrindinės 

teisės ir laisvas judėjimas; antra, tai socialiniai ir ekonominiai laimėjimai, t. y. darbo teisės, 

pensijos ir ekonominė gerovė. Įsitikinsime, kad tam tikros valstybių narių grupės gali būti 

apibrėžtos pagal laimėjimus, kuriuos, jų manymu, ES turėtų apsaugoti jų labui.

17 Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 87, 2017 m. pavasaris, http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA14

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
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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44 proc. atvejų prioritetas ES teikiamas pagrindinių teisių ir laisvių išsaugojimui. Verta 

pažymėti, kad iki šiol visuose „Eurobarometro“ tyrimuose šios pamatinės vertybės buvo 

nuosekliai minimos dažniausiai. Minint šešiasdešimtąsias Romos sutarčių metines 

ir dešimtąsias ES pagrindinių teisių agentūros metines, šie rezultatai patvirtina, kad 

pagrindinės teisės ir laisvės laikomos Europos vienybės pagrindu. Antra dažniausiai 

minėta sritis (ES vidurkis – 36 proc.) yra laisvė keliauti, dirbti ir mokytis visoje ES. Apskritai 

abi šios kategorijos dažniausiai minimos Švedijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Pagrindines 

teises taip pat dažnai mini respondentai Nyderlanduose, Danijoje, Kipre ir Austrijoje. 

Laisvė keliauti, dirbti ir mokytis visoje ES – pirmas rezultatas Baltijos šalyse (Lietuvoje, 

Estijoje ir Latvijoje). Be Švedijos, Suomijos ir Vokietijos ši vertybė taip pat dažnai nurodoma 

Bulgarijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Slovakijoje.

Kalbant apie kitus laimėjimus ir siekius, kuriuos ES turėtų saugoti piliečių labui, 

daugiausia dėmesio sulaukė socioekonominiai aspektai, susiję su darbo teisėmis (34 

proc.), deramomis ir saugiomis pensijomis (34 proc.) bei klestėjimu ir ekonomine gerove 

(33 proc.). Jie daugiausia minimi Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje. Ženklūs 

rodikliai darbo teisių ir pensijų srityse užfiksuoti tiek Slovėnijoje, tiek Prancūzijoje. Latvijoje, 

Lietuvoje, Austrijoje, Vengrijoje ir Belgijoje užfiksuoti aukšti atsakymų rodikliai klausimais, 

susijusiais su pensijomis ir klestėjimu. 

? Gali būti, kad kai kuriuos ES laimėjimus ir siekius branginate. Kuriuos iš toliau išvardytųjų 
ES turėtų pirmiausia apsaugoti jūsų labui? (labiausiai minėtos sritys pagal šalį)

Pagrindines teises ir laisves Darbo teises
Laisvę keliauti, mokytis ir dirbti 

visoje ES

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA14
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33 proc. respondentų (daugiausia Švedijoje, Nyderlanduose ir Danijoje) pažymėjo, kad 

dar viena sritis, kurią turėtų saugoti ES, yra aplinka.

Vidutiniškai ES 27 proc. respondentų mini saugumą, susijusį su sveikatos standartais. 

Beveik vienas iš penkių mini bendras Europos vertybes (19 proc.) bei tautinę ir kultūrinę 

tapatybę (18 proc.). Respondentų pasirinktų sričių sąrašo gale – vartotojų teisės (16 

proc.) bei saugumas ir privatumas interneto erdvėje (13 proc.). Atidžiau žvelgiant į atskirų 

šalių nuomonę, bendros Europos vertybės dažniausiai minimos Vokietijoje ir Austrijoje; 

pastarojoje tiek pat dažnai minima tautinė ir kultūrinė tapatybė. Ši sritis paskutinė 

Portugalijoje: čia ją minėjo vienas iš dešimties respondentų. Prie šių rezultatų dar grįšime 

vėliau.

Respondentų sociodemogarfiniai profiliai

Going deeper into the analysis, results show that, firstly, the respondents’ socio-economic 

Labiau įsigilinus į analizę matyti, kad, pirma, respondentų socioekonominė padėtis turi 

įtakos jų atsakymams, susijusiems tiek su grėsmėmis, tiek su saugotinais teigiamais ES 

rezultatais. Akivaizdu, kad ekonominiu požiūriu pažeidžiamoje padėtyje esantys asmenys 

labiau linkę minėti su ekonomika susijusias problemas. Nežiūrint į tai, ypač vyresnio 

amžiaus grupėms priskirtinti asmenys mini ir terorizmą.

Antra, panašu, kad išreikštas požiūris į ES turi tendenciją tapti respondentų orientyru 

vykstant pokalbiui. Terorizmo ir su ekonomika (pvz., su darbo teisėmis ir pensijomis) 

susijusius klausimus, kuriuos europiečiai mini labai plačiai, paprastai paprastai lydi 

atsakymai, iliustruojantis mažesnį domėjimąsi politika ir bendro pobūdžio abejingumą ES, 

narystei joje, jos naudai ir įvaizdžiui. Taigi jie dažniau girdimi iš piliečių, kurie jaučiasi atitolę 

nuo rinkimų ir kurių didesnioji dalis mano, kad jų nuomonė ES nesvarbi.

Ir priešingai, piliečiai, kurie apskritai yra palankiau nusiteikę ES atžvilgiu, po terorizmo 

ir su ekonomika susijusių klausimų būna linkę minėti problemas, susijusias su aplinka 

(arba klimato kaitos grėsme) bei su laisvių apsauga ES. Pastebima, kad šių respondentų 

nurodytas gyvenimo standartas tam tikru požiūriu aukštesnis ir kad jie jaučiasi labiau 

užtikrinti dėl ateities. Jie palankiai vertina narystę ES ir mano, kad jų šaliai ji naudinga. Be 

to, jie domisi politika ir mano, kad balsuoti svarbu.

Panašus domėjimosi Europos reikalais modelis pastebimas tais atvejais, kai minimos, pvz., 

politinio ekstremizmo grėsmės.  Asmenys, kurie domisi politika ir yra palankiai nusiteikę 

ES atžvilgiu, religinį radikalizmą, organizuotą nusikalstamumą ar ginkluotus konfliktus 
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taip pat mini dažniau, nors ir mažesniu mastu. Į šią kategoriją patenka ir judėjimo 

laisvė: ją ypač mini po 1980 m. gimę jaunuoliai. Minėtieji modeliai turi būti traktuojami 

kaip požymiai, su kuriais susijusius duomenis verta ištirti išsamiau Tai jokiu būdu nėra 

absoliutus konkrečios sociodemografinės grupės aprašymas.

Europos ir tautinė tapatybė: bendras pagrindas

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, detaliau apžvelgiami du aspektai: pirma, tai bendros 

Europos vertybės; antra, tai tautinė ir kultūrinė tapatybė. Atsakant į klausimą dėl teigiamai 

vertintinų ES veiklos rezultatų, kurie turėtų būti saugomi, jų rodikliai labai panašūs ir 

atitinkamai siekia 19 proc. ir 18 proc. Įdomu tai, kad šiuos du aspektus mini respondentai, 

tarpusavyje turintys vieną bendrumą: jie visi domisi politika apskritai, įskaitant artėjančius 

2019 m. Europos Parlamento rinkimus. Tačiau tautinę ir kultūrinę tapatybę vidutiniškai 

dažniau mini respondentai, kurie ES atžvilgiu nusiteikę labiau neigiamai. Ir tikrai, jų bendro 

profilio analizė ES lygmeniu rodo, kad jų požiūris į ES gana neigiamas: jie mano, kad jų 

šalies narės narystė ES vertintina blogai ir kad naudos jų šaliai neduoda. Respondentų, 

savo atsakymuose dažniau minėjusių tautinę ir kultūrinę tapatybę, akimis, tiek ES, tiek EP 

vertintini blogai ir jie norėtų, kad pastarasis ateityje atliktų ne tokį svarų vaidmenį.

Žvelgiant iš šalių perspektyvos, Vokietijoje ir Švedijoje gerokai daugiau respondentų mini 

bendras Europos vertybes, o ne kultūrinę ir tautinę tapatybę, užtat Estijoje ir Jungtinėje 

daugiau respondentų mini kultūrinę ir tautinę tapatybę, o ne bendras Europos vertybes. 

Tai pasakytina ir apie Graikiją, Kroatiją bei Maltą, nors ir mažesniu mastu. Kita vertus, 

abu aspektai laikomi vienodai svarbiais Austrijoje, Suomijoje, Čekijos Respublikoje, 

Nyderlanduose, Danijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje.

Aptariant tautinės ir kultūrinės tapatybės idėją bei Europos vertybes, turėtų būti 

atsižvelgta į svarbų paskutiniojo standartinio „Eurobarometro“ tyrimo Nr. 8718 , atlikto 

2017 m. gegužės mėn., rezultatą: atsakydami į tradicinį „Eurobarometro“ klausimą dėl ES 

pilietybės, 68 proc. visų respondentų pažymėjo, kad jaučiasi esą ES piliečiai. Iki šiol tai 

aukščiausias rodiklis.

18 Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 87, 2017 m. pavasaris, http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/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
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Dėmesys skaitmeninei Europai

Kalbant apie grėsmes ir ES pasiektus rezultatus, kurie turėtų būti apsaugoti, keletas 

aspektų yra susiję su skaitmeninimu ryšių siejamoje Europoje. Nors šie nurodyti aspektai 

nėra tarp dažniausiai minimų, kaskart, kai jie minimi, pastebima teigiama atsakymų, 

susijusių su suvokiamomis kibernetinių išpuolių grėsmėmis ir grėsmėmis duomenų 

privatumui, koreliacija. Tuo pat metu esama reikšmingos tarpusavio koreliacijos su 

saugumu ir privatumu interneto erdvėje, kaip prioritetine sritimi, kurią savo piliečių 

labui turėtų apsaugoti ES. Žvelgiant iš šalių perspektyvos, didžiausias susirūpinimas 

dėl kibernetinių išpuolių ir grėsmių duomenų privatumui fiksuojamas Nyderlanduose 

(atitinkamai 19 proc. ir 21 proc.). Kalbant apie saugotinus rezultatus, ta pati tendencija 

pastebima saugumo ir privatumo interneto erdvėje užtikrinimo klausimu, kuris irgi 

dažniausiai minimas Nyderlanduose (29 proc.). Verta pažymėti, kad, kaip matyti, 

respondentai Nyderlanduose yra internetą labiausiai naudojantys europiečiai: 93 proc. 

jų tvirtina, kad internetu naudojasi kasdien (ES vidurkis siekia 71 proc.). Vis dėlto stebina 

tai, kad olandų respondentai mažiausiai domisi tuo, kaip Europa saugo vartotojų teises 

bendrojoje rinkoje (9 proc.; toks pat rodiklis užfiksuotas Suomijoje).

Dėmesys kibernetiniam saugumui

2017 m. birželio mėn. Europos Komisijos tyrime europiečių požiūrio į kibernetinį 

saugumą klausimu19  pažymima, kad 51 proc. respondentų pripažįsta nesą gerai 

susipažinę su kibernetinių nusikaltimų rizika, o 46 proc. jų mano esą su ja susipažinę. 

56 proc. respondentų mano, kad kibernetinis nusikalstamumas yra labai didelis iššūkis 

ES vidaus saugumui. Šis susirūpinimas ateinančiais metais turėtų didėti, nes šis tyrimas 

taip pat rodo, kad interneto naudojimas visoje ES toliau auga neatsižvelgiant į tai, kokios 

priemonės naudojamos prie jo prisijungti (namų prietaisai, judriojo ryšio prietaisai, darbe 

ar mokykloje / universitete naudojami prietaisai).

19 Europos Komisijos standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 464a „Europiečių požiūris į kibernetinį sau-
gumą“, 2017 m. birželio mėn., 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/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
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?  EP priima sprendimus dėl ES teisės aktų, tiesiogiai veikiančių kiekvieno piliečio gyvenimą.
 Kaip manote, kuriai iš toliau išvardytų sričių EP turėtų teikti prioritetą?

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8
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III SKYRIUS. RAGINIMAS IMTIS VEIKSMŲ VADOVAUJANTIS AIŠKIOMIS 
VERTYBĖMIS

Trečiajame ir paskutiniajame „Parlametro“ 2017“ skyriuje nagrinėjami 

piliečių politiniai prioritetai. Remdamiesi tuo, kaip jie vertina grėsmes, nuo 

kurių apsaugant, jų manymu, veiksmų turėtų imtis Europos Sąjunga, piliečiai 

pateikia nuomonę dėl sričių, kuriose pirmiausia turėtų aktyviau veikti Europos 

Parlamentas.

Atsižvelgdami į pirmiau įvardytas grėsmes, europiečiai labiausiai ir nuosekliausiai remia 

aktyvesnius veiksmus kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi bei terorizmu. Paramą 

veiksmams abiejose srityse ES lygmeniu išreiškė po 41 proc. respondentų.

Trečioji vidutiniškai dažniausiai minėta tema yra kova su jaunimo nedarbu (31 proc.). Šios 

trys pagrindinės temos plačiai iliustruoja ir tai, kas kelia susirūpinimą ES piliečiams: jie nori 

gyventi ten, kur jiems būtų atveriamos galimybės ir nuo teroristinių grėsmių saugoma jų 

laisvė.

Žvelgiant toliau, 22 proc. respondentų pageidauja, kad Parlamentus imtųsi teisėkūros 

veiksmų siekiant rasti būdą bendrai Europos atsakui į migracijos problemą užtikrinti. Be to, 

rezultatai rodo, kad maždaug vienas iš penkių respondentų pritaria tam, kad būtų taikomi 

nauji būdai ekonomikai ir augimui skatinti (21 proc.) ir kad sumaniai būtų kovojama su 

klimato kaita (19 proc.).

Šie aspektai formuoja didįjį vaizdą ir pasakoja Europos istoriją, tačiau turi būti aiškinami 

atsižvelgiant į kiekvieną atskirą nacionalinį kontekstą. Šiuo požiūriu politika, laikoma 

prioritetine kiekvienoje valstybėje narėje, labai priklauso nuo to, kas kelia susirūpinimą jų 

piliečiams.

Pamatysime, kad kartais ji skiriasi nuo to, ko tikimasi. Šį teiginį iliustruoja, pvz., kova su 

terorizmu: nors respondentai Čekijos Respublikoje (55 proc.), Italijoje ir Maltoje (po 48 

proc.) dažniausiai mini terorizmą, matome, kad šios šalys teroristinių išpuolių pastaraisiais 

metais nepatyrė. Be to, rezultatai rodo, kad respondentai Slovėnijoje (28 proc.), Latvijoje 

(28 proc.), Lietuvoje (25 proc.) ir Graikijoje (21 proc.) šį klausimą mažiausiai linkę priskirti 

vienam iš Europos Parlamento prioritetų. 
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Prioritetą kovai su terorizmu teikia...
Šį aspektą vidutiniškai labiau linkusios įvardyti moterys (43 proc.), 55 metų amžiaus ir 

vyresni asmenys (45 proc.) ir pensininkai (45 proc.). Šių sociodemografinių grupių atstovai 

taip pat dažniau mini terorizmą kaip didelę grėsmę, kurios atžvilgiu veiksmų turėtų imtis 

ES.

Terorizmo, kaip suvokiamos grėsmės, ir raginimo Europos Parlamentui kovoti su 

terorizmu, šiai kovai teikiant didžiausią prioritetą, koreliacija aiški. Kaip buvo pažymėta 

pirmiau, terorizmas laikomas didžiausia grėsme ES (58 proc.), tačiau rodikliai jos valstybėse 

narėse smarkiai skiriasi. Atitinkamai kova su terorizmu bei kova su skurdu ir socialine 

atskirtimi – Europos Parlamentui labiausiai priskiriami prioritetai (po 41 proc.).

Šalys, kuriose terorizmas kelia didžiausią susirūpinimą, yra Čekijos Respublika (69 proc.), 

Italija (65 proc.), Jungtinė Karalystė (65 proc.), Prancūzija (63 proc.) ir Malta (63 proc.). Šių 

keturių šalių respondentai taip pat pageidavo, kad Europos Parlamentas šios problemos 

sprendimui teiktų ypatingą prioritetą (Čekijos Respublikoje – 55 proc., Italijoje – 48 proc., 

Maltoje – 48 proc., Prancūzijoje – 45 proc. respondentų).

? Terorizmas kaip grėsmė ir terorizmas kaip EP prioritetas

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8 ir QA13
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Kova su skurdu ir socialine atskirtimi

Kova su skurdu ir socialine atskirtimi – vienintelė sritis, kurią nemažoje dalyje valstybių 

narių įvardijo per 50 proc. respondentų (Portugalijoje – 67 proc., Lietuvoje – 58 proc., 

Graikijoje – 57 proc., Latvijoje – 55 proc., Kipre ir Slovėnijoje – po 51 proc., Ispanijoje – 50 

proc.). Ir priešingai, rečiausiai respondentai ją mini Italijoje (31 proc.), Čekijos Respublikoje 

ir Danijoje (po 30 proc.).

Prioritetą kovai su skurdu teikia...

Nenuostabu, kad kovai su skurdu prioritetą labiau teikia socialiai pažeidžiamoms 

kategorijoms priskirtini asmenys: moterys (43 proc.), namų ūkių darbuotojai (46 proc.) ir 

bedarbiai (43 proc.). Rečiausiai ją mini vyrai (38 proc.), vadovai (36 proc.) ir savarankiškai 

dirbantys asmenys (33 proc.). 

?Atsakymų į klausimą dėl kovos su skurdu ir socialine atskirtimi rodikliai pagal šalį

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8
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Kova su jaunimo nedarbu

67 proc. respondentų Graikijoje ragina imtis veiksmų, kad kovos su jaunimo nedarbu 

klausimas taptu didžiausiu Europos Parlamento prioritetu. Tokios pat pozicijos laikosi 61 

proc. respondentų Kipre, 55 proc. respondentų Portugalijoje ir po 51 proc. respondentų 

Kroatijoje ir Slovėnijoje. Priešingos pozicijos laikomasi Danijoje, Nyderlanduose ir 

Švedijoje: šiose šalyse jaunimo nedarbą didžiausiu prioritetu laiko atitinkamai 9, 8 ir 

galiausiai 7 proc. apklaustųjų. Skirtumą tarp Šiaurės ir Pietų, kurį iliustruoja šie rezultatai, 

tam tikru mastu būtų galima aiškinti šalių ekonomikos skirtumais.

Vis dėlto ne mažiau įdomu pažvelgti į faktinį jaunimo nedarbo rodiklį atsižvelgiant į tai, 

kiek svarbiu šis klausimas laikoma kiekvienoje šalyje. Kitoje schemoje pateikti duomenys 

rodo stiprią teigiamą koreliaciją. Pirmojoje šalių grupėje, kuri apima Čekijos Respubliką, 

Daniją, Estiją, Vokietiją, Maltą, Nyderlandus ir Jungtinę Karalystę, jaunimo nedarbo 

? Atsakymų į klausimą dėl kovos su jaunimo nedarbu rodikliai pagal šalį

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8 ir QA13
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lygis žemas. Šių šalių respondentai neteikia didelio prioriteto kovai su šiuo reiškiniu. Ir 

priešingai, respondentai Kroatijoje, Kipre, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje 

ir Ispanijoje, kur jaunimo nedarbo lygis viršija ES vidurkį, ragina teikti prioritetą kovai su 

jaunimo nedarbu ES vidurkį viršijančiu mastu. Pagaliau verta pažvelgti į Slovėniją, Lietuvą 

ir Latviją: nors jaunimo nedarbo lygis šiose šalyse santykinai žemas, piliečiai kur kas labiau 

pageidauja, kad Europos Parlamentas šiam klausimui teiktų prioritetą.

Kova su klimato kaita sumaniais sprendimais

Kova su klimato kaita sumaniais sprendimais – sudėtingas klausimas, daugiausia minėtas 

Švedijoje (50 proc.), Nyderlanduose (42 proc.) ir Danijoje (41 proc.). Šių šalių vyriausybės, 

įmonės ir visuomenė suvokia, kad aplinkos apsauga neatskiriama nuo įmonių veiklos ir 

darbo. Europos Parlamentas įsitikinęs, kad rinkos ekonomikos principais pagrįsta aplinkos 

?Kova su jaunimo nedarbu kaip prioritetas ir jaunimo nedarbo lygis pagal šalį

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8, ir 
Eurostatas (2017 m. spalio 12 d. gautais duomenimis)



„PARLAMETRAS“ 2017: PRIORITETAI IR VERTYBĖS48

apsaugos politika gali tapti augimo ir užimtumo visuose ekonomikos sektoriuose 

varomąja jėga. Tačiau, nepaisant pastaraisiais metais visoje Europoje padarytos didžiulės 

pažangos žaliųjų technologijų ir darbo vietų srityje, tarp valstybių narių tebesama didelių 

skirtumų.

Ar kova su klimato kaita prieštarauja ekonomikos skatinimui?

Įdomu stebėti, kad daugumoje šalių didesnis prioritetas teikiamas arba kovos su klimato 

kaita, arba ekonomikos skatinimo siekiui, tačiau ne abiem vienu metu. Ir tikrai, abu 

prioritetai rodo didelę neigiamą koreliaciją. Ekonomikos skatinimui ypač didelis prioritetas 

teikiamas Lietuvoje (46 proc.), Graikijoje (36 proc.) ir Ispanijoje (34 proc.); tuo pat metu 

kova su klimato kaita laikoma nedideliu prioritetu (Lietuvoje – 6 proc., Graikijoje –11 proc., 

Ispanijoje – 14 proc. respondentų).

Panašu, kad šį santykį pirmiausia lemia ekonominė padėtis atitinkamoje valstybėje narėje. 

Ekonomikos augimas kaip didesnis prioritetas daugiausia minimas valstybėse narėse, 

kuriose BVP vienam gyventojui mažesnis. Ir priešingai, kovos su klimato kaita klausimas 

svarbesniu laikomas labiau pasiturinčiose šalyse. 

? Atsakymų į klausimus dėl kovos su klimato kaita ir dėl ekonomikos ir augimo skatinimo rodikliai

Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8
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Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA8, ir 
Eurostatas (2017 m. spalio 12 d. gautais duomenimis)

?Bendras vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui 
ir kovos su klimato kaita prioritetas pagal šalį.
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Tvirtas įsipareigojimas vadovautis Europos vertybėmis

Europiečių politiniai prioritetai neatskiriami nuo jų pagrindinių vertybių. Kurias 

vertybes, europiečių manymu, jų labui turėtų ginti Europos Parlamentas? Kaip ir visų 

„Eurobarometro“ tyrimų, kurie buvo atliekami nuo 2007 m., atveju, pagrindinė vertybė, 

kuria, europiečių akimis, turėtų būti vadovaujamasi ir kuri turėtų būti ginama yra žmogaus 

teisių apsauga (56 proc.; nuo 2016 m. 1 proc. punktu mažiau).

Žmogaus teisių apsaugą vertybe, kuri turėtų būti ginama pirmiausia, laiko visų 

sociodemografinių kategorijų atstovai be išimties, tačiau pirmiausia moterys (57 proc.), 

27–34 metų amžiaus asmenys (61 proc.), vadovai (61 proc.), biuro darbuotojai ir studentai 

(po 58 proc.).

Antroje vietoje lieka žodžio laisvė; jos rodiklis nepakito ir siekia 34 proc. Šią vertybę 

dažniau mini vyrai (37 proc.), 15–24 metų amžiaus asmenys (40 proc.), studentai (38 

proc.), fizinį darbą dirbantys darbuotojai (37 proc.), vadovai ir bedarbiai (po 36 proc.).

Kurias iš toliau nurodytų vertybių, jūsų nuomone, pirmiausia turėtų ginti Europos Parlamentas?
(visas skaičius pateikus daugiausia tris atsakymus) Šaltinis: „Parlametras“ 2017“, QA9.?
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?kurias iš toliau nurodytų vertybių, jūsų nuomone, pirmiausia turėtų ginti Europos Parlamentas? 
(visas skaičius pateikus daugiausia tris atsakymus)

Source: Parlemeter 2017, QA9
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32 proc. (1 proc. punktu mažiau) respondentų prioritetą teikia lyčių lygybei, o 28 proc. (2 

proc. punktais mažiau) ES piliečių mini ES valstybių narių solidarumą.

Toliau eina ES ir skurstančių pasaulio šalių solidarumas (20 proc., 3 proc. punktais mažiau), 

kultūrų ir religijų dialogas (20 proc., 3 proc. punktais mažiau), mažumų apsauga (19 proc., 

1 proc. punktu daugiau) ir mirties bausmės panaikinimas visame pasaulyje (10 proc., 2 

proc. punktais mažiau).

Reikėtų pažymėti, kad ES valstybių narių solidarumo rodiklis nuo 2017 m. spalio sumažėjo 

8 proc. punktais. Šį aspektą mini pusė (52 proc.) respondentų Graikijoje, 46 proc. 

Bulgarijoje, 37 proc. Kipre ir Slovėnijoje bei 36 proc. Vokietijoje. Palyginimui, Ispanijoje 

jį minėjo 22 proc., Švedijoje – 20 proc., Maltoje – 19 proc., o Jungtinėje Karalystėje – 13 

proc. respondentų.

Didelius valstybių narių skirtumus, susijusius su šia vertybe, ir tai, kad ji apskritai rečiau 

minima kaip prioritetinė vertybė, gali paaiškinti ES piliečių suvokimas, jog ES valstybių 

narių solidarumas neatsiejamas nuo atitinkamo nacionalinio konteksto, kuriame 

jie gyvena. Tuo pat metu rodiklis gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo atitinkamos 

nacionalinės politikos darbotvarkės.

Kalbant apie sociodemografinį profilį, valstybių narių solidarumą dažniau mini vyrai (31 

proc.), 55 metų amžiaus ir vyresni asmenys, savarankiškai dirbantieji, biuro darbuotojai ir 

vadovai (po 33 proc.). Tai pasakytina ir apie asmenis, kurie teigiamai vertina ES (35 proc.) ir 

pageidauja, kad Europos Parlamentas imtųsi svaresnio vaidmens (33 proc.).

Pagaliau ne mažiau svarbu pažymėti tai, kad su visomis vertybėmis, išskyrus mažumų 

apsaugą, susiję rodikliai sudaro kiek mažesnę procentinę dalį, nors vertybių hierarchija ir 

nepasikeitė. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Aprėptis:          ES 28

Apklausti gyventojai:       27 881 europietis nuo 15 metų amžiaus

Metodika:      tiesioginė apklausa

Duomenų rinkimas:          2017 m. rugsėjo 23 d. – spalio 2 d.; tyrimą atliko „Kantar Public“

Pastaba

Tyrimo rezultatai yra apytiksliai; jų tikslumas priklauso nuo imties dydžio ir stebėtos 

procentinės dalies.

Reali maždaug 1 000 pokalbių (įprastas imties dydis valstybės narės lygmeniu) procentinė 

dalis svyruoja toliau nurodytais pasikliautinaisiais intervalais.

Stebėtosios 
procentinės 

dalys

10 proc. arba 
90 proc.

20 proc. arba   
80 proc.

30 proc. arba 
70 proc.

40 proc. arba 
60 proc.

50 proc.

Paklaidos +/- 1,9 punkto +/- 2,5 punkto +/- 2,7 punkto +/- 3,0 punkto +/- 3,1 punkto

          





Šį Europos Parlamento „Parlametro“ tyrimą (EP/EB 88.1) visose 28-iose Europos Sąjungos 

valstybėse narėse nuo 2017 m. rugsėjo 23 d. iki spalio 2 d. atliko „Kantar Public“.

„Parlametras“ 2017“ stebi ES piliečių nuomonę tokiais klausimais, kaip narystė ES ir jos 

nauda, jų požiūris į Europos Parlamentą, jo prioritetus, veiklą ir siekius. Be to, nušviečiamas 
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