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ОБОБЩЕНИЕ

Една година преди европейските избори през май 2019 г. последното проучване на Евробарометър

потвърждава нарастващата подкрепа и положителното отношение на гражданите за Европейския съюз. Над

две трети от анкетираните са убедени, че държавата им е спечелила от членството си в ЕС. Това е най-високият

резултат, измерен от 1983 г. насам. Освен това за първи път мнозинството от европейците считат, че в ЕС гласът

им е от значение. Почти една трета от анкетираните днес вече знаят датата на изборите за Европейски

парламент през 2019 г. Процесът на водещите кандидати (Spitzenkandidaten) се разглежда като положително

развитие от гражданите, които желаят той да бъде придружен от истински дебат относно европейските

въпроси, включително бъдещето на ЕС.

Показателят на Евробарометър, измерващ подкрепата на гражданите за членство в Европейския съюз, с течение на

времето винаги е получавал стабилна подкрепа от анкетираните. През 2018 г. тази подкрепа нараства значително до

средно 60% от гражданите на европейско равнище, които считат, че членството на тяхната държава в ЕС е нещо хубаво.

Освен това 67% от анкетираните считат, че страната им е извлякла полза от членството си в ЕС. Това е най-високият

резултат, регистриран за този показател от 1983 г. насам.

За първи път през последното десетилетие мнозинството от анкетираните (48%) считат, че гласът им е от значение в

ЕС. Резултатите за тенденциите показват, че това положително развитие е започнало през втората половина на 2016 г.,

което може би е свързано с „пробуждането“ на гражданите след референдума за излизане на Обединеното кралство от

ЕС.

Процесът на водещите кандидати (Spitzenkandidaten)

В настоящото проучване се акцентира върху възприемането на гражданите на предстоящите европейски избори.

Анкетираните в целия ЕС разглеждат процесът на водещите кандидати (Spitzenkandidaten) като важен крайъгълен камък

на демократичния живот в ЕС. Европейските гласоподаватели имаха възможност да участват непряко в процеса на

избор на председателя на Европейската комисия за пръв път през 2014 г. Днес резултатите показват, че според почти

половината от гражданите на ЕС-27 (49%) този процес би ги насърчил да гласуват на следващите европейски избори.

Освен това 70% от гражданите считат, че това има смисъл само ако е придружено от истински дебат относно

европейските въпроси и бъдещето на ЕС. В допълнение повечето анкетирани са съгласни, че процесът на водещите

кандидати води до по-голяма прозрачност (63%), че представлява важен напредък за европейската демокрация (61%)

и че дава по-голяма легитимност на Европейската комисия (60%). Обратно на това, по-малко от половината анкетирани

считат, че този процес би попречил на националните правителства да изберат най-добрите кандидати (46%) и че той

няма реално въздействие (45%).
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Теми на кампанията

По време на предстоящата избирателна кампания европейските граждани искат да чуят за сигурността в най-широк

смисъл, включително за въпроса за имиграцията. Същевременно на също толкова предно място в дневния ред са

въпросите, свързани с личното благоденствие и благосъстояние. 49% от европейците цитират борбата с тероризма

като приоритетна тема на кампанията, следвана от „борбата с младежката безработица“ (48%), имиграцията (45%),

икономиката и растежа (42%). Около една трета от европейците цитират борбата с изменението на климата и

опазването на околната среда (35%). Утвърждаването на правата на човека и демокрацията, както и социалната закрила

на гражданите на ЕС се посочват като приоритет от 32% от анкетираните.

Принадлежност към демокрацията

Европейците чувстват принадлежност към демокрацията както на равнището на ЕС, така и в собствените си държави,

като икономическият контекст оказва пряко въздействие върху техните възгледи. Мнозинството от анкетираните

продължават да са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в тяхната държава (55%) и в ЕС (46%).

Въпреки че анкетираните от някои държави са по-удовлетворени от начина на функциониране на демокрацията в ЕС,

гражданите на някои от по-големите държави членки изразяват значително по-малка степен на удовлетвореност от

начина, по който демокрацията функционира в ЕС. Това става дори още по-ясно, когато се разглежда от гледна точка

на БВП на глава от населението на държавите, както и на техните проценти на безработица.

Нови и нововъзникващи партии

Между 2013 г. и 2018 г. в държавите – членки на ЕС, се появиха над 70 нови партии и политически съюзи, някои от които

организирани успешно чрез протести срещу политическото ръководство. Запитани за позицията им по редица

твърдения относно тези нови партии и движения, мнозинството от европейците ги възприемат доста положително.

Средно половината от анкетираните в ЕС (50%) не считат, че такива партии или движения са заплаха за демокрацията,

докато според малко над една трета (38%) те биха могли да бъдат такава заплаха. 70% от анкетираните гражданите

считат, че само да си против нещо, не би било достатъчно и не би подобрило нищо. Въпреки че 53% от гражданите са

съгласни с факта, че новите партии и движения могат да намерят нови решения, които да са по-добри от тези на

политическото ръководство, според 56% те могат да доведат до реална промяна.

Нагласи относно гласуването

Една година преди европейския вот в настоящото проучване се разглеждат нагласите на гражданите относно

гласуването. Анкетираните твърдят, че е лесно да се гласува на европейските избори, като от друга страна считат, че

участието в национални избори всъщност е по-лесно: 72% заявяват, че е лесно да се гласува на национални избори,

докато 62% също така вярват, че гласуването на европейските избори е лесно. Ако разгледаме значението, което
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гражданите отдават на гласуването, 68% от европейците заявяват, че гласуването на национални избори е от „голямо

значение“. 49% споделят това мнение относно европейските избори.

Дванадесет месеца преди изборите почти една трета от анкетираните (32%) знаят, че те ще се проведат през 2019 г.,

като освен това един на всеки двама анкетирани (50%) заявява, че проявява интерес към европейските избори.

Причини за гласуване

В съответствие с предходни проучвания гражданските причини, като например „това е техен граждански дълг“, са на

първо място с 47%, когато европейците биват запитани защо според тях хората ще гласуват на европейските избори.

След това с висок резултат се нареждат европейските причини, защото „могат да променят нещата чрез гласуване“

(33%). Сред другите причини са чувството да бъдеш европеец (30%) и желанието за подкрепа на ЕС (29%). В по-малка

степен европейският вот се разглежда и като възможност за изразяване на общо недоволство от ЕС (21%) или от

националното правителство (17%).

В съответствие с връщането на процеса на водещите кандидати в предстоящите европейски избори, 17% от

анкетираните заявяват, че европейците ще гласуват, за да „участват в избора на следващия председател на

Европейската комисия“. Този резултат дава основания да се допусне, че европейците стават все по-запознати с процеса

за избор на председателя на Европейската комисия.

... или за негласуване

В проучването се пита и за основните причини, поради които хората решават да не гласуват на европейските избори.

Голяма част считат, че хората биха се въздържали да гласуват, тъй като „вярват, че техният вот няма да промени нищо“

(60%), „изпитват недоверие към политическата система“ (48%) или „не се интересуват от политика или от избори като

цяло“(43%). Липсата на информация също е елемент, който трябва да бъде взет предвид, като според гражданите хората

може да се въздържат да гласуват, тъй като „не знаят достатъчно за ролята на Европейския парламент“(34%) или „считат,

че не са достатъчно информирани относно позиционирането на различните политически партии по европейските

въпроси“ (22%).

Някои от анкетираните считат, че „Европейският парламент не се занимава в достатъчна степен с проблемите, които

касаят хора като тях“ (32%), или че потенциалните негласували са „срещу Европа, ЕС и изграждането на Европа“ (17%).

Техническите причини също играят значителна роля, като 15% от анкетираните считат, че хората няма да гласуват, тъй

като може „да нямат време или имат нещо по-важно да вършат“, докато 12% „не знаят къде или как да гласуват“.
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КОНТЕКСТ

Както във всяко подобно проучване, разбирането на контекста на национално, европейско и международно

равнище е от ключово значение за правилното позициониране, а оттам и за разбирането на резултатите. Една

година преди европейските избори през май 2019 г. икономическите показатели стават все по-добри. Въпреки

това европейците продължават да се сблъскват със значителни предизвикателства като миграцията,

продължаващите преговори за излизането на Обединеното кралство от ЕС или съществуващите терористични

заплахи. Всичко това се случва в контекста на промяна в баланса на силите както вътре, така и извън

Европейския съюз.

От икономическа гледна точка след 10 години на криза силата на възстановяване беше забележителна, което

определено доведе до по-положителен икономически контекст. Според Евростат през февруари 2018 г. безработицата

е спаднала до 7,1%, което е най-ниската стойност в ЕС-28 от декември 2008 г. насам.

Една година след започването на преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС те напредват бавно, което

все по-ясно показва както напредъка, така и оставащите пречки. През март 2017 г. Европейският парламент прие

резолюция, в която се посочват критериите за евентуално споразумение за асоцииране по отношение на бъдещите

отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Един месец по-късно членовете на Европейския парламент масово гласуваха в подкрепа на процеса „Spitzenkandidaten“

за избор на бъдещия председател на Европейската комисия, като се договориха да отхвърлят всеки кандидат, който не

е бил предварително одобрен за лидер от европейска политическа партия.

Действително в периода преди европейските избори имаше съживяване на дебата относно процеса

„Spitzenkandidaten“, който събра голяма подкрепа от европейските институции, европейските политически партии и

държавите членки. В този контекст Европейският парламент организира няколко дискусии с лидерите на ЕС за

разискване на бъдещето на Европа и предстоящите европейски избори. По време на пленарното заседание през април

2018 г. в Страсбург френският президент Еманюел Макрон изрази общата си подкрепа за процеса на водещите

кандидати и призова за истински европейски дебат в целия Съюз.

В този контекст миграцията и тероризмът остават най-големите предизвикателствата пред ЕС. Според Евростат за една

година броят на кандидатите за първо убежище в ЕС в края на 2017 г. е намалял с 26 пункта1. Също така през последните

месеци видимо е намалял общият брой на незаконните мигранти по основните маршрути за миграция. Общото

положение обаче продължава да бъде несигурно и ще бъдат необходими допълнителни усилия, за да се гарантира

ефективен отговор на предизвикателството във връзка с миграцията. Като съзаконодател в областта на политиката

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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относно убежището Европейският парламент често подчертава необходимостта от цялостен и солидарен подход на ЕС

по отношение на миграцията.

През последните години тероризмът доминира в обществения дебат в целия Европейски съюз. Очевидното намаляване

на броя на атаките обаче не означава, че заплахата е изчезнала, както показа последната серия терористични атаки в

южните френски градове Каркасон и Треб през март 2018 г.

През последните месеци в различни държави – членки на ЕС, се проведоха избори. В Италия изборите се проведоха

през март, но все още не е сформирано ново правителство. От друга страна, в Унгария Виктор Орбан беше преизбран

за министър-председател след изборите през април, които неговата партия Fidesz спечели с огромно мнозинство. През

януари в Чешката република се състояха президентски избори, на които Милош Земан беше избран за втори мандат,

както и във Финландия, където беше преизбран досегашният президент Саули Нийнистьо. През февруари Никос

Анастасиадис беше преизбран за президент на Кипър.

През 2018 г. неочаквано оставки подадоха трима държавни ръководители. През януари министър-председателят на

Румъния Михай Тудосе подаде оставка, словенският министър-председател Миро Церар подаде оставка през март,

както и министър-председателят на Словакия Роберт Фицо. Неговата оставка дойде след убийството на 27-годишния

журналист Ян Куцяк и годеницата му Мартина Кушнирова на 26 февруари в дома им в Западна Словакия. Куцяк е вторият

разследващ репортер, убит в ЕС през последните месеци. През октомври 2017 г. малтийската журналистка Дафне

Каруана Галиция беше убита от кола бомба в родната си страна. Каруана Галиция беше широко известна на острова и

правеше задълбочени репортажи за корупцията в Малта.

В Испания след регионалните избори в Каталония на 21 декември 2017 г. парламентът на провинция Каталония към

момента на работата на терен не беше успял да избере председател на автономното правителство (Generalitat). В

Германия изборите през септември 2017 г. доведоха до безпрецедентни трудности при сформирането на ново

правителство. След дълъг процес през март 2018 г. Ангела Меркел беше преизбрана за канцлер на подновената

„широка коалиция“ на християндемократите (CDU, CSU) и социалдемократите (SPD).

На международната сцена в Русия и Китай се проведоха президентски избори, докато президентът на САЩ Доналд

Тръмп засилваше опитите си за посредничество между Северна и Южна Корея. Освен това по време на работата на

терен във връзка с проучването САЩ, Обединеното кралство и Франция обединиха силите си и отговориха с военен

удар на химическата атака, извършена седмица преди това срещу граждани в предградие на Дамаск, Сирия.

В действията на Европейският съюз имаше удивително единство след атаката през март 2018 г. срещу бивш руски агент

в Обединеното кралство чрез употреба на невротоксично вещество. Експулсирането на редица руски дипломати от

различни европейски столици беше безпрецедентен акт на солидарност с Обединеното кралство.
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ГЛАВА I: ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ ЕС

Постепенното икономическо възстановяване през изминалите години, което се наблюдава в ЕС, се проявява

като конкретна и определена реалност за все повече европейци. Изходните показатели в настоящото

проучване продължават да очертават отново нарастващо положително отношение към Европейския съюз,

което се демонстрира най-добре от безпрецедентните положителни резултати по отношение на ползите от

членството в ЕС.

След десет години на криза най-накрая икономическият контекст вече е по-положителен: пазарите вече не очакват

срив в еврозоната, самата еврозона отново отбелязва растеж2, равнището на безработицата намалява3.

И все пак въпреки подобряващите се икономически показатели европейците все още изпитват загриженост относно

положението на националната си икономика, което отразява нарастващите различия в нагласите на национално

равнище.

Гласът ми е от значение в ЕС: обръщане на тенденциите

Всяка година проучването на Евробарометър на Парламента пита европейските граждани дали според тях гласът им

има значение в ЕС. Една година преди европейските избори през 2019 г. и за пръв път през последното десетилетие

мнозинството от анкетираните отговарят положително: 48% считат, че гласът им се зачита в ЕС. Това положително

развитие започна след септември 2016 г.4 – повратната точка за този показател, което доведе до нарастване с 11 пункта

на процента на анкетираните, според които днес гласът им е от значение в ЕС. Успоредно на това 46% не са съгласни с

това твърдение, като този процент е намалял с 13 процентни пункта (п.п.) от септември 2016 г. насам.

Тенденцията във времето показва, че традиционно европейските избори оказват влияние върху този показател.

Действително „гласът ми е от значение в ЕС“ е нараснал с 9 п.п. след европейските избори през 2004 г. (от 30% на 39%),

след което стойността на показателя намалява. През юни 2009 г. отново нараства с 8 п.п. до 38%, след което следва нов

спад и накрая достига до 41% след европейските избори през 2014 г.

Въпреки това за пръв път този показател започва да нараства в средата на мандата спрямо предходни законодателни

периоди, когато показателят обикновено достига своя цикличен връх и следователно най-ниското си равнище в

2 Според Евростат ръстът на БВП през 2017 г. е 2,5% както в Европейския съюз като цяло, така и в еврозоната.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 При 7,1% в ЕС като цяло и 8,5% в еврозоната, през февруари 2018 г. безработицата е най-ниското си равнище от
септември 2008 г. насам. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-
be25-80f7b- 2fb22cd
4 Парламетър 2016 г.: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
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средата на мандата5. През април 2018 г. малката, но постепенна промяна потвърждава тази положителна тенденция.

Ако се върнем назад към 2016 г., когато започва тази възходяща тенденция, става все по-ясно, че референдумът за

излизането на Обединеното кралство от ЕС от 23 юни 2016 г. е оказал дълбоко влияние върху възгледите на

европейците относно мястото и членството им в ЕС. Както изборът на референдума като метод за гласуване, така и

преките последици от резултата върху ежедневието на много британски граждани може да са оказали символично

въздействие върху възприемането на европейците за „техния глас в ЕС“. Това дори може да е събудило чувството у все

по-голям дял анкетирани, че техният глас е от значение.

Националните резултати са склонни да потвърдят този сценарий, като положителните възгледи преобладават в 15

държави. Швеция (80%), Дания (80%) и Нидерландия (79%) оглавяват списъка на онези, които считат, че техният глас е

от значение в ЕС. В Унгария се забелязва сериозно нарастване с 11 пункта, където вече 50% считат, че гласът им е от

значение в ЕС.

5 Европейски парламент, „Значителни промени в европейското обществено мнение относно Европейския съюз“, ноември
2017 г.; http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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Това положително мнение обаче не е валидно за Гърция. Тук 76% от анкетираните не считат, че гласът им е от значение

в ЕС, подобно на естонците (72%) и анкетираните от други 10 държави членки, където мнозинството не е съгласно с

това твърдение (Латвия, Чешката република, Кипър, Италия, Испания, Обединеното кралство, Литва, Португалия,

Румъния и Словакия). Що се отнася до България, мненията са разделени по равно на „за“ и „против“.

На европейско равнище мнозинството от анкетираните на възраст до 64 години считат, че гласът им е от значение в ЕС.

И обратното, има вероятност хората на възраст 65 години и повече, които очевидно са пенсионери, да считат, че гласът

им не се чува в ЕС. Това виждане се споделя от безработните, работниците и домакините.

В действителност този показател е силно свързан с начина, по който анкетираните разглеждат мястото си в ЕС като
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цяло. Възможно е хората, които считат, че гласът им се чува в ЕС, да са по-заинтересовани от европейските въпроси и

предстоящите европейски избори. Освен това напречен анализ на резултатите показва, че тази група от населението,

която счита, че гласът ѝ е от значение, е склонна да вярва, че гласуването е важно и че може да променя нещата чрез

гласуване на изборите за Европейски парламент. Следователно те заявяват, че има по-голяма вероятност да гласуват

на следващите избори.

Освен това анкетираните бяха попитани за това дали според тях гласът им се чува в собствената им държава. В 21

държави членки те считат, че имат влияние: 63% считат, че гласът им се чува в тяхната страна (+2 п.п. спрямо септември

2017 г.), а 33% не са съгласни с това твърдение (-2). От друга страна, това мнение не се споделя от анкетираните в 7

държави, като се започне с най-силното несъгласие, изразено от анкетираните в Гърция, където, 67% считат, че гласът

им не се чува в собствената им държава.

Традиционно този въпрос показва по-положителни резултати спрямо мненията на хората относно това дали гласът им

се чува в ЕС. Както е показано на графиката по-долу, тази разлика достига 15 пункта при съпоставката на двете средни

стойности за ЕС. В 27-те държави членки чувството, че „гласът ми се чува в собствената ми страна“ е по-силно от

чувството, че „гласът ми се чува в ЕС“. В Литва и двата отговора са с еднакъв процент (31%).

Въпреки това цифрите в национален план показват по-големи разлики. Този факт се демонстрира най-добре в Чешката

република, където има разлика от 35 пункта между онези, според които гласът им се чува в страната им (61%), и онези,

които считат, че това е така в ЕС (26%). Значителни разлики се наблюдават и в Естония и Франция (с по 24 пункта), в

Обединеното кралство и Финландия (с по 21 пункта), в Австрия (20 пункта) или в Словакия (19 пункта).
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Беше зададен допълнителен въпрос дали според гражданите гласът на тяхната държава е от значение в ЕС.

Всъщност отговорите са еднакви с тези на предишния въпрос: 63% от анкетираните считат, че гласът на страната

им се зачита в ЕС. В същия ред на мисли анкетираните във всички държави считат, че страната им има по-силно

влияние от самите тях като индивиди на европейската сцена. В някои държави, особено в прибалтийските, се

наблюдава значителна разлика в мненията: 39 пункта разлика в Естония, 30 пункта в Литва, 29 пункта в Латвия, но

и значителните 29 пункта във Франция и Латвия, 26 пункта в Португалия и 19 пункта в Малта.

Бавно, но сигурно напредване в правилната посока

Изходните показатели показват окуражително възвръщане на оптимизма, когато става въпрос за бъдещето на

Европейския съюз, както вече показа проучването Стандартен Евробарометър от есента на 2017 г6. Първо, според

положителната тенденция през миналата година в това проучване, 57% от европейците са оптимисти за бъдещето

на ЕС (+7п.п. от есента на 2016 г. насам), докато 37% (-7 п.п.), което представлява намаление, са песимисти. Според

тези резултати всички освен две държави членки споделят това оптимистично чувство. Второ, почти половината

от европейците считат, че положението на европейската икономика е добро (48%), което представлява мнението

на мнозинството в 23 държави.

6 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 88, есента на 2017 г.
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Същото явление важи и за посоката на нещата на национално равнище и на равнището на ЕС. Една година преди

европейските избори настоящото проучване показва, че от 2014 г. насам се наблюдава промяна в мнението на хората.

Изглежда все по-голям процент анкетирани смятат, че положението се връща към нормалния си ход: 35% считат, че

нещата в тяхната държава вървят в правилната посока, а 32% считат, че това е така по отношение на Европейския съюз.

За мнозинството от хората обаче макар и намаляващи спрямо положителната тенденция, нещата все още са в грешната

посока както в собствената им държава (48%), така и в Европейския съюз (42%).

Както и в Парламетър 2017 г., 28-те държави членки са позиционирани според виждането им относно „правилната

посока“ в собствената си държави и в ЕС. Както е показано на графиката по-долу, в 10 държави се изразяват най-

положителните нагласи на двете равнища: те са над средното за ЕС. И обратното, според анкетираните в 8 държави,

средно повече от европейците, нещата поемат в грешната посока както в собствената им държава, така и в ЕС.
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Както и в Парламетър 2016 г., картината се доминира от същите две държави. Най-горе вдясно на спектъра се откроява

Ирландия с най-високи стойности за „нещата вървят в правилната посока“ както на национално (74%), така и на

европейско равнище (62%). Най-долу вляво позицията на Гърция остава непроменена, като по-малко от един от десет

(9%) смятат, че „нещата вървят в правилната посока“ в страната и приблизително един от шест (15%) – в ЕС. Също така

е интересно да се отбележи, че в редица държави (Хърватия и Словения, прибалтийските държави Литва и Латвия, както

и Румъния и България) при стойности над средните за ЕС гражданите считат, че нещата в ЕС се развиват в правилната

посока, докато в същото време са на обратното мнение що се отнася до нещата в собствената им държава.

Само за половин година понякога има значителна разлика в нагласите на анкетираните относно собствената им

държава. Както е показано на графиката по-долу, в Естония например процентът на анкетираните, които считат, че

„нещата се развиват в правилната посока“ в собствената им държава, пада до 34% (-11 п.п.). От друга страна, той

нараства значително в Унгария (47%, +13) и в Австрия (52%, +8), като и в двата случая това вероятно е свързано с

проведените наскоро избори и сформирането на правителства в двете държави. Възприемането на европейската

ситуация следва същия модел, като през последните шест месеца има значителен спад отново в Естония (31%, -9), но и

във Финландия (34%, -9) и в Люксембург (32%, -10). От друга страна, при Румъния се наблюдава подобрение от 14 пункта

по отношение на посоката в ЕС – 52%. Националният контекст със сигурност може да помогне за разбирането на всяка

промяна и до известна степен за последиците от него за европейската сцена. Според проучването Стандартен

Евробарометър от есента на 2017 г.7, има много нюанси по отношение на възприемането на ситуацията в националната

икономика. Прикрити зад средно 48% положителни мнения, могат да бъдат забелязани големи разлики между

държавите, когато става въпрос за оценката на сегашната ситуация в националната икономика (от 2% отговори „добра“

в Гърция до 91% в Германия и Нидерландия). Също така начинът, по който анкетираните възприемат посоката на

нещата в ЕС и в собствената си държава, помага за по-доброто разбиране на значението на националния контекст при

тълкуването на резултатите от проучването.

7 Европейска комисия, Стандартен Евробарометър 88, есента на 2017 г.
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Според това виждане изглежда, че според анкетираните в 10 държави членки нещата всъщност са по-добре на

равнището на ЕС, отколкото на национално равнище. Седем от тях всъщност имат най-голям процент безработица

(Гърция, Испания и Италия) или над средния (Хърватия, Латвия, Литва и Словакия)8. Тази група се допълва от други три

държави, а именно Румъния, България и Словения.

8 Евростат, „8,5% безработица в еврозоната“, февруари 2018 г. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Други фактори могат да бъдат взети предвид, за да се проучи защо мнозинството смята, че нещата не се развиват в

правилната посока. Един от тях би могъл да дойде от мнението на хората във връзка с техните възможности в бъдеще.

Запитани през декември 2017 г. за мнението им относно неравенството на доходите9, голяма част от анкетираните

(84%) са изразили съгласие, че разликите в доходите в тяхната държава са твърде големи. Въпреки това в същото време

58% от гражданите считат, че в днешно време имат еднакви възможности за постигане на напредък в живота в своята

държава, а 46% твърдят, че това се е подобрило през последните 30 години. Националните различия обаче остават

сериозни. Въпреки най-ниския процент на безработицата, регистриран в ЕС-28 от септември 2008 г. насам (7,1% през

февруари 2018 г.10), нагласите сочат нещо съвсем различно в много региони с възникването на нови предизвикателства

след кризата.

Съществува значително отрицателно съотношение между процента на безработицата и „нещата вървят в правилната

посока“ както в държавата, така и в ЕС: колкото повече безработни има сред населението, толкова по-неудовлетворени

се чувстват анкетираните относно посоката на нещата. С други думи най-малко оптимистичните държави в това мнение

понастоящем имат най-висок процент безработица в ЕС. Както показва по-тъмният нюанс, през февруари 2018 г.

безработицата в Гърция достига 20,8%, която е на последно място с едва 9% от анкетираните, отговорили, че нещата се

9 Европейска комисия, Специален Евробарометър 471 „Справедливост, неравенство и мобилност между поколенията“,
декември 2017 г.
10 Евростат, „8,5% безработица в еврозоната“, февруари 2018 г. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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развиват в правилната посока на национално равнище, и 15% в ЕС. Също така според един от пет анкетирани испанци

(20%) нещата вървят в правилната посока в Испания, която е с втория най-висок процент на безработица в ЕС (16,1%).

Същото се отнася и за Хърватия: 19% считат, че нещата вървят в правилната посока, въпреки че безработицата достига

9,4%, или в Италия: 22% считат, че нещата вървят в правилната посока, въпреки че безработицата достига 11%.

Най-голяма подкрепа за членството в ЕС от десетилетие

Членството в Европейския съюз е един показател, който с времето е получил най-стабилната подкрепа от анкетираните

европейци. Ако погледнем последните шест години, резултатите са се подобрили значително до средно 60% от

гражданите, които считат, че членството на тяхната държава в ЕС е нещо добро. Това е най-високият процент за този

въпрос от започването на собствените проучвания на Евробарометър на Европейския парламент от 2007 г. насам.

Дванадесет процента считат, че членството е нещо лошо, докато една четвърт от анкетираните (25%) намират, че не е

нито добро, нито лошо.

Линията на тенденцията показва, че май 2011 г. е отправната точка на постепенната възходяща тенденция за този

показател. От есента на 2016 г. обаче кривата започва рязко да нараства. Отново гласуването за излизането на

Обединеното кралство от ЕС през юни 2016 г. със сигурност е изиграло роля за тази обновена европейска позитивност,

въпреки че докато Обединеното кралство всъщност не напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г., последиците от

Брексит все още са несигурни.
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Мнозинството от гражданите в 26 държави изразяват подкрепата си за членството на своята държава в ЕС, като тази

подкрепа варира от 85% в Люксембург до 39% в Италия. Това положително мнение нараства в 21 държави – до +17

процентни пункта в Кипър (52%). Значително нарастване се забелязва и в Румъния (59%, +11), в Малта (74%, +10) и в

Дания (76%, +9).

Неутралното мнение преобладава в Чешката република и в Хърватия (най-младата държава – членка на ЕС), където

съответно 46% и 49% от анкетираните считат, че членството им в ЕС не е нито добро, нито лошо нещо. Всъщност

социално-икономическите фактори подкрепят тези изводи. Действително, от една страна, цифрите показват, че по

принцип гражданите от държави с по-голям БВП на глава от населението са склонни да изразяват по-голяма подкрепа

за членството в ЕС (напр. Люксембург, Германия и Нидерландия).
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Възрастта, образованието, а оттам и професията са допълнителни определящи фактори в това отношение. Подкрепата

за членството в ЕС е най-забележителна сред младите и най-образованите анкетирани. Три четвърти от

ръководителите (75%) и студентите (74%) считат, че това е нещо добро, докато това е така според 46% от завършилите

формално образование на 15 години или по-рано и според 46% от безработните.

Освен това резултатите във връзка с членството показват все по-голямо признаване на факта, че членството в ЕС е било

от полза за отделните държави. Безпрецедентните 67% от анкетираните заявяват, че като цяло страната им е извлякла

полза от членството си в ЕС.
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Този процент нараства в 25 държави членки, като допринася за достигането на най-високия общ процент от

1983 г. насам. Както е показано на следващата графика, анкетираните в Малта (93%), Ирландия (91%) и Литва (90%)

считат, че тяхната държава е извлякла най-голяма полза от членството си в ЕС. Въпреки че броят на гражданите,

които смятат, че тяхната държава е извлякла полза от членството в ЕС, е най-нисък в Австрия (54%), Обединеното

кралство (53%) и Италия (44%), тези цифри продължават да отразяват мнението на мнозинството. В тази връзка

следва да бъде отбелязано съответно нарастване през последните шест месеца11 в Кипър (56%, +11), в Белгия

(77%, +11), в Румъния (71%, +10) и в Гърция (57%, +9).

11 Спрямо Парламетъра, проведен през септември-октомври 2017 г.
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Образ и роля на Европейския парламент

Образът на Европейския парламент се запазва: въпреки че много от анкетираните имат неутрално мнение за

институцията (43%), 31% имат положително мнение, а 22% имат отрицателно мнение за нея. На национално равнище

се забелязват някои ограничени промени (не повече от +8/-7п.п. от септември 2017 г. насам за положителните,

неутралните и негативните отговори).

В съответствие с горното мнозинството от анкетираните са склонни да имат доверие в Европейския парламент, както

показва Стандартният Евробарометър на Европейската комисия. През есента на 2017 г. 45% от анкетираните са били

склонни да имат доверие в Европейския парламент, а 42% да му нямат доверие.

В този контекст европейците продължават да подкрепят по-важната роля на Европейския парламент в бъдеще. Една

година преди европейските избори 47% от анкетираните лично биха желали да видят Европейския парламент да играе

по-важна роля в бъдеще. Това е вярно за мнозинството от анкетираните в 23 държави членки.
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Допълнителните взаимовръзки потвърждават констатациите, които важат и за много други вече разгледани изходни

показатели. Действително освен възрастовата група, социално-икономическите фактори оказват значително

въздействие върху всички променливи, които са свързани с общото възприемане на ЕС, и както в този случай – върху

ролята на Европейския парламент. Колкото по-образовани са анкетираните, толкова по-важна роля възлагат те на

Европейския парламент в бъдеще в съответствие с по-голямата си удовлетвореност от начина, по който функционира

демокрацията, и с по-положителното си отношение към ЕС като цяло.
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ГЛАВА 2: SPITZENKANDIDATEN, ТЕМИ НА КАМПАНИЯТА И ДЕМОКРАЦИЯ

Изборите за Европейски парламент през 2014 г. бяха първият път, когато европейските гласоподаватели имаха

възможност да участват непряко в процеса на избор на председателя на Европейската комисия. През 2019 г.

този процес на водещите кандидати (Spitzenkandidaten) ще се използва за втори път. Запитани дали тази

възможност ще доведе до по-голяма вероятност да гласуват, отколкото понастоящем, почти половината от

гражданите на ЕС-2712 (49%) заявяват, че процесът на водещите кандидати наистина ще доведе до по-голяма

вероятност да гласуват.

Договорът от Лисабон затвърди убедително ролята на Парламента, като му предостави правомощието да избира

председателя на Европейската комисия, а не само да одобрява определения от Европейския съвет кандидат. Конкретно

в член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз се посочва, че кандидатът за председател на Европейската

комисия се предлага на Европейския парламент от Европейския съвет, „като се вземат предвид изборите за Европейски

парламент и след провеждане на съответни консултации“. След това Европейският парламент избира кандидата с

мнозинството на членовете, които го съставляват.

Въз основа на тези промени всяка от основните европейски политически партии номинира водещ кандидат за

председател на Комисията. В резолюция, приета през март 2014 г.13, Европейският парламент изрази очакването си, че

първият кандидат, който ще бъде разгледан, ще бъде кандидатът за председател на Комисията, предложен от

европейската политическа партия, спечелила най-много места в Парламента, с цел да се гарантира способността му да

си осигури подкрепата на необходимото абсолютно мнозинство в Парламента. Предвид ясната и недвусмислена

позиция на Европейския парламент и на неговите политически групи, резултатът от европейските избори през 2014 г.

доведе до номинирането и избирането на Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия.

В решение на Европейския парламент от 7 февруари 2018 г.14 неговите членове решиха, че процесът на водещите

кандидати от 2014 г. се е оказал успешен, и подчертаха, че европейските избори през 2019 г. биха били повод да се

затвърди използването на тази практика. Също така Парламентът повтори позицията си от 2014 г., в която посочва, че

ще има готовност да отхвърли всеки кандидат в процедурата за назначаване на председател на Комисията, който не е

бил назначен за водещ кандидат (Spitzenkandidat) в навечерието на европейските избори.

През последните месеци Европейският парламент предприе поредица от пленарни дебати с държавни и

правителствени ръководители на различни държави в ЕС за обсъждане на бъдещето на Европа и предстоящите

европейски избори. По време на един от тези дебати в рамките на пленарното заседание през април в Страсбург

12 Този въпрос не беше зададен в Обединеното кралство.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0249+0+DOC+XML+V0//BG
14 Решение на ЕП относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и
Европейската комисия (2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0249&language=EN
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френският президент Еманюел Макрон изрази обща подкрепа за процеса „Spitzenkandidaten“ и призова за истински

европейски дебати в целия Съюз за защита на идеята за европейски суверенитет15.

В настоящото проучване се напомня на гражданите, че на европейските избори през 2019 г. европейците отново могат

не само да гласуват за това кой да ги представлява в Европейския парламент, но и да вземат участие в процеса на избор

на председателя на Европейската комисия. Запитани дали тази възможност ще доведе до по-голяма вероятност да

гласуват, отколкото понастоящем, почти половината от гражданите на ЕС-2716 (49%) заявяват, че процесът

„Spitzenkandidaten“ наистина ще доведе до по-голяма вероятност да гласуват. 43% от анкетираните заявяват, че той няма

да промени вероятността да гласуват, докато 8% от гражданите не знаят дали тази възможност ще се отрази на

вероятността за тяхното гласуване.

В единадесет държави поне половината от гражданите са декларирали, че процесът „Spitzenkandidaten“ ще увеличи

вероятността да гласуват. Начело на този списък е Унгария, където общо взето 67% от анкетираните се чувстват

мотивирани от тази подновена възможност, следвана от Ирландия с 60% от анкетираните и Австрия с 59%. В дъното на

скалата едва 30% от анкетираните в Нидерландия, 31% в Естония и 35% в Дания разглеждат процеса „Spitzenkandidaten“

като допълнителна мотивация. Ако разгледаме социално-демографските фактори, като цяло тази идея се приема най-

добре от най-образованите анкетирани. По-готови да вярват, че както ЕС, така и собствената им държава се развиват в

правилната посока, те заявяват, че е по-вероятно да гласуват, ако се чувстват ангажирани с процеса „Spitzenkandidaten“.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Този въпрос не беше зададен в Обединеното кралство.
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Един поглед върху общественото мнение в навечерието на европейските избори през 2014 г. показва, че мнозинството

от анкетираните (55%) в проучването на Евробарометър на Парламента, озаглавено „Една година до европейските

избори през 2014 г.“, тогава са смятали, че „непреките избори за председател на Европейската комисия“ ще ги окуражат

да гласуват. Влиянието на този процес се забелязва и при причините за гласуване, посочени от част от анкетираните

след европейския вот през 2014 г.17

Поради това отговорите „по-голяма вероятност да гласувам“ заради процеса „Spitzenkandidaten“ трябва да бъдат

разгледани заедно с въпроса дали този процес действително би бил мотивираща причина за гласуване. Според 14% от

анкетираните в Парламетър 2017 г. хората ще гласуват на европейските избори, защото „искат да участват в избора на

следващия председател на Европейската комисия“ независимо от това колко важно е според тях да се гласува

(Парламетър 2017 г.). При задаването на същия въпрос отново през април 2018 г. този отговор регистрира нарастване

с 3 процентни пункта до 17% от гражданите на ЕС-28.

Комбинирането на двата фактора показва, че не само че като цяло процесът „Spitzenkandidaten“ е останал

привлекателен фактор за голям брой европейци, но и че можем да отбележим нарастване на отговорите на гражданите,

които разглеждат водещите кандидати като положителна мотивация за гласуване на европейските избори.

17 Проучване след изборите за Европейски парламент през 2014 г.
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014).
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Необходимост от истински европейски дебат

Въпреки че сам по себе си процесът отново изглежда добре възприет в навечерието на европейските избори през

2019 г., гражданите се изказаха и по набор от твърдения, окачествяващи процеса на избор на председател на

Европейската комисия. Едно от твърденията получава най-голямата подкрепа досега в целия Европейски съюз: 70% от

гражданите считат, че процесът „Spitzenkandidaten“ има смисъл само ако е придружен от истински дебат относно

европейските въпроси и бъдещето на ЕС. С този резултат гражданите ясно посочват, че сам по себе си процесът не би

бил достатъчен. Както по принцип показва това проучване, европейците искат богат на съдържание политически дебат

по съвсем конкретни въпроси, който да резонира с очакванията им за предприемане на европейски действия.

Този резултат получава 87% подкрепа в Гърция, 80% в Германия и 79% в Белгия, като в другата част на скалата все още

55% от населението на Румъния, 58% в Латвия и 59% в Естония и Полша биха настоявали за такъв истински европейски

дебат, който да придружава процеса „Spitzenkandidaten“.

Действително проучванията на Евробарометър през последните години показаха, че европейските граждани са

разбрали, че влиянието на Европейския съюз върху техния живот не е незначително, и че важните промени, които се

обсъждат и решават на европейско равнище, ги засягат съвсем конкретно. Гражданите са все по-склонни да изразяват

силните си очаквания от Европейския съюз по принцип и конкретно от Европейския парламент. За разлика от

националните избори, на които гражданите също гласуват за своя национален парламент, но всъщност може би по-

скоро си мислят за правителството, което желаят да видят на власт, участието в изборите за Европейски парламент до

2014 г. оставяше неяснота по отношение на европейската изпълнителна власт, която ще се появи от последващото

създаване на Комисията. Ето защо с Договора от Лисабон бяха въведени не само законодателни промени. Той доведе

до по-ясно разбиране от страна на гражданите на процеса на избор на председател на Европейската комисия, а с това

и до по-голямо разбиране на нуждата от прозрачност, демокрация и легитимност.

Това става ясно от следващите три твърдения: 63% от европейските граждани твърдят, че процесът „Spitzenkandidaten“

води до по-голяма прозрачност на процеса за избор на председател на Европейската комисия. Това твърдение

получава абсолютно мнозинство от положителни отговори в 24 държави и относително мнозинство анкетирани,

отговорили положително, във всичките проучени 27 държави членки. Начело на списъка са Португалия (74%),

Нидерландия (72%), и Гърция и Швеция (с по 71%), докато в другия край на скалата това виждане споделят 46% от

анкетираните в Естония, пред която са Латвия (48%) и Чешката република (49%).

Над шест от десет анкетирани в целия ЕС (61%) са убедени, че този процес представлява значителен напредък за

демокрацията в ЕС. Това твърдение се радва на подкрепа и от голямата част от населението в ЕС-27, като в 23 държави

членки то се подкрепя от абсолютно мнозинство от гражданите. Класирането се оглавява от Португалия (77%), Швеция

(75%) и Гърция (68%), като Естония (41%), Словения и Чешката република (с по 45%) са в другия край.

Подобен е резултатът на третия елемент в тази група, където 60% от всички анкетирани европейци подкрепят

твърдението, че процесът „Spitzenkandidaten“ дава по-голяма легитимност на Европейската комисия. Три четвърти от
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гражданите в Португалия (75%), 68% в Гърция и 66% в Ирландия са съгласни с това твърдение, докато накрая са трите

прибалтийски държави: 50% в Литва (същия процент като в Чешката република и във Финландия), 39% в Естония и 35%

в Латвия.

Един от често повдиганите аргументи срещу процеса „Spitzenkandidaten“ е, че ще попречи на държавите членки да

упражняват традиционното си право на избор на най-добрия кандидат за работата. За разлика от трите разгледани по-

горе твърдения, едва 46% от европейците подкрепят това твърдение, особено в Унгария (60%), Белгия (59%) и

Нидерландия (58%). Това мнение споделят едва една четвърт от анкетираните в България, 30% от гражданите в Естония

и 33% в Словакия.

Анкетираните бяха попитани и дали според тях процесът „Spitzenkandidaten“ „няма реално въздействие и не води до

големи промени“. Едва 45% от всички анкетирани европейци споделят това мнение, като най-голям е процентът в

Белгия (58%), Чешката република (55%) и Австрия (54%). Едва в пет държави това твърдение се споделя от абсолютно

мнозинство от анкетираните. Горното потвърждава причините, вече изтъкнати в отговорите на европейците през

2013 г. – една година преди европейските избори през 2014 г.18: те са подкрепили председателя на Европейската

комисия, който се избира пряко от европейските граждани, основно защото „това би помогнало решенията на ЕК да

станат по-легитимни в очите на европейците“ и „това ще затвърди демокрацията в ЕС“.

В сравнение с тези резултати от 2013 г. отговорите, дадени в настоящото проучване, показват, че признаването на

затвърдената демокрация в ЕС и на по-голямата прозрачност за самия процес не е намаляло, а точно обратното. Няма

мнозинство сред европейските граждани, което да смята, че процесът „Spitzenkandidaten“ няма да промени нищо. Но

същевременно една година преди европейските избори гражданите убедително призовават за предприемането на

действия: призовават за дебат по темите и очакват проблемите да бъдат поставени преди процеса и процедурата.

Какво трябва да се разисква? Теми на кампанията според европейските
граждани

На този фон европейските граждани бяха попитани за темите, които според тях трябва да бъдат обсъдени приоритетно

по време на кампанията за европейските избори. На следващата графика е показано подреждането на въпросите

средно за ЕС заедно с трите държави, в които съответният въпрос е привлякъл най-голям брой анкетирани.

Средно за ЕС 49% от европейците поставят борбата с тероризма като темата, която следва да бъде обсъдена в най-

голяма степен, следвана от „борбата с младежката безработица (48%), имиграцията (45%), икономиката и растежа

(42%)“. След това около една трета от европейците са посочили борбата с изменението на климата и опазването на

околната среда с 35%, а насърчаването на правата на човека и демокрацията, както и социалната закрила на гражданите

на ЕС са с по 32% подкрепа от анкетираните.

18 Евробарометър на ЕП „Една година преди европейските избори през 2014 г.“ (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections
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По-малко от една трета от гражданите на ЕС желаят за теми на кампанията политиката за сигурност и отбрана (29%),

бъдещото функциониране на ЕС (27%), защитата на потребителите и безопасността на храните (27%) или опазването на

външните граници на ЕС (26%). На последно място в списъка е защитата на личните данни, която е посочена от 20% от

европейските граждани като тема за обсъждане по време на предстоящата изборна кампания.

Две главни теми се очертават от разнообразието от европейски въпроси: от една страна, европейците искат дебат

относно сигурността в най-широк смисъл, която за някои включва също така въпроси като защитата на външните

граници или имиграцията, а от друга страна, са темите около личното благоденствие и благосъстояние. За начало тези

две сфери могат да бъдат разпределени в пет теми, които получават най-голямо внимание от гражданите в целия ЕС. В
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сферата на сигурността „борбата с тероризма“ се посочва като първостепенен приоритет на кампанията от

анкетираните във Франция (60%), Финландия (58%), Чешката република (55%), Люксембург (54% наравно с борбата с

младежката безработица), Белгия (49%), Ирландия (48%) и Полша (45%).

Действително тероризмът е основен повод за загриженост през последните години, който доминира в

обществените дебати в целия Европейски съюз. По-малкият брой атаки в момента в ЕС в сравнение с предходните

години не означава, че заплахата е изчезнала. Терористичните атаки, извършени на 23 март 2018 г. във френските

градове Каркасон и Треб, показаха непрекъсната нужда от силен европейски отговор на тероризма, както и защо

Франция оглавява списъка на държавите, в които 60% от гражданите призовават този въпрос да получи по-голямо

внимание по време на изборната кампания.

Имиграцията заема трето място в списъка от приоритетни теми на кампанията. Гражданите от пет държави са

посочили този въпрос като свой приоритет за европейски дебат. Начело е Италия, където според 66% от

анкетираните имиграцията е най-належащата тема на кампанията, следвана от Малта (65%) и Унгария (62%), докато

от друга страна 50% от гражданите на Германия и 46% в Естония смятат, че имиграцията трябва да бъде обсъдена

в най-голяма степен в навечерието на изборите през 2019 г.

Когато става въпрос за въпроси, свързани с личното благоденствие и благосъстояние, като водещ приоритет с най-

висок общ резултат по държави е посочена „борбата с младежката безработица“: 77% от анкетираните в Кипър
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желаят разискването на този въпрос, следвани от 68% в Хърватия и 63% от хората в Испания. Португалия (61%),

Словения (55%), Австрия (47%, заедно с „борбата с изменението на климата и опазването на околната среда“ и

„защитата на външните граници“) и Словакия (40%) допълват държавите, в които борбата с младежката

безработица следва да бъде най-обсъжданият въпрос по време на предстоящата изборна кампания.

„Икономика и растеж“ е вторият крайъгълен камък, който гражданите искат да бъде обсъден по време на

кампанията в рамките на темата за благоденствието и благосъстоянието. 81% от анкетираните в Гърция желаят

тази тема да получи най-голямо внимание в обществения дебат, следвани от тези в Литва (60%), Латвия (59%),

България (59%) и Румъния (52%).

На последно място, но не и по значение, борбата с изменението на климата и опазването на околната среда остава

приоритетен въпрос за няколко държави. Нидерландия и Швеция си поделят първото място в тази сфера с по 66%

от техните граждани, които имат най-голям интерес да чуят нещо по тази тема. В Дания изменението на климата и

околната среда също се посочват като най-важна тема от 56% от анкетираните.

Сигурността във всичките ѝ аспекти, имиграцията, както и благоденствието и благосъстоянието от дълго време

доминират в класацията на темите, които представляват най-голяма загриженост за европейските граждани, така

че не е изненадващо, че са в челото на въпросите, които трябва да бъдат разисквани по време на кампанията за

европейските избори. Въпреки това е интересно да се отбележат специфични промени с времето.

В проучването на Парламента след изборите през 2014 г. безработицата, икономическият растеж и имиграцията са

били трите най-посочвани въпроса, които са накарали гражданите да гласуват на тези избори. Заслужава да се

отбележи, че от друга страна, „тероризмът“ е най-малко цитираната тема, като едва 7% от европейските граждани

посочват тази тема като една от причините, поради която са участвали в изборите.

В проучването на Парламетър 2017 г.19 гражданите основно призовават за засилени действия на ЕС във връзка с

борбата с бедността и социалното изключване наравно с борбата с тероризма. Средно борбата с младежката

безработица е третият най-често цитиран проблем. Освен това тези теми в топ три отразяват в широк смисъл

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

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

„създаването на нови начини за стимулиране на икономиката и растежа“ също отразяват изброените теми на

кампанията в настоящото проучване.

Но има и друг начин за интегриране на тази класация в обща и продължаваща европейска история: гражданите

редовно биват питани за техните нагласи и очаквания относно действията на Европейския съюз.

На въпроса дали настоящите действия на ЕС са прекомерни, адекватни или недостатъчни, 59% от гражданите в

целия ЕС отговарят, че борбата на ЕС с безработицата не е достатъчна. 58% от гражданите считат, че действията на

19 Парламетър 2017 г.: По-силен глас (PE 608.741), http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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ЕС са недостатъчни, когато става въпрос за миграция, а според 57% ЕС не се прави достатъчно в борбата с

данъчните измами или – в същата степен – с борбата с тероризма. Мнозинството от гражданите на ЕС считат също

така, че понастоящем Европейският съюз не се справя в достатъчна степен с опазването на околната среда (51%),

защитата на външните граници (50%), здравето и социалната сигурност (48%), насърчаването на демокрацията и

мира по света (45%) и политиката на сигурност и отбрана (43%).
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Що се отнася до очакванията на гражданите за бъдещите действия на ЕС в същите области на политиката, класацията

на приоритетните въпроси на кампанията до голяма степен е същата: 77% от европейците искат по-голяма намеса на

ЕС в борбата с тероризма, следвана от безработицата (76%), опазването на околната среда (75%), борбата с данъчните

измами (74%), насърчаването на мира и демокрацията по света (73%) и проблема с имиграцията (72%).

Ако списъкът с важните приоритети на изборната кампания се разглежда заедно със списъка на приоритетните

политически теми на Европейския парламент и възприемането на действията на ЕС, „цялостната европейска картина“

изглежда съвсем последователна във времето, като се отразява по един и същи начин независимо от призмата, през

която я разглеждаме. Това, което липсва от списъка с темите на кампанията, но тематично и емоционално попада в

обхвата на темите, свързани със сигурността и благоденствието, е борбата с данъчните измами. Тук роля играе

аспектът, свързан със справедливостта, като ясното очакване е, че това следва да бъде въпрос, с който Европейският

съюз трябва да се справи. Въпреки това не може да има една и съща картина във всяка от държавите членки Макар и

средно да изниква ясен подбор на приоритетни въпроси, картината се променя в различните държави.
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Каква е същността на демокрацията?

В проучването се разглежда по-отблизо степента на удовлетворение на гражданите от начина, по който демокрацията

функционира в тяхната страна, както и в ЕС. На графиката по-долу се съпоставя „удовлетворението от начина, по който

функционира демокрацията“ както за ЕС, така и за собствената държава на анкетираните от 2007 г. насам. Няколко

подробности заслужават по-голямо внимание: най-напред може да се забележи, че линиите на тенденцията както за

удовлетворението, така и за неудовлетворението до голяма степен се развиват паралелно за ЕС и за отделните

държави. Същевременно може да се види намаляването на степента на удовлетворение около финансовата и

икономическата криза. От 2009 г. насам се забелязва чувствително намаляване на удовлетворението както на

европейско равнище, така и във вътрешен план. Обратно на тази тенденция нараства степента на неудовлетворение в

ЕС и в отделните държави от начина, по който функционира демокрацията. От средата на 2011 г. стойностите се

изравняват и стабилизират, макар и на по-ниско ниво спрямо периода преди кризата. От 2017 г. насам резултатите за

„удовлетворение от начина, по който демокрацията функционира в ЕС“ най-накрая са по-високи от тези за

неудовлетворението.

Резултатите от настоящото проучване на Евробарометър показват, че мнозинството от анкетираните продължават да

бъдат удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в ЕС (46%, +3 процентни пункта от март 2017 г.).

От друга страна, 42% от гражданите в целия ЕС не са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в

ЕС, което е намаление с 5 процентни пункта от март 2017 г. насам. В 16 държави абсолютно мнозинство от гражданите

са заявили, че са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в ЕС, начело с Ирландия със 74% от

анкетираните, Дания (70%) и Люксембург (62%). В общо 19 държави резултатите за този въпрос са над средното за ЕС.



38

Обединеното кралство, Кипър и Испания (с по 38%) и Гърция (29%) са в другия край на спектъра с най-нисък брой на

гражданите, удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в ЕС.

Ако погледнем разпределението от географска гледна точка, можем да видим, че най-голяма степен на удовлетворение

изразяват държавите от Централна, Източна и Северна Европа, докато голяма част от държавите в Южна и Западна

Европа показват значително по-малка степен на удовлетворение. Прави впечатление, че по оста север/изток – юг/запад

гражданите от четири от петте по-големи държави – членки на ЕС, а именно Обединеното кралство, Франция, Испания

и Италия, показват значително по-малка степен на удовлетворение от начина, по който демокрацията функционира в

ЕС, от средното за ЕС. Също толкова интересно е да се види, че Португалия и Ирландия са изключения при това

географско разпределение, като и двете държави се възползваха от помощта на ЕС по време на и след икономическата

криза.
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Ако погледнем отговорите на въпроса дали гражданите като цяло са удовлетворени или не от начина, по който

демокрацията функционира в страната им, виждаме, че средно и като цяло стойностите за удовлетворението са по-

високи. Средно за ЕС 55% от гражданите заявяват, че са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира

в страната им. Това е с 9 процентни пункта повече от същия въпрос за ЕС, въпреки че продължава да бъде статистически

стабилно в сравнение с резултатите от март 2017 г., когато 54% от гражданите са отговорили, че са удовлетворени.

Средно за ЕС 42% от анкетираните заявяват, че не са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в

страната им, което е слабо намаление с 2 процентни пункта от март 2017 г.
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Като цяло в 18 държави се наблюдава абсолютно мнозинство от гражданите, които са удовлетворени от начина, по

който демокрацията функционира в страната им, начело с Дания (91%), Люксембург (85%) и Нидерландия (82%). В 10

държави мнозинството от анкетираните не са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в

страната им. Също както и при демокрацията в ЕС, именно в Гърция гражданите показват най-малка удовлетвореност

(28%), като преди тях са Румъния (32%) и Словакия (35%).

Ако разгледаме отново географското представителство на удовлетворението от начина, по който демокрацията

функционира в различните държави от ЕС, градиентът се променя по-скоро към оста север – юг. При северните

държави има най-голяма степен на удовлетворение от националната демокрация, докато в Южна и Югоизточна Европа

степента на удовлетворение от начина, по който демокрацията функционира в отделните държави, е по-малка

(Португалия и Малта са изключения в този случай).
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Освен това е интересно да се отбележи, че в 12 държави – членки на ЕС, анкетираните са по-удовлетворени от начина,

по който демокрацията функционира в ЕС, отколкото в страната им. Този „излишък“ е най-голям в Литва, Румъния и

България, докато в Нидерландия, Австрия и Швеция гражданите са главно по-удовлетворени от демокрацията в своята

държава, отколкото от начина, по който според тях тя функционира в ЕС.
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Въпреки че резултатите от Евробарометър относно удовлетворението от демокрацията отчасти показват

обнадеждаващ резултат особено от гледна точка на тенденцията, в дългосрочен план съществува друг потенциален

аспект, който може да бъде подчертан от съчетаването на различни набори от данни. Академичното проучване, което

се разглежда като модел на „ретроспективно икономическо гласуване“, предполага, че гражданите може бързо да

станат неудовлетворени от демокрацията, ако не бъде отговорено на икономическите им очаквания. Те имат високи

очаквания относно икономическото благоденствие, като тези очаквания намират голямо отражение в техния

електорален избор. Във време на икономически трудности гласоподавателите често наказват тези, които са на власт, и

се ориентират към опозиционна партия или към нов политически субект. Този ефект е известен и характеризира както

„старите“, така и нововъзникващите демокрации.

Започвайки с това допускане, съпоставката между отговорите в Евробарометър относно „удовлетворен/а съм от

начина, по който демокрацията функционира в ЕС/моята държава“ и „нещата се развиват в правилната посока в

ЕС/моята държава“ показва две ясни паралелни тенденции. Напоследък удовлетворението от начина, по който

демокрацията функционира в ЕС и на национално равнище, следва същата възходяща тенденция, както при въпроса

дали нещата се развиват в правилната посока на европейско и национално равнище.

Чувството за това дали демокрацията функционира или не изглежда се асоциира с настоящата икономическа и

политическа ситуация във всяка една държава и в ЕС. Допълнителен показател за тази теория може да бъде спадът и на

четирите линии на тенденцията на горната графика след икономическата и финансовата криза, както и тяхното

последващо подобрение.
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Ако разгледаме тези два въпроса заедно, можем да видим, че европейците наистина се чувстват привързани към

демокрацията както на равнището на ЕС, така и в собствената си страна, но трудностите при постигането на успех в

личен план от икономическа гледна точка оказват пряко въздействие върху тяхното мнение. Това става дори още по-

ясно, когато се разглежда от гледна точка на данните за БВП на глава от населението на държавите, както и на техните

проценти на безработица. Четири избрани държави илюстрират това: гражданите от Ирландия и Нидерландия

изразяват голямо удовлетворение от начина, по който демокрацията функционира както в ЕС, така и в собствената им

държава. Същевременно те също толкова силно вярват, че „нещата се развиват в правилната посока“ както за ЕС, така

и за страната им. Това е свързано с висок процент на БВП на глава от населението и с нисък процент на безработица. И

обратното, ако разгледаме Испания и Гърция, и двете държави имат сравнително висок процент на безработица (който

се засилва дори само от процента на младежката безработица) и сравнително по-нисък БВП. Съпоставяйки тези данни,

излиза, че удовлетвореността от демокрацията в Испания и Гърция е доста по-малка, като също толкова слаб е

резултатът за „нещата се развиват в правилната посока“.

Удовлетворен/а от начина, по
който функционира

демокрацията:

Нещата се развиват в
правилната посока:

БВП
на глава от

населението PPP
2017 г.*

Процент на
безработица

2018 г.**
в нашата

страна
в ЕС в нашата

страна
в ЕС

Ирландия 80% 74% 74% 62% 60 729 € 6%

Нидерландия 82% 51% 59% 41% 44 801 € 3,9%

Испания 37% 38% 20% 26% 31 915 € 16,1%

Гърция 28% 29% 9% 15% 23 224 € 20,8%
* Международен валутен фонд (МВФ), база данни „Световни икономически перспективи“. Брутен вътрешен продукт на глава от
населението, текущи цени. Паритет на покупателна способност; международни долари.
** База данни на Евростат. Хармонизиран процент на безработицата по пол (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (извлечено на 11.5.2018 г.)
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Отношение към нововъзникващите партии

Както вече беше посочено по-горе, през последните години в няколко държави от ЕС се наблюдаваше появата на нови

партии, много от които биха имали успех, ако протестираха срещу политическото ръководство. Това не само че се

прояви в резултатите от европейските избори през 2014 г., а в последствие и в състава на Парламента и в неговата

работа, но и в някои случаи до голяма степен оказа влияние върху политическия пейзаж на отделните държави членки.

Действително между 2013 г. и 2018 г. в държавите – членки на ЕС, се появиха над 70 нови партии и съюзи. В някои случаи

техният успех беше пряко свързан с наближаващите парламентарни избори. В този контекст е достойно да се отбележи,

че в шест държави – членки на ЕС (Естония, Финландия, Латвия, Люксембург, Словения и Швеция), ще се проведат

национални избори преди европейските избори през 2019 г.

От 2013 г. насам общо 43 нови партии/съюзи си осигуриха места на парламентарните избори, като Италия, Латвия,

Словения и Словакия са с най-голям брой нови партии в националните парламенти. Сред тези нови партии с особено

високи резултати могат да бъдат посочени LREM с 308 места в Народното събрание (Assemblée Nationale) във Франция,

71 места за коалицията Podemos в Испания или 222 места за Movimento Cinque Stelle в Италия. След кризата

популярност придоби явлението на протестните партии и движения както при нации, където демокрацията изглежда
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силно вкоренена, така и в държави със сравнително кратка история като нации с представителна демокрация.

Нови партии в периода 2013 – 2018 г. с места в националните парламенти

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Общо партии

по ДЧ

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Общо 2 9 11 9 9 3 43
Източник: Данни, събрани от Отдела за наблюдение на общественото мнение
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Предвид последните политически събития в европейските държави членки и с оглед на предстоящите европейски

избори, гражданите бяха молени да изразят позиция по редица твърдения във връзка с появата на нови политически

партии и движения. Мнозинството от европейците като цяло считат по-скоро за положителен фактът, че новите

политически партии и движения имат успех сред електората чрез протестите срещу политическото ръководство.

Действително 38% от гражданите виждат опасност за демокрацията в резултат от появата на протестните партии,

докато половината от анкетираните в целия ЕС не считат, че такива партии или движения биха представлявали заплаха

за демокрацията.

В този контекст може да се цитира извършено наскоро проучване на Изследователския център „Пю“,20 в което се

предполага, че общественият ангажимент към представителната демокрация както на световно равнище, така и в

рамките на Европейския съюз не може да се взема за даденост. В 10-те държави,21 които са предмет на тяхното

проучване, средно 37% от хората се класифицират като „отявлени демократи“, т.е. подкрепят система, при която

управляват избрани представители, но не подкрепят управление от експерти, от силен лидер или от военните. 42% от

анкетираните заявяват, че представителната демокрация е добра, но че могат да подкрепят поне още една форма на

управление, както се посочва по-горе. Накрая, 10% от анкетираните не биха подкрепили представителна демокрация,

а вместо това подкрепят поне една недемократична форма на управление.

20 Изследователски център „Пю“, октомври 2017 г. „Широка подкрепа за представителната и пряката демокрация в
световен план“ (‘Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy'), http://www.pew-
global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
21 Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Унгария, Франция, Швеция.
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От друга страна, има също много ясно мнение, което се споделя от седем от десет граждани, че просто да си против

нещо не би подобрило нищо. Това може да се тълкува като ограничение спрямо политическата дейност, приемлива за

гражданите: опозицията сама по себе си, а и по принцип без да предлага заслужаващи доверие алтернативни идеи, не

се разглежда като привлекателно политическо контрапредложение.

Това ясно всеобхватно чувство се подкрепя до голяма степен в следващото твърдение: „Нуждаем се от истинска

промяна и именно до това могат да доведат тези партии и движения“ считат 56% от гражданите в целия ЕС, докато едва

32% от анкетираните не споделят това твърдение. На последно място, но не и по значение, 53% от гражданите в целия

ЕС считат, че новите политически партии и движения могат да намерят решения по-добре от политическото

ръководство, докато едва 34% от анкетираните не вярват, че новите движения притежават тази способност.

Като цяло имаме картина, при която гражданите биха търсили „истинска промяна“ в своята държава, както и онези,

които биха могли да отговорят на това очакване. Нововъзникващите партии и движения по принцип не се разглеждат

като заплаха за демокрацията, но тяхното приемане от обществеността изглежда ограничено от несъмненото очакване

на гражданите, че трябва да се предлагат решения и предложения, вместо просто да се отхвърля статуквото. Въз основа

на този определящ фактор мнозинството от гражданите на ЕС биха очаквали, че новите партии и движения могат да

намерят нови решения по-добре от традиционното политическо ръководство.

Ако погледнем резултатите за четирите твърдения, ще забележим доста интересни разлики между отделните държави.

В едва две държави членки, а именно Германия и Швеция, според абсолютно мнозинство от гражданите
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нововъзникващите партии представляват заплаха за тяхната демокрация. От друга страна, според абсолютно

мнозинство от гражданите в 17 държави от ЕС това не е така. Процентът на отговорите достига 68% от анкетираните в

Гърция, които не виждат заплаха при подобни явления, като Чешката република (64%), Дания (63%), Латвия и Испания

(с по 62%) и Нидерландия (61%) допълват списъка от държави с над 60%.

В контекста на последните изборни процеси е интересно да разгледаме Италия и Франция. В Италия едва 34% виждат

новите политически движения и партии като заплаха за демокрацията срещу 55% от гражданите, които не виждат

такава опасност. Във Франция 47% от гражданите не чувстват заплаха, докато приблизително четири от десет

анкетирани са съгласни с твърдението (39%).

В географското разпределение е представен и фактът, че седем от десет европейци очакват нововъзникващите партии

да бъдат конструктивни, а не само да отхвърлят статуквото. Единствено при Малта резултатът е под абсолютното

мнозинство за това твърдение, като 46% от гражданите са съгласни с него. Всички останали държави – членки на ЕС, са

над прага от 50%, начело с Нидерландия с подкрепа от 87%, Германия (85%) и Швеция (81%).
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Това твърдение показва и няколко интересни резултата. В едва 7 от 28-те държави – членки на ЕС, по-малко от

абсолютното мнозинство от гражданите биха били съгласни с твърдението, че новите политически партии и движения

могат по-добре да намерят нови решения. На последно място за това твърдение е Франция, където едва 36% от

гражданите смятат, че е вярно. Освен това списъкът се допълва от Обединеното кралство, Нидерландия, Дания, Кипър,

Германия и Люксембург, където няма мнозинство за горното твърдение. От другата страна на спектъра, където начело

е Хърватия с 68% одобрение, са държави като Унгария и Чешката република с по 67%, Италия и Литва (с по 65%) или

Испания и Полша (с по 64%), като при всяка са възможни различни обяснения.

На последно място, но не и по значение, при четвъртото твърдение има сходно разпределение. На въпроса дали са

съгласни или не с твърдението „нуждаем се от истинска промяна и именно до това могат да доведат тези партии и

движения“, най-малката подкрепа идва от държави като Нидерландия (38%), Швеция (39%), Люксембург и Германия (с

по 44%). Най-голямата подкрепа на това твърдение идва от анкетираните в Хърватия (72%) и Италия (71%), следвани от

Испания (69%) и Чешката република и Латвия (с по 68%).
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ГЛАВА 3: ОТНОШЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ КЪМ ГЛАСУВАНЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ

В настоящата глава се разглежда начинът, по който гражданите възприемат и подхождат към процеса на

гласуване както по принцип, така и конкретно по отношение на европейските избори. Анализите на

съобщението за датите на изборите и на интересът на гражданите към този вот днес хвърлят светлина върху

значителните разлики между държавите и социално-демографските групи.

Причините, поради които хората могат да гласуват или да не гласуват на европейските избори, представят широк

спектър от възможни мотивиращи фактори, които водят до заключението, че ключова роля за положителното

разглеждане на поведението на гласуване играят диференцираният и добре насочен подход по отношение на

комуникацията, информацията и вниманието към техническите аспекти.

Гласуването е лесно

Анкетираните бяха помолени да определят, използвайки скалата от 1 до 10, дали според тях е лесно, или трудно да се

гласува на националните избори и на изборите за Европейски парламент. Резултатите показват, че за мнозинството от

гражданите гласуването е лесно: това не изглежда спорен въпрос нито когато става въпрос за национални избори, нито

за европейски.

Макар интуитивно националният вот да се счита за по-познат и следователно „по-лесен“ (72%22 от анкетираните

заявяват, че е лесно да се гласува на националните избори), повечето европейци също така смятат, че гласуването на

европейските избори е нещо лесно (62%)23

22 Моля да отбележите, че в средната стойност за ЕС не е включен резултатът на Обединеното кралство (въпросът не е
зададен в тази държава).
23 Моля да отбележите, че в средната стойност за ЕС не е включен резултатът на Обединеното кралство (въпросът не е
зададен в тази държава).
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Въпреки това в държавите членки се наблюдават известни разлики във възприемането на сложността на това „да дадеш

своя глас“. Резултатите варират от 90% от анкетираните в Дания, 86% в Малта или 74% в Швеция по отношение на

чувството, че гласуването на изборите за Европейски парламент е лесно, до 49% в Белгия, 50% в Италия и накрая 53% в

Словакия и Хърватия.

Когато става въпрос за „национални избори“, се наблюдава същата многоцветна картина на резултатите: резултатите

варират от 90% в Дания, 88% в Швеция, 87% в Малта до 53% в Белгия и 58% в Словакия и Хърватия.
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В резултатите на някои от държавите членки може да се наблюдава нещо интересно: ако разгледаме Белгия, кои

са причините за сравнително малкия брой положителни отговори както за националните, така и за европейските

избори? Едно от обясненията може да бъде конституционната структура на Белгия и възможните сложности за

вземане на решение от гласоподавателите в резултат на това.

Заслужава да бъдат отбелязани и резултатите във Франция и в Чешката република: в тези държави гражданите

регистрират най-големите различия в мнението относно националния и европейския вот. Съответно 70% и 72% от

анкетираните считат, че гласуване на националните избори е лесно, докато едва 54% и 56% мислят това за

европейските избори.

Социално-демографският анализ разкрива, че „гласуването“ е особено лесно за анкетираните със сравнително

голям интерес към политиката и европейските въпроси. И обратното, възприемането за сложност е по-голямо сред

хората с по-ниско образование, както и сред младите хора, които все още учат.

Едновременно с това гласуването изглежда по-сложно за гражданите, които редовно изпитват трудности при

плащането на сметките си, както и за тези, които смятат, че нещата не се развиват в правилната посока както в

тяхната държава, така и в ЕС.
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Гласуването е важно

Съвсем различни изводи са налице, когато въпросът се измества от трудността на гласуване към „значението“,

което гражданите отдават на акта на гласуване на различните избори.

Както и при предишния въпрос, анкетираните бяха помолени да определят, използвайки скалата от 1 до 10, дали

според тях е важно да се гласува на националните избори и на изборите за Европейски парламент, или не.

Докато 68%24 от европейците заявяват, че „гласуването на национални избори“ е от голямо значение (резултат 8, 9

и 10), едва 49%25 споделят това становище по отношение на европейските избори. Въпреки че последният резултат

изглежда нисък в сравнение със „значението“, което се отдава на участието в национални избори, има голяма

възможност за подобрение, тъй като все още има една година до европейските избори.

24 Моля да отбележите, че в средната стойност за ЕС не е включен резултатът на Обединеното кралство (въпросът не е
зададен в тази държава).
25 Моля да отбележите, че в средната стойност за ЕС не е включен резултатът на Обединеното кралство (въпросът не е
зададен в тази държава).
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Значението на националния вот се признава от мнозинството от гражданите във всички държави членки, макар

разликите да са очевидни.

От една страна, Швеция, Дания, Нидерландия и Малта са начело в списъка на държавите, където най-малко 85% от

анкетираните потвърждават голямото значение на гласуването на национални избори. На другия полюс, в

Словакия, Хърватия, Белгия и Полша това мнение на мнозинството е много по-ниско (55% или по-малко). Словакия

е единствената държава, където повече от половината граждани (45%) споделят мнението, че гласуването на

национални избори е „от голямо значение“.

На фона на тези разнородни отговори основните причини за по-силно или по-слабо чувство за значимост на дадени

избори са различни и следва да се оценяват, като се вземе предвид и съответният национален политически

контекст.

Мненията в целия ЕС варират дори още повече, когато анкетираните биват помолени да оценят значението на

европейските избори.

Докато в 12 държави абсолютно мнозинство от гражданите заявяват, че гласуването на изборите за Европейски

парламент е изключително важно, в 25 държави членки поне една четвърт от анкетираните посочват, че този вот е

от „средно значение“. Същевременно в 14 държави поне 20% от тях отдават слабо значение на този вид избори.
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Изглежда изводите отново потвърждават слабото участие в изборите за Европейски парламент на гражданите на

Чешката република (24% „от голямо значение“) и на Словакия (28%): на европейския вот през 2014 г. вече беше

регистрирана изключително ниска избирателна активност в тези две държави (18,20% за Чешката република и

13,05% за Словакия).

Обратно на това, Дания (77%), Малта (66%) и Нидерландия (66%) са държавите, в които гражданите отдават най-

голямо значение на гласуването за Европейски парламент. Въпреки това този показател не отразява пряко

реалното участие на европейски избори, тъй като в тези държави избирателната активност през 2014 г. беше съвсем

различна: 56,32% в Дания, 74,80% в Малта и 37,32% в Нидерландия.

Значението на гласуването не винаги е равно на избирателната активност...

Човек може да се изкуши да направи пряка връзка между значението, което гражданите отдават на националните

избори, и тяхното активно поведение при гласуване и окончателните резултати. Въпреки че това привидно е

привлекателен ъгъл на анализ, трябва да се има предвид, че абстрактните преценки невинаги се претворяват в

преки действия, особено ако последните не са близо във времето до първоначалната преценка. Същият внимателен

подход трябва да се прилага спрямо превръщането на намерението на гласоподавателите в реално гласуване.

Например може да се направи съпоставка на същата степен на участие в проведените наскоро национални избори

(Италия и Унгария) с резултатите на въпроса „гласуването на националните избори е много важно“. Резултатът от

последните парламентарни избори в Италия, които се проведоха на 4 март, е 72,93%; в Унгария 70,22% от

гражданите отидоха до урните на 8 април.



57

Въпреки сходния брой гласоподаватели в двата вота, данните от проучването в двете държави показват съвсем

различни реакции на твърдението „гласуването на националните избори е много важно“: едва 58% от анкетираните

в Италия са дали отговор „голямо значение“ в сравнение със 71% в Унгария.

Може да се допусне, че сред възможните причини за тази разлика е времето на провеждане на парламентарните

избори в Унгария, което се припокрива с периода на работата на терен и което до известна степен оказа влияние

върху резултатите на Унгария. На следващо място, различното значение, което се приписва на понятието за

„важност“, играе роля, както и личното отношение към такива въпроси, които изискват по-субективни отговори.

Вероятност от гласуване на следващите европейски избори

В съответствие с посочените по-горе причини, резултатите на следния въпрос за измерване на вероятността от

действително гласуване на предстоящите избори за Европейски парламент следва да се разглеждат с необходимата

предпазливост.

Въпреки че резултатите могат доста добре да предвидят националните тенденции и да дадат цялостен поглед върху

различните реалности в целия ЕС, намеренията, заявени една година преди действителния вот, въпреки всичко

може да са далеч от крайното и реалното поведение. Същевременно заслужава да се отбележи, че вероятността от

гласуване през 2019 г., заявена в настоящото проучване, е по-голяма, отколкото тази в подобни проучвания само

няколко месеца преди европейските избори през 2014 г.
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Това би се съчетало с общата ситуация, която може да се наблюдава не само при резултатите в настоящото проучване,

но и по принцип в развитието на общественото мнение спрямо Европейския съюз и Европейския парламент през

последните две години. Общата тенденция към по-положително мнение за ЕС съответства на засиления интерес към

политиките на ЕС, към тяхното въздействие върху живота на хората и – на свой ред – евентуално към засилващия се

интерес към европейските избори.

Още веднъж анкетираните бяха поканени да се определят по скалата от 1 до 10, където 1 означава „изобщо не е

вероятно“, а 10 означава „много вероятно“ да гласуват. През април 2018 г. 31% от гражданите средно за ЕС заявяват, че

много вероятно ще участват на следващите избори за Европейски парламент (резултат 10)

Не е изненада, че извън средните за ЕС резултати, в националните позиции има голяма разлика от 49 процентни пункта

между най-високия резултат в Дания (62% за много вероятен вот) и най-ниския процент в Чешката република (13%).

Що се отнася до социално-демографските отношения, по принцип най-възрастните поколения и гражданите с високо

образование са по-склонни да заявят, че ще гласуват на следващите избори за Европейски парламент. Освен това

колкото повече анкетираните твърдят, че се интересуват от политика, толкова по-голяма ще бъде вероятността да

участват на следващия вот.

С цел да бъдат разгледани общите резултати от поведението на гласуване предвид изборите за Европейски парламент

през 2019 г., от съществено значение е да се вземат под внимание следните ключови политически моменти, както и

миналото отношение на гражданите към участието.

На следващите таблици е показана съответната информация за двата аспекта: като от една страна се проследяват

предстоящите национални избори, които може да засегнат тенденциите на бъдещото поведение на гласуване за

европейските избори, а от друга страна, се припомнят резултатите от последните национални и европейски избори.
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Национални избори и референдуми преди/след европейските избори през
2019 г.

SI Парламентарни избори: 3 юни 2018 г.

SE Парламентарни избори: 9 септември 2018 г.

IE Избори за президент: ноември 2018 г. (очаква се потвърждение на датата)

LV Парламентарни избори: 6 октомври 2018 г.

LU Парламентарни избори: 14 октомври 2018 г.

EE Парламентарни избори: 3 март 2019 г.

SK Избори за президент: март 2019 г.

FI Парламентарни избори: 14 април 2019 г.

LT Избори за президент: май 2019 г. (очаква се потвърждение на датата)

BE Парламентарни избори: 26 май 2019 г.

DK Парламентарни избори: 17 юни 2019 г.

EL Парламентарни избори: 20 октомври 2019 г.

PT Парламентарни избори: октомври 2019 г. (очаква се потвърждение на датата)

PL Парламентарни избори: ноември 2019 г. (очаква се потвърждение на датата)

RO Избори за президент: ноември 2019 г. (очаква се потвърждение на датата)

HR Избори за президент: декември 2019 г./януари 2020 г. (очаква се потвърждение на датата)

Източник: Данни, събрани от Отдела за наблюдение на общественото мнение
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Участие в европейските избори през 2014 г. и в последните национални избори
Избирателна активност на европейските

избори през 2014 г. Избирателна активност на национални избори

дата % дата %

BE май 2014 г. 89,64 май 2014 г. 89,68

BG май 2014 г. 35,84 март 2017 г. 54,07

CZ май 2014 г. 18,20 октомври 2017 г. 60,84

DK май 2014 г. 56,32 юни 2015 г. 85,89

DE май 2014 г. 48,10 септември 2017 г. 76,20

EE май 2014 г. 36,52 март 2015 г. 64,20

IE май 2014 г. 52,44 февруари 2016 г. 65,10

EL май 2014 г. 59,97 септември 2015 г. 56,16

ES май 2014 г. 43,81 юни 2016 г. 69,84

FR май 2014 г. 42,43

юни 2017 г. 48,70 и

(1-ви и 2-ри тур) 42,64

HR май 2014 г. 25,24 септември 2016 г. 54,35

IT май 2014 г. 57,22 март 2018 г. 72,93

CY май 2014 г. 43,97 май 2016 г. 66,74

LV май 2014 г. 30,24 октомври 2014 г. 58,85

LT май 2014 г. 47,35

октомври 2016 г. 50,64 и

(1-ви и 2-ри тур) 37,99

LU май 2014 г. 85,55 октомври 2013 г. 91,40

HU май 2014 г. 28,97 април 2018 г. 70,22

MT май 2014 г. 74,80 юни 2017 г. 92,10

NL май 2014 г. 37,32 март 2017 г. 81,40

AT май 2014 г. 45,39 октомври 2017 г. 80,00

PL май 2014 г. 23,83 октомври 2015 г. 50,92

PT май 2014 г. 33,67 октомври 2015 г. 55,84

RO май 2014 г. 32,44 декември 2016 г. 39,78

SI май 2014 г. 24,55 юли 2014 г. 51,73

SK май 2014 г. 13,05 март 2016 г. 59,82

FI май 2014 г. 39,10 април 2015 г. 70,10

SE май 2014 г. 51,07 септември 2014 г. 85,81

UK май 2014 г. 35,60 юни 2017 г. 68,70
Източник: Данни, събрани от Отдела за наблюдение на общественото мнение
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Осведоменост за датата на следващите европейски избори

Представените по-горе факти хвърлиха светлина върху значението на европейските избори за гражданите. И все пак,

макар че значението, което европейците отдават на европейските избори, е по-малко от това на националния вот,

според други данни познанията за и интересът към следващите европейски избори през 2019 г. вече нарастват.

Една година преди вота почти една трета (32%) от анкетираните знаят датата на европейските избори: почти една пета

от анкетираните (19%) са отговорили точно „май 2019 г.“, а 13% знаят, че те ще се проведат следващата година.

Тези резултати съответстват на предходните тенденции: една година преди европейските избори през 2014 г. 34% от

европейците26 са знаели датата, докато 20% са дали грешен отговор, а 46% тогава не са знаели датата на изборите.

Както винаги средната стойност на ЕС не показва националните различия, които са в рамките на 36 процентни пункта

между Франция (17%) и Латвия (23%), от една страна, и Унгария (53%) и Белгия (52%), от друга страна.

26 Моля да отбележите, че в средната стойност за ЕС не е включен резултатът на Обединеното кралство (въпросът не е
зададен в тази държава).
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Интерес към европейските избори през 2019 г.

Този интерес е особено висок в Нидерландия със 70%, следвана от Ирландия (62%), Малта (61%), Австрия и Германия (с

по 60%). В някои държави членки обаче интересът все още е ограничен, като например в Словакия и Чешката

република, като и двете държави са с най-ниска избирателна активност на европейските избори през 2014 г. По

принцип на равнището на ЕС гражданите, които заявяват, че се интересуват от следващите европейски избори,27 са

сред най-образованите и такива, които се намират в по-добро икономическо положение. Като цяло те се интересуват

от европейските въпроси, считат, че гласът им е от значение и заявяват, че вероятно ще гласуват на следващите

европейски избори.

Ако разгледаме потенциалната нужда от допълнителна информация за изборите, която трябва да бъде предоставена

на гласоподавателите, това, което е интересно, е че няма силна връзка между осведомеността за датата и интереса към

европейските избори27. Ако разгледаме по-внимателно онези държави членки, които регистрират най-голям интерес

към европейските избори, можем да забележим, че информираността на гражданите за датата на изборите е

значително по-малка.

27 Коефициент на корелация на национално равнище: 0,16.

Определено има положителен резултат от задаването на въпроса за интереса към следващите европейски

избори. Въпреки че една трета от анкетираните могат да посочат правилната дата на следващите европейски

избори, вече един от двама души заявяват, че се интересуват от предстоящите избори.
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Интерес към следващите
европейски избори

Осведоменост за датата
на следващите европейски избори

Нидерландия 70% 27%

Ирландия 62% 32%

Малта 61% 51%

Австрия 60% 47%

Германия 60% 29%

Интересът към следващите европейски избори е изразен по различен начин не само в отделните държави членки, но

и в социално-демографските групи: мъжете изглежда имат по-голям интерес от жените, като интересът също е по-голям

при гражданите на възраст 25 години и нагоре, при самостоятелно заетите, ръководителите и другите чиновници, както

и при гражданите, които са учили поне до 20-годишна възраст. Интересът към следващите европейски избори е по-

голям и сред анкетираните, които са удовлетворени от начина, по който демокрацията функционира в тяхната държава

и в ЕС.

Тези констатации изглежда потвърждават, че общият интерес към даден избор е пряко свързан с нивото на

образование на анкетираните, както и с тяхната удовлетвореност от начина, по който демокрацията функционира в

тяхната държава и в ЕС

При нарасналия обществен дебат във връзка с европейските избори и началото на различни изборни кампании през

идните месеци обаче значението на обсъжданите теми става все по-съществено за оказването на влияние върху

интереса на гражданите към изборите: на този етап следва да се има предвид, че освен националния контекст,

демографските, социалните и икономическите фактори влияят върху заявените от гражданите приоритети.

Причини за гласуване на европейските избори

В съответствие с предишни проучвания, запитани за основните причини, поради които хората гласуват на

европейските избори, най-голям брой анкетирани отговарят, че „е техен дълг“ (47%). Една трета от европейците също

така вярват, че „могат да променят нещата, като гласуват на европейските парламентарни избори“ (33%), а 31% от

анкетираните заявяват, че „хората гласуват системно на избори“.

Още два положителни отговора попадат в категорията „европейски причини“ да се гласува: според гражданите хората

гласуват на европейските избори, защото „се чувстват европейци“ (30%) и защото „искат да подкрепят ЕС“ (29%).

Същевременно европейските избори се разглеждат и като повод за изразяване на общо „несъгласие“ (26%),

„неудовлетворение от Европейския съюз“ (21%) или „неудовлетворение от [националност] правителство’“(17%), докато

22% от гражданите казват, че гласуват, за да „подкрепят [националност] правителство“ (22%).
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На последно място, но не и по значение, 17% от анкетираните заявяват, че европейците „искат да участват в избора на

следващия председател на Европейската комисия“. Както се разисква в предходната глава, този резултат дава

основания да се допусне, че европейците стават все по-запознати с процеса на избор на председател на Европейската

комисия след влизането в сила на Договора от Лисабон и действително може да се чувстват по-ангажирани в този

процес.

Може да бъде направено интересно сравнение с причините, поради които хората са гласували на предишните

европейски избори, според Евробарометър след изборите през 2014 г28. В това проучване отговорът „за да повлияя на

избора на председател на Европейската комисия“ е бил избран средно от едва 5% от гласоподавателите през 2014 г.

измежду трите отговора, които могат да бъдат дадени като причина за гласуване. Първите, посочени през 2014 г., както

и днес, са били „винаги гласувате“ и „това е ваш граждански дълг“. И обратното, чувството, че гласуването може да

промени нещата, е било цитирано от много по-малък брой анкетирани през 2014 г. (12% за „може да промените нещата,

гласувайки на европейските избори“). В настоящото проучване 33% от европейците считат, че „могат да променят

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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нещата, гласувайки на изборите за Европейски парламент“.

И все пак, като прегрупираме всички мотиви за гласуване в три основни категории, можем да забележим, че общият

ред на значимост не се е променил след 2014 г.: гражданските причини се посочват най-често във всички държави

членки, следвани от европейските причини и накрая национално обусловените аргументи за гласуване.

На тази графика е показан общият брой анкетирани, които посочват поне една от трите вида причини. Кръговете до

всяка от линиите на графиката показват държавите, в които тези прегрупирани мотиви са събрали най-голяма обща

подкрепа.

Ако разгледаме отговорите по възраст и социално-професионална категория, заслужава да отбележим някои факти.

„Граждански дълг“ е отговорът, който като цяло събира най-голяма подкрепа измежду всички категории по възраст и

социално-професионални фактори. По принцип домакините най-често посочват тази причина.

Ръководителите, студентите и младежите често са склонни да посочат и че „могат да променят нещата, гласувайки на

изборите за Европейски парламент“. Гражданите, които се намират в най-трудно икономическо положение и заявяват,

че редовно изпитват проблеми с плащането на сметките си, често посочват, че биха гласували, за да „изразят

недоволството си“.

На следващата таблица са показани подробно разликите по държави членки. Разглеждайки данните, е важно да се има

предвид, че гласуването е задължително в четири държави от ЕС: Белгия, Люксембург, Кипър и Гърция.
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Причини за негласуване на европейските избори

Заедно с причините за гласуване участниците в проучването бяха помолени да коментират основните причини защо

хората не биха гласували на европейските избори.

Голяма част от анкетираните считат, че хората не биха гласували, тъй като „според тях гласуването няма да промени

нищо“ (60%). 48% считат, че хората няма да гласуват на изборите за Европейски парламент, тъй като „нямат доверие на

политическата система“, следвана от „не се интересуват от политика или от изборите по принцип“ (43%).

Липсата на информация също е елемент, който трябва да бъде взет предвид, като според 34% от гражданите хората

може да се въздържат да гласуват, тъй като „не знаят достатъчно за ролята на Европейския парламент“, докато 22%

считат, че „не са достатъчно информирани относно позиционирането на различните политически партии по

европейските въпроси“.

Последните две причини следва да се тълкуват заедно с ясно заявеното желание на гражданите процесът на водещите

кандидати да бъде придружен от истински дебат по европейските въпроси, за да има смисъл.
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Въпреки че интересът на гражданите към Европейския съюз и неговите политики определено нараства в последно

време, той се асоциира в също толкова значителна степен с очакването на гражданите да бъдат информирани.

Когато става въпрос за европейски причини, ролята на ЕП се преценява като недостатъчна от 32% от анкетираните

(„считат, че ЕП не разглежда в достатъчна степен проблемите, които засягат хората като тях“), докато 17% считат, че

потенциалните негласуващи са „срещу Европа, ЕС и изграждането на Европа“.

Техническите или личните причини също играят значителна роля, като 15% от анкетираните считат, че хората няма да

гласуват, тъй като може „да нямат време или имат нещо по-важно да вършат“, докато 12% „не знаят къде или как да

гласуват“.

Ако разгледаме следизборното проучване от 2014 г., заслужава да отбележим, че непосредствено след изборите

негласувалите посочват като първа причина „липсата на доверие или неудовлетворението по отношение на

политиката като цяло“ и „липсата на интерес към политиката като такава“, следвани от убеждението, че вотът им „няма

никакви последици или не променя нищо“.

И отново, както и по-горе, при прегрупиране на отделните причини за негласуване може да се установи, че през 2014 г.

причините за негласуване във връзка с резерви по отношение на ЕС не са сред най-често посочваните отговори.

Действително общите резултати показват, че 43% от анкетираните посочват поне веднъж сред четирите възможни

отговори „европейска причина“, докато приблизително двоен процент (85%) поне веднъж посочват „граждански

мотив“.

На следващата таблица са изброени подробно националните причини защо хората не гласуват на европейските избори.
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обхват: ЕС-28

Интервюта: 27 601 европейци

Население: Общо население на възраст над 15 години

Методика: Пряк контакт

Работа на терен: От 11 до 22 април 2018 г, проучване, проведено от Kantar Public

Пояснителна бележка

Резултатите от проучването са прогнозни и тяхната точност зависи от размера на извадката и от наблюдаваните

проценти. При около 1000 интервюта (размер на извадката, който обикновено се използва на равнище държава членка)

реалният процент варира в следните доверителни интервали:

Наблюдавани
проценти 10% или 90% 20% или 80% 30% или 70% 40% или 60% 50%

Допустими грешки +/- 1,9 пункта +/- 2,5 пункта +/- 2,7 пункта +/- 3,0 пункта +/-3,1 пункта
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