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SHRNUTÍ

Rok před volbami do Evropského parlamentu konanými v květnu 2019 potvrzuje poslední průzkum Eurobarometr

Evropského parlamentu stabilně rostoucí podporu a náklonnost občanů vůči Evropské unii. Více než dvě třetiny

respondentů jsou přesvědčeny, že jejich země má z členství v EU prospěch. To je nejlepší dosažený výsledek od roku

1983. Kromě toho se také poprvé většina Evropanů domnívá, že jejich hlas má v EU váhu. Téměř třetina respondentů

již nyní zná datum voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 2019. Postup spočívající v navržení volebních

lídrů (Spitzenkandidaten) považují občané za pozitivní vývoj, přičemž si přejí, aby jej doprovázela skutečná debata o

evropských otázkách, mj. o budoucnosti EU.

Ukazatel Eurobarometru měřící podporu občanů týkající se členství v Evropské unii měl během doby vždy stabilní podporu

respondentů. V roce 2018 tato podpora významně posiluje a dosahuje v průměru 60 % evropských občanů, kteří se domnívají,

že členství jejich země v EU je dobrou věcí. Kromě toho se 67 % respondentů domnívá, že jejich země má z členství v EU

prospěch. To je nejlepší výsledek zaznamenaný pro tento ukazatel od roku 1983.

Poprvé za poslední desetiletí se většina respondentů (48 %) domnívá, že jejich hlas má v EU váhu. Výsledky tendencí ukazují,

že tento pozitivní vývoj začal v druhé polovině roku 2016, což by mohlo souviset s „varovným signálem“, jímž bylo referendum

o brexitu ve Spojeném království.

Postup spočívající v navržení volebních lídrů

Průzkum se soustředí na to, jak občané vnímají nadcházející volby do Evropského parlamentu. Respondenti v celé EU považují

postup navržení volebních lídrů za důležitý základní kámen demokratického života v EU. Evropští voliči měli příležitost nepřímo

se podílet na volbě předsedy Evropské komise poprvé v roce 2014. Výsledky nyní ukazují, že téměř polovina občanů EU-27 (49

%) uvádí, že tento postup by je motivoval k účasti v příštích volbách do Evropského parlamentu. Kromě toho se 70 % občanů

domnívá, že tento postup má smysl, pouze pokud jej bude doprovázet skutečná debata o evropských otázkách a

budoucnosti EU. Většina respondentů navíc souhlasí s tím, že postup navržení volebních lídrů přináší větší transparentnost (63

%), je významným pokrokem pro evropskou demokracii (61 %) a dává větší legitimitu Evropské komisi (60 %). Naproti tomu

méně než polovina respondentů má za to, že tento proces by zabránil vnitrostátním vládám ve výběru nejlepšího kandidáta

(46 %) nebo že nemá žádný skutečný dopad (45 %).
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Témata kampaně

Během nadcházející volební kampaně by si Evropané přáli slyšet o bezpečnosti v nejširším slova smyslu, včetně otázky

imigrace. Současně jsou pro ně stejně důležité otázky související s osobní prosperitou a blahobytem. Celkem 49 % Evropanů

uvádí jako prioritní téma kampaně boj proti terorismu, za nímž následuje „boj proti nezaměstnanosti mladých lidí“ (48 %),

imigrace (45 %) a hospodářství a růst (42 %). Přibližně třetina Evropanů uvádí boj proti změně klimatu a ochranu životního

prostředí (35 %). Podporu lidských práv a demokracie a sociální ochranu občanů EU uvádí jako prioritu 32 % respondentů.

Úzký vztah k demokracii

Evropané se cítí svázáni s demokracií na úrovni EU i na úrovni své vlastní země, přičemž přímý dopad na jejich názor má

hospodářský kontext. Většina respondentů je nadále spokojena se způsobem, jak v jejich zemi (55 %) a v EU (46 %) funguje

demokracie. Třebaže v některých zemích jsou respondenti s fungováním demokracie v EU spokojeni více, občané z některých

větších členských států vyjadřují výrazně nižší míru spokojenosti se způsobem fungování demokracie v EU. Ještě jasněji je to

vidět, pokud tuto otázku nahlížíme z hlediska HDP jednotlivých zemí na obyvatele a jejich současné míry nezaměstnanosti.

Nové a nově vznikající strany

Mezi lety 2013 a 2018 se v členských státech EU objevilo více než 70 nových stran a politických aliancí, přičemž některé z nich

vedly úspěšnou kampaň pomocí protestu proti vládnoucím strukturám. Při otázce na postoj vůči těmto novým stranám a

hnutím většina Evropanů odpověděla, že je vnímá spíše pozitivně.

V průměru polovina respondentů v EU (50 %) tyto strany nebo hnutí nepovažuje za hrozbu pro demokracii, zatímco o něco

více než třetina (38 %) se domnívá, že hrozbou jsou. Sedmdesát procent dotazovaných občanů má za to, že být pouze proti

něčemu nestačí a nic to nezlepší. Zatímco 56 % občanů souhlasí se skutečností, že nové strany a hnutí by mohly snáze přinést

nová řešení než vládnoucí struktury, 56 % se domnívá, že mohou přinést skutečnou změnu.

Pohled na hlasování

Rok před volbami do Evropského parlamentu tento průzkum zkoumá, jak občané hlasování vnímají. Respondenti uvádějí, že

hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu je snadné, ačkoli se stále domnívají, že účast ve vnitrostátních volbách je snazší:

72 % uvádí, že volit ve vnitrostátních volbách je snadné, přičemž 62 % se zároveň domnívá, že snadné je i hlasovat ve volbách

do Evropského parlamentu. Pokud se podíváme na důležitost, kterou občané přikládají hlasování, 68 % Evropanů uvádí, že

hlasování ve vnitrostátních volbách je „velmi důležité“. Čtyřicet devět procent si totéž myslí o volbách do Evropského

parlamentu.

Dvanáct měsíců před volbami téměř třetina respondentů (32 %) ví, že se tyto volby budou konat v roce 2019, a polovina

respondentů (50 %) kromě toho uvádí, že má o volby do Evropského parlamentu zájem.
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Důvody k hlasování

V souladu s předchozími průzkumy se v odpovědi Evropanů na otázku, proč se domnívají, že lidé budou ve volbách do

Evropského parlamentu volit, objevují na prvním místě se 47 % občanské důvody – například, že „je to jejich občanská

povinnost“. Jako další následují evropské důvody s vysokým počtem odpovědí, že „hlasováním mohou něco změnit“ (33 %).

Další důvody se týkají pocitu, že jsou Evropany (30 %), a přání podpořit EU (29 %) V menší míře jsou volby do Evropského

parlamentu považovány také za příležitost vyjádřit obecnou nespokojenost s EU (21 %) nebo vnitrostátní vládou (17 %).

V souladu s postupem volebních lídrů, který se bude i v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu opět uplatňovat,

prohlašuje 17 % respondentů, že Evropané budou volit, aby se mohli „podílet na volbě příštího předsedy Evropské komise“.

Tento výsledek vede k domněnce, že Evropané mají čím dál větší povědomí o postupu výběru předsedy Evropské komise.

... , nebo neúčasti

Průzkum se zabýval také hlavními důvody, proč se lidé rozhodnou k volbám do Evropského parlamentu nejít. Velká většina se

domnívá, že lidé nevolí, protože „se domnívají, že jejich hlas nic nezmění“ (60 %), „nedůvěřují politickému systému“ (48 %)

nebo se „nezajímají o politiku ani o volby obecně“ (43 %). Významným prvkem, který je třeba zvážit, je také nedostatek

informací, neboť občané se domnívají, že lidé se voleb neúčastní i proto, že „toho nevědí dost o úloze Evropského parlamentu“

(34 %) nebo se „domnívají, že nejsou dostatečně informováni o postojích různých politických stran ohledně evropských otázek“

(22 %).

Někteří respondenti mají za to, že se „Evropský parlament nezabývá dostatečně problémy, které se dotýkají lidí, jako jsou oni“

(32 %), nebo že osoby, které se případně voleb nezúčastní, jsou „proti Evropě, Evropské unii, budování Evropy“ (17 %).

Významnou roli hrají technické důvody, neboť 15 % respondentů se domnívá, že lidé nevolí, neboť „nemají dost času nebo

mají něco důležitějšího na práci“, a 12 % uvádí, že „nevědí, kde nebo jak volit“.
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SOUVISLOSTI

Stejně jako u všech průzkumů tohoto typu je pro správné zařazení a tím i pochopení výsledků nezbytné pochopit

kontext na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. Rok před volbami do Evropského parlamentu konanými v

květnu 2019 se hospodářské ukazatele zlepšují. Evropané nicméně nadále čelí významným výzvám, jako je migrace,

pokračující jednání o brexitu nebo přetrvávající teroristické hrozby. To vše se odehrává na pozadí změn v rovnováze

sil uvnitř Evropské unie i mimo ni.

Z hospodářského hlediska došlo po deseti letech krize k oživení s pozoruhodnou silou, což vedlo k jasně pozitivnějšímu

hospodářskému kontextu. Podle Eurostatu poklesla míra nezaměstnanosti v únoru 2018 na 7,1 %, což je nejnižší úroveň v EU-

28 od prosince 2008.

Jednání o brexitu rok poté, co byla zahájena, pomalu postupují kupředu a ukazují ještě jasněji jak pokrok, tak zbývající překážky.

V březnu 2017 přijal Evropský parlament usnesení o kritériích možné dohody o přidružení pro rámec budoucích vztahů mezi

EU a Spojeným královstvím.

O měsíc dříve poslanci Evropského parlamentu hromadně hlasovali na podporu postupu spočívajícího v navržení volebních

lídrů za účelem volby budoucího předsedy Evropské komise, přičemž se dohodli, že kandidáti, kteří předtím nebyli schváleni

evropskou politickou stranou coby vedoucí kandidáti, budou zamítnuti.

V období před volbami do Evropského parlamentu pak skutečně došlo k oživení debaty o postupu navržení volebních lídrů, a

ten získal velkou podporu ve všech evropských orgánech, evropských politických stranách a členských státech. V této

souvislosti Evropský parlament uspořádal několik diskusí s vedoucími představiteli EU s cílem debatovat o budoucnosti Evropy

a nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Během plenárního zasedání, které se konalo v dubnu 2018 ve Štrasburku,

francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil obecnou podporu postupu navržení volebních lídrů a vyzval ke skutečné

evropské debatě v celé Unii.

V tomto kontextu zůstávají předními výzvami EU migrace a terorismus. Podle Eurostatu se počet osob, které poprvé žádají o

azyl v EU, na konci roku 2017 snížil meziročně o 26 procentních bodů1. Podobně se během posledních měsíců značně snížil

celkový počet nelegálních migrantů na hlavních migračních trasách. Celková situace však zůstává nejistá a k zajištění účinné

reakce na problém migrace bude zapotřebí dalšího úsilí. Evropský parlament coby spolunormotvůrce v oblasti azylové politiky

často zdůrazňoval, že k migraci musí EU přistupovat holisticky a solidárně.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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V posledních letech dominoval veřejné debatě v celé Evropské unii terorismus. Patrný pokles počtu útoků nicméně

neznamená, že tato hrozba pominula, jak ukazuje nedávná série teroristických útoků v březnu 2018 v jihofrancouzských

městech Carcassonne a Trèbes.

Během posledních měsíců se v různých členských státech EU konaly několikeré volby. V Itálii proběhly volby v březnu, ale nová

vláda dosud nebyla sestavena. V Maďarsku byl na druhé straně s širokou podporou Viktor Orbán opětovně jmenován

předsedou vlády poté, co jeho strana Fidesz zvítězila kvalifikovanou většinou v dubnových parlamentních volbách. V lednu se

konaly prezidentské volby v České republice, kde byl do úřadu prezidenta podruhé zvolen Miloš Zeman, stejně jako ve Finsku,

kde byl opětovně zvolen úřadující Sauli Niinistö. V únoru byl opětovně zvolen prezidentem Kypru Nicos Anastasiades.

V roce 2018 rovněž došlo k nečekaným demisím předsedů vlád. V lednu odstoupil ze své funkce rumunský předseda vlády

Mihai Tudose, v březnu odstoupil slovinský předseda vlády Miro Cerar a stejný krok učinil jeho slovenský protějšek Robert Fico.

Ten odstoupil poté, co dne 26. února došlo k vraždě 27letého novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v

jejich domě na západním Slovensku. Kuciak je již druhým investigativním novinářem zavražděným během posledních měsíců

v EU. V říjnu 2017 byla ve své zemi zavražděna maltská novinářka Daphne Caruana Galizia pomocí bomby nastražené v autě.

Caruana Galizia byla na Maltě velmi známá a intenzivně se věnovala zpravodajství o korupci na Maltě.

Ve Španělsku se po regionálních volbách v Katalánsku konaných dne 21. prosince 2017 katalánskému parlamentu (v době

přípravy této studie) dosud nepodařilo zvolit předsedu vlády Generalitatu. V Německu vedly volby pořádané v září 2017 k

nebývalým obtížím při sestavování nové vlády. Po dlouhém procesu byla Angela Merkel v březnu 2018 opětovně zvolena

kancléřkou obnovené „velké koalice“ křesťanských demokratů (CDU, CSU) a sociálních demokratů (SPD).

Na mezinárodní scéně proběhly volby v Rusku a Číně, zatímco prezident USA Donald Trump zintenzivňoval pokusy o

vyjednávání mezi Jižní Koreou a Severní Koreou. Kromě toho v době přípravy průzkumu shromáždily Spojené státy americké,

Spojené království a Francie síly za účelem vojenské reakce na chemický útok proti civilistům, k němuž došlo o týden dříve na

předměstí syrského Damašku.

Evropská unie v pozoruhodné jednotě reagovala na útok na bývalého ruského agenta ve Spojeném království za použití

nervově-paralytické látky v březnu 2018. Vyhoštění desítek ruských diplomatů z různých evropských hlavních měst bylo

nebývalým aktem solidarity se Spojeným královstvím.
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KAPITOLA I: SMĚŘOVÁNÍ K EU

Postupné hospodářské oživení, které během posledních let Evropská unie zažívá, se pro stále více Evropanů projevuje

konkrétním a hmatatelným způsobem. Ukazatele na pozadí tohoto průzkumu nadále zobrazují opětovně rostoucí

náklonnost vůči Evropské unii, která je nejlépe poznat v nebývale pozitivních výsledcích ohledně přínosu členství v

EU.

Po deseti letech krize je hospodářský kontext nyní konečně pozitivnější: trhy již nepředvídají zhroucení v eurozóně, samotné

euro opět posiluje2 a míra nezaměstnanosti klesá3.

Navzdory zotavujícím se hospodářským ukazatelům se Evropané stále cítí znepokojeni hospodářskou situací svých států, což

je odrazem rostoucí nerovnosti vnímané na vnitrostátní úrovni.

Můj hlas má v EU váhu: nový směr křivek

Eurobarometr Evropského parlamentu se každoročně dotazuje evropských občanů, zda si myslí, že jejich hlas má v EU váhu.

Rok před volbami do Evropského parlamentu konanými v roce 2019 a poprvé za poslední desetiletí odpověděla většina

respondentů kladně: 48 % se domnívá, že jejich hlas má v EU váhu. Pozitivní vývoj začal po září 20164, jež se pro tento ukazatel

považuje za inflexní bod, přičemž podíl respondentů, kteří mají pocit, že v současnosti má jejich hlas v EU váhu, se zvýšil o 11

bodů. Zároveň 46 % respondentů s tímto výrokem nesouhlasí, což znamená pokles o 13 procentních bodů oproti září 2016.

Průběžná tendence ukazuje, že tento ukazatel bývá volbami do Evropského parlamentu obvykle ovlivněn. Odpověď „můj hlas

má v EU váhu“ po volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 skutečně vzrostla o 9 procentních bodů (z 30 % na 39 %),

poté ukazatel opět poklesl. V červnu 2009 se opět o 8 procentních bodů zvýšil na 38 % a poté znovu poklesl, přičemž po volbách

do Evropského parlamentu v roce 2014 se naposledy zvýšil, a to na 41 %.

Je to tedy historicky poprvé, co se tento ukazatel začíná zvyšovat v polovině legislativního období v porovnání s předchozími

legislativními obdobími, kdy obvykle dosahoval nejnižšího bodu svého cyklu a tedy své nejnižší úrovně v polovině období5. V

dubnu 2018 tento nepatrný, ale postupný vývoj přinesl potvrzení této pozitivní tendence.

Pokud se podíváme na situaci v roce 2016, kdy tato vzestupná tendence začala, je stále jasnější, že referendum o brexitu, které

2 Podle Eurostatu se v roce 2017 zvýšil HDP o 2,5 % jak v Evropské unii jako celku, tak v eurozóně.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od září 2008, přičemž v EU jako celku dosahovala v únoru 2018 7,1 % a v eurozóně 8,5 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Eurobarometr Evropského parlamentu 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20161110PVL00113/Eurobarometr-
Evropského-parlamentu-2016
5 Evropský parlament, „Major changes in European public opinion regarding the European Union“ (Zásadní změny evropského
veřejného mínění ohledně Evropské unie), listopad 2017;
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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proběhlo dne 23. června 2016, hluboce ovlivnilo názory Evropanů na jejich místo a členství v EU. Jak volba referenda coby

hlasovací metody, tak přímý vliv výsledku na každodenní život mnoha Britů mohly mít symbolický dopad na to, jak Evropané

„svůj hlas v EU“ vnímají. To mohlo u rostoucího podílu respondentů dokonce vzbudit pocit, že na jejich hlasu skutečně záleží.

Vnitrostátní výsledky mají tendenci tento scénář potvrzovat, takže v 15 zemích převládá pozitivní názor. Na předních místech

seznamu zemí, které mají pocit, že jejich hlas má v EU váhu, jsou Švédsko (80 %), Dánsko (80 %) a Nizozemsko (79 %). Významné

zvýšení o 11 procentních bodů bylo zaznamenáno v Maďarsku, kde názor, že jejich hlas má v EU váhu, nyní zastává 50 %

respondentů.
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Tento pozitivní vývoj však neplatí v Řecku. V této zemi si 76 % respondentů nemyslí, že by jejich hlas měl v EU váhu, podobně

jako v Estonsku (72 %) a v dalších 10 členských státech, kde většina respondentů s tímto výrokem nesouhlasí (Lotyšsko, Česká

republika, Kypr, Itálie, Španělsko, Spojené království, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko). Co se týče Bulharska, názory

jsou rozděleny na polovinu mezi pozitivní a negativní.

Na evropské úrovni si to, že jejich hlas v EU váhu má, myslí většina respondentů mladších 64 let. Naopak lidé ve věku 65 let a

více, tedy respondenti v důchodu, mají tendenci se domnívat, že jejich hlas v EU váhu nemá. Téhož názoru jsou nezaměstnaní,

manuálně pracující a osoby v domácnosti.

Tento ukazatel ve skutečnosti úzce souvisí s tím, jaký pocit respondenti mají o svém místě v EU obecně. U lidí, kteří jsou
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přesvědčeni, že jejich hlas má v EU váhu, je pravděpodobnější, že se o záležitosti EU a nadcházející volby do Evropského

parlamentu zajímají. Kromě toho křížové analýzy výsledků ukazují, že ta skupina obyvatelstva, která si myslí, že její hlas váhu

má, se obvykle domnívá, že hlasování ve volbách je důležité a že hlasováním ve volbách do Evropského parlamentu může něco

změnit. Je proto pravděpodobnější, že uvedou, že v příštích volbách budou hlasovat.

Kromě toho byli respondenti dotázáni, jak si myslí, že je jejich hlas slyšet v jejich vlastní zemi. Ve 21 členských státech mají

pocit, že se s jejich názorem počítá: 63 % se domnívá, že jejich hlas má v jejich zemi váhu (+2 % oproti září 2017), naopak 33 %

s tímto výrokem nesouhlasí (–2 %). Tento názor však nesdílí respondenti v sedmi státech, přičemž nejsilnější nesouhlas vyjádřili

respondenti v Řecku, kde si jich 67 % myslí, že v jejich vlastní zemi nemá jejich hlas váhu.

Tato otázka obvykle vykazuje pozitivnější výsledky oproti názorům lidí ohledně toho, zda je jejich hlas v EU slyšet. Jak ukazuje

níže uvedený graf, srovnání těchto dvou průměrů EU dosahuje rozdílu ve výši 15 procentních bodů. V 27 členských státech je

pocit „můj hlas má v mé zemi váhu“ silnější než pocit „můj hlas má v EU váhu“. V Litvě dosahují obě odpovědi stejné úrovně

(31 %).

Vnitrostátní údaje nicméně vykazují větší rozdíly. Tuto skutečnost nejlépe dokládá Česká republika, kde rozdíl mezi těmi, kteří

se domnívají, že jejich hlas má v jejich zemi váhu (61 %), a těmi, kteří mají za to, že tomu tak je i v EU (26 %), dosahuje 35

procentních bodů. Významné rozdíly lze vidět rovněž v Estonsku a ve Francii (v obou případech 24 procentních bodů), ve

Spojeném království a Finsku (obě země 21 procentních bodů), v Rakousku (20 procentních bodů) nebo na Slovensku (19

procentních bodů).
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Byla položena doplňující otázka ohledně toho, zda se občané domnívají, že hlas jejich země má váhu v EU. Odpovědi

jsou na stejné úrovni jako u předchozí otázky: 63 % respondentů se domnívá, že hlas jejich země má v EU váhu. Stejně

tak jsou respondenti ve všech zemích přesvědčeni, že jejich země má na evropské scéně silnější hlas než oni sami jako

jednotlivci. V některých zemích, zejména v pobaltských státech, se názory výrazně liší. V Estonsku dosahuje rozdíl 39

procentních bodů, v Litvě 30 procentních bodů, v Lotyšsku 29 procentních bodů, ale velký je také ve Francii, kde činí 29

procentních bodů, v Portugalsku s 26 procentními body a na Maltě s 19 procentními body.

Věci se pomalu, ale jistě hýbou správným směrem

Ukazatele na pozadí zachycují povzbudivý návrat optimismu, pokud jde o budoucnost Evropské unie, jak již bylo vidět

ve standardním Eurobarometru z podzimu 20176. Tento průzkum ukazuje za poslední rok pozitivní tendenci, kdy má

optimistický pocit ohledně budoucnosti EU 57 % Evropanů (+7 procentních bodů od podzimu 2016), zatímco

pesimistický pocit má klesající podíl 37 % (–7 procentních bodů). Podle těchto výsledků se tento optimistický pocit

objevuje ve všech členských státech s výjimkou dvou. Téměř polovina Evropanů se domnívá, že situace evropského

hospodářství je dobrá (48 %), což je názor převládající v 23 zemích.

6 Evropská komise, standardní Eurobarometr 88, podzim 2017.
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Stejný jev platí pro směr, kterým se věci ubírají na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Rok před volbami do Evropského

parlamentu současný průzkum ukazuje, že v myslích lidí se od roku 2014 udála změna. Zdá se, že rostoucí podíl respondentů

se domnívá, že věci se vrací zpět do normálu: 35 % si myslí, že věci jdou v jejich zemi správným směrem, a 32 % si totéž myslí o

Evropské unii. Pro většinu však věci stále jdou špatným směrem jak v jejich zemi (48 %), tak v Evropské unii (42 %), ačkoli tato

většina se v porovnání s pozitivním trendem zmenšuje.

Všech 28 členských států bylo – stejně jako v Eurobarometru Evropského parlamentu 2017 – seřazeno podle svého názoru na

„správný směr“ v jejich vlastní zemi a v EU. Jak ukazuje níže uvedený graf, deset zemí vyjádřilo na obou úrovních nejpozitivnější

pocity: pohybují se nad průměrem EU. Naopak respondenti v osmi zemích mají více než Evropané v průměru za to, že věci se

ubírají špatným směrem jak v jejich zemi, tak v EU.
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Stejně jako v Eurobarometru Evropského parlamentu 2017 vymezují tento obraz tytéž dva členské státy. Na pravé horní straně

spektra se nachází Irsko, které ukazuje nejvyšší hodnoty pro odpověď „věci se ubírají správným směrem“ na vnitrostátní (74 %)

i evropské (62 %) úrovni. Na levé spodní straně zůstává beze změny názor Řecka, kde se méně než jeden z deseti respondentů

(9 %) domnívá, že „věci se ubírají správným směrem“ v jejich zemi, a přibližně jeden ze šesti (15 %) takto vidí vývoj v EU. Je také

zajímavé poznamenat, že v řadě zemí (Chorvatsko a Slovinsko, pobaltské státy Litva a Lotyšsko, jakož i Rumunsko a Bulharsko)

jsou občané více než Evropané v průměru přesvědčeni, že věci v EU jdou správným směrem, zatímco na věci ve své vlastní zemi

mají opačný názor.

Během pouhého půl roku se někde značně změnil způsob, jak respondenti vnímají svou vlastní zemi. Jak ukazuje níže uvedený

graf, v Estonsku se například podíl respondentů, kteří si myslí, že „věci se ubírají správným směrem“ v jejich zemi, snížil na 34

% (–11 procentních bodů).  Na druhé straně se výrazně zvýšil v Maďarsku (47 %, +13 procentních bodů) a v Rakousku (52 %, +8

procentních bodů), což může být v obou případech spojeno s nedávnými volbami či sestavením vlády v těchto zemích.

Vnímání situace v Evropě má stejnou tendenci, přičemž k výraznému zhoršení došlo během posledních šesti měsíců opět v

Estonsku (31 %, –9), ale také ve Finsku (34 %, –9) a Lucembursku (32 %, –10). Na druhé straně Rumunsko ukazuje zlepšení o 14

procentních bodů, pokud jde o směřování EU, s výsledkem 52 %. Vnitrostátní situace nám může rozhodně pomoci pochopit

vývoj jednotlivých ukazatelů a do určité míry jejich důsledky na evropské scéně. Podle standardního Eurobarometru z podzimu

20177 se vnímání situace vnitrostátního hospodářství velmi liší. Za průměrnou výší 48 % pozitivních názorů se skrývají obrovské

rozdíly mezi zeměmi, pokud jde o hodnocení současné situace vnitrostátního hospodářství (od 2 %, které získala odpověď

„dobrá“ v Řecku, po 91 % v Německu či Nizozemsku). Podobně způsob, jakým respondenti vnímají směr, kterým se ubírají věci

v EU a v jejich zemi, pomáhá lépe pochopit význam vnitrostátní situace pro výklad výsledků průzkumu.

7 Evropská komise, standardní Eurobarometr 88, podzim 2017.
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Z tohoto hlediska se zdá, že v 10 členských státech se respondenti domnívají, že věci jsou skutečně lepší na úrovni EU než na

vnitrostátní úrovni.  Sedm z nich je postiženo nejvyšší mírou nezaměstnanosti v EU (Řecko, Španělsko a Itálie) nebo mírou

nezaměstnanosti přesahující průměr EU (Chorvatsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko)8. Tuto skupinu doplňují další tři země,

konkrétně Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko.

8 Eurostat, „Euro area unemployment at 8.5%“ (Nezaměstnanost v eurozóně na úrovni 8,5 %), únor 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Při analýze důvodů, proč se většina domnívá, že se věci neubírají správným směrem, lze zohlednit další faktory. Jeden z nich

by mohl souviset s pohledem lidí na jejich šance v budoucnosti. Velká většina respondentů (84 %) dotázaných v prosinci 2017

na názor na příjmovou nerovnost9 souhlasila s výrokem, že rozdíly v příjmech jsou v jejich zemi příliš velké. Současně se 58 %

občanů domnívá, že mají v dnešní době ve své zemi rovné příležitosti prosadit se, a 46 % uvádí, že tato otázka se za posledních

30 let zlepšila. Vnitrostátní rozdíly nicméně zůstávají výrazné. Navzdory nejnižší míře nezaměstnanosti zaznamenané v EU-28

od září 2008 (7,1 % v únoru 201810) je vnímání v mnoha regionech odlišné, neboť po krizi se objevily nové výzvy.

Existuje významná negativní korelace mezi mírou nezaměstnanosti a pocitem, že „věci se ubírají správným směrem“ jak v zemi,

tak v EU: čím více obyvatel je nezaměstnaných, tím méně se respondenti cítí spokojeni se směřováním věcí. Jinými slovy,

nejméně optimistické země z tohoto pohledu mají v současnosti nejvyšší míry nezaměstnanosti v EU. Jak ukazuje tmavší

odstín, míra nezaměstnanosti v Řecku dosáhla v únoru 2018 výše 20,8 %, přičemž podle posledních údajů se pouze 9 %

respondentů domnívá, že věci se ubírají správným směrem na vnitrostátní úrovni, a 15 % míní totéž o EU. Stejně tak si to, že

věci se ubírají správným směrem ve Španělsku, zemi s druhou nejvyšší mírou nezaměstnanosti v EU (16,1 %), myslí jedna pětina

španělských respondentů (20 %). To samé platí o Chorvatsku: to, že věci se ubírají správným směrem, si myslí 19 %, zatímco

nezaměstnanost dosahuje 9,4 %, nebo o Itálii: to, že věci se ubírají správným směrem, si myslí 22%, přičemž nezaměstnanost

je 11 %.

9 Evropská komise, Zvláštní Eurobarometr 471 „Spravedlnost, nerovnost a mezigenerační mobilita“, prosinec 2017.
10 Eurostat, „Euro area unemployment at 8.5%“ (Nezaměstnanost v eurozóně na úrovni 8,5 %), únor 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Nejvyšší podpora členství v EU za celé desetiletí

Členství v Evropské unii je ukazatelem, který má nejstabilnější podporu evropských respondentů během doby: pokud se

podíváme na posledních šest let, výsledky významně posílily a dosáhly v průměru 60 % evropských občanů, kteří se domnívají,

že členství jejich země v EU je dobrou věcí. To je nejvyšší míra, které tato otázka dosáhla od doby, kdy Evropský parlament

zahájil svůj vlastní průzkum Eurobarometr v roce 2007. Dvanáct procent je přesvědčeno, že jde o špatnou věc, zatímco čtvrtina

respondentů (25 %) má za to, že nejde o dobrou ani špatnou věc.

Vývojová křivka ukazuje květen 2011 coby počátek postupného vzestupu tohoto ukazatele. Od podzimu 2016 však křivka

začíná výrazně růst. V tomto oživení pozitivního evropského pocitu opět zajisté hrálo roli hlasování o brexitu v červnu 2016,

ačkoli povaha dopadu brexitu zůstává nejistá až do 29. března 2019, kdy Spojené království skutečně opustí Evropskou unii.

Většina občanů v 26 zemích vyjadřuje podporu členství své země v EU, přičemž tato podpora sahá od 85 % v Lucembursku k

39 % v Itálii. Tento pozitivní názor v 21 zemích roste, a to až o 17 procentních bodů, jako na Kypru (52 %). K výraznému zvýšení

došlo také v Rumunsku (59 %, +11), na Maltě (74 %, +10) a v Dánsku (76 %, +9).

Neutrální pohled převládá v České republice a Chorvatsku (nejmladším členském státě EU), kde si 46 %, resp. 49 % respondentů

myslí, že jejich evropské členství není ani dobrou, ani špatnou věcí. Socioekonomické faktory tato zjištění obvykle podporují.

Čísla na jedné straně skutečně ukazují, že obecně platí, že občané ze zemí s vyšším HDP na obyvatele mají tendenci vyjadřovat

větší podporu členství EU (např. Lucembursko, Německo a Nizozemsko).
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Věk, vzdělání a tedy i povolání jsou dalšími rozhodujícími faktory v tomto směru. Podpora členství v EU je nejvýraznější mezi

mladými respondenty a respondenty s nejvyšším vzděláním. Tři čtvrtiny řídících pracovníků (75 %) a studentů (74 %) se

domnívají, že je dobrou věcí, zatímco v případě respondentů, jejichž oficiální vzdělávání skončilo v 15 letech nebo dříve, zastává

tento názor 46 %, stejně jako 46 % nezaměstnaných.

Kromě toho výsledky týkající se členství ukazují rostoucí uznání skutečnosti, že členství v EU jednotlivým zemím přineslo

prospěch. Nebývalých 67 % respondentů uvádí, že jejich země má ve výsledku z členství v EU prospěch.
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Tato míra se v 25 členských státech zvyšuje, což přispívá k nejvyšší celkové míře od roku 1983. Jak ukazuje následující

graf, to, že jejich zemi přineslo členství v EU prospěch, se nejvíce domnívají respondenti na Maltě (93 %), v Irsku (91 %)

a v Litvě (90 %). Ačkoli počet občanů přesvědčených, že členství je pro jejich zemi prospěšné, je nejnižší v Rakousku (54

%), Spojeném království (53 %) a Itálii (44 %), tato čísla přesto zůstávají většinovým názorem. K významnému nárůstu

došlo v tomto ohledu za posledních šest měsíců11 na Kypru (56 %, +11), v Belgii (77 %, +11), v Rumunsku (71 %, +10) a v

Řecku (57 %, +9).

11 Oproti Eurobarometru Evropského parlamentu provedenému v září a říjnu 2017.
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Vnímání Evropského parlamentu a jeho úloha

Vnímání Evropského parlamentu zůstává neměnné: ačkoli mnoho respondentů si zachovává „neutrální představu“ tohoto

orgánu (43 %), 31 % jej vidí pozitivně a 22 % na něj má negativní názor. Na vnitrostátní úrovni lze zaznamenat určitý omezený

vývoj (nejvýše +8/–7 procentních bodů od září 2017 u pozitivních, neutrálních a negativních odpovědí).

Podobně většina respondentů obvykle důvěřuje Evropskému parlamentu, jak ukazuje standardní Eurobarometr Komise. Na

podzim 2017 mělo 45 % respondentů tendenci důvěřovat Evropskému parlamentu a 42 % mělo tendenci opačnou.

Na tomto pozadí Evropané nadále podporují významnější úlohu Evropského parlamentu v budoucnosti. Rok před volbami do

Evropského parlamentu by 47 % respondentů osobně uvítalo, aby Parlament v budoucnosti hrál významnější úlohu. To platí

pro většinu respondentů v 23 členských státech.
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Další vzájemné souvislosti potvrzují zjištění, která se týkají také mnoha dalších ukazatelů, jak bylo projednáno dříve. Spíše než

jen věková skupina mají významný dopad na všechny proměnné, které se týkají obecného vnímání EU a jako v tomto případě

úlohy Evropského parlamentu, socioekonomické faktory. Čím vyšší vzdělání mají respondenti, tím významnější úlohu by v

budoucnosti svěřili Evropskému parlamentu v souladu s větší spokojeností s tím, jak funguje demokracie, a pozitivnějším

postojem k EU obecně.
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KAPITOLA 2: VOLEBNÍ LÍDŘI, TÉMATA KAMPANĚ A DEMOKRACIE

Volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 byly první příležitostí, kdy se evropští voliči mohli nepřímo

účastnit postupu volby předsedy Evropské komise. V roce 2019 proběhne tento postup navržení volebních lídrů

podruhé. Na dotaz, zda by je tato příležitost přiměla se zúčastnit voleb spíše než v současnosti, téměř polovina občanů

EU-2712 (49 %) odpověděla, že postup navržení volebních lídrů skutečně zvyšuje pravděpodobnost, že budou volit.

Lisabonská smlouva rozhodně posílila úlohu Parlamentu a zmocnila jej k volbě předsedy Evropské komise namísto toho, aby

jen schválil kandidáta nominovaného výhradně Evropskou radou. Konkrétně čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že

kandidáta na předsedu Evropské komise navrhuje Evropská rada Evropskému parlamentu „s přihlédnutím k volbám do

Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích“. Evropský parlament poté kandidáta zvolí většinou hlasů všech svých

členů.

Na základě těchto změn každá z hlavních evropských politických stran nominuje volebního lídra na předsedu Komise. V

usnesení přijatém v březnu 201413 Evropský parlament vyjádřil očekávání, že kandidát na předsedu Komise předložený

evropskou politickou stranou, jež získá v Evropském parlamentu většinu křesel, bude zvážen jako první, s cílem určit jeho

schopnost zajistit podporu nezbytné nadpoloviční většiny v Evropském parlamentu. Vzhledem k jasnému a jednoznačnému

postoji Evropského parlamentu a jeho politických skupin byla výsledkem voleb do Evropského parlamentu v roce 2014

nominace a volba Jeana-Clauda Junckera coby předsedy Evropské komise.

V rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. února 201814 poslanci uvedli, že postup navržení volebních lídrů z roku 2014

se ukázal být úspěšný, a zdůraznili, že volby do Evropského parlamentu v roce 2019 budou příležitostí k potvrzení této praxe.

Evropský parlament také připomenul svůj postoj z roku 2014, když uvedl, že při postupu uvedení předsedy Komise do úřadu

odmítne jakéhokoli volebního lídra, který nebyl určen coby hlavní kandidát v období před volbami do Evropského parlamentu.

Během posledních měsíců Evropský parlament zahájil řadu rozprav v plénu s různými hlavami států nebo předsedy vlád s cílem

debatovat o budoucnosti Evropy a nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Během jedné z těchto rozprav na

dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil obecnou podporu postupu

navržení volebních lídrů a vyzval ke skutečným evropským debatám v celé Unii s cílem bránit myšlenku evropské suverenity15.

Občanům bylo v tomto průzkumu připomenuto, že ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 budou moci Evropané

opět zvolit nejen ty, kteří by je měli zastupovat v Evropském parlamentu, ale budou se moci také zúčastnit postupu volby

předsedy Evropské komise. Téměř polovina občanů EU-2716 (49 %) na dotaz, zda by je tato příležitost přiměla se voleb zúčastnit

spíše než v současnosti, odpověděla, že postup navržení volebních lídrů skutečně zvyšuje pravděpodobnost, že budou volit.

12 Tato otázka nebyla položena ve Spojeném království.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0249+0+DOC+XML+V0//CS
14 Rozhodnutí EP o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2017/2233(ACI)):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0249+0+DOC+XML+V0//CS
15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Tato otázka nebyla položena ve Spojeném království.
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Celkem 43 % respondentů uvedlo, že to pravděpodobnost, že půjdou volit, nezmění, zatímco 8 % občanů nevědělo, zda by

tato příležitost na pravděpodobnost jejich účasti ve volbách měla dopad.

V jedenácti zemích nejméně polovina občanů prohlásila, že postup navržení volebních lídrů by je spíše přiměl jít volit. Na

prvním místě tohoto seznamu je Maďarsko, kde se celkem 67 % respondentů cítí touto obnovenou příležitostí motivováno,

poté následuje Irsko se 60 % respondentů a Rakousko s 59 %. Na spodních příčkách seznamu je Nizozemsko s 30 %

respondentů, Estonsko s 31 % a Dánsko s 35 % respondentů, kteří považují postup navržení volebních lídrů za další motivaci.

Pokud se podíváme na sociálně-demografické rozdělení, celkově tato myšlenka souzní nejlépe s respondenty s nejvyšším

vzděláním. Mají spíše tendenci se domnívat, že EU i jejich vlastní země jsou opět na správné cestě, a uvádějí, že by je spíše

přimělo jít volit, pokud by se cítili zapojeni do postupu spočívajícího v navržení volebních lídrů.

Pokud se znovu podíváme na veřejné mínění v období před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014, většina

respondentů (55 %) ve studii Eurobarometru Evropského parlamentu Volební průzkum rok před volbami do Evropského

parlamentu v roce 2014 se domnívala, že nepřímá volba předsedy Evropské komise by je přiměla k hlasování ve volbách. Dopad

tohoto postupu bylo možné zaznamenat rovněž v důvodech k hlasování, které uvedl podíl respondentů dotazovaný po

volbách do Evropského parlamentu v roce 201417.

17 Povolební studie Evropského parlamentu k evropským volbám v roce 2014
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00053/Povolební-studie-k-evropským-volbám-v-roce-2014).
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Odpovědi týkající se „větší pravděpodobnosti jít volit“ z důvodu postupu navržení volebních lídrů je tedy třeba nejdříve

projednat spolu s otázkou, zda by tento postup skutečně motivoval k účasti ve volbách. Celkem 14 % respondentů

dotazovaných v Eurobarometru Evropského parlamentu 2017 se domnívá, že lidé budou volit ve volbách do Evropského

parlamentu, protože „se chtějí podílet na volbě příštího předsedy Evropské komise“, bez ohledu na to, za jak důležitou považují

účast ve volbách (Eurobarometr Evropského parlamentu 2017). Při opětovném položení téže otázky v dubnu 2018 došlo u této

odpovědi k nárůstu o 3 procentní body na 17 % občanů v celé EU-28.

Kombinace obou faktorů ukazuje, že kromě toho, že postup navržení volebních lídrů celkově zůstává přitažlivým faktorem pro

velké množství Evropanů, můžeme též pozorovat nárůst odpovědí občanů, kteří považují volební lídry za pozitivní motivaci k

hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.
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Potřeba skutečné evropské debaty

Zatímco se tedy zdá, že samotný proces je v období před volbami do Evropského parlamentu konanými v roce 2019 vnímán

kladně, občané se také vyjádřili ke škále výroků posuzujících postup volby předsedy Evropské komise. Jeden výrok má dosud

největší podporu v celé Evropské unii: 70 % občanů uvádí, že postup navržení volebních lídrů by měl smysl pouze tehdy, pokud

by jej doprovázela skutečná debata o evropských otázkách a budoucnosti EU. Tímto výsledkem občané dávají jasně najevo, že

samotný postup nepovažují za dostatečný. Jak ukazuje tento průzkum obecně, Evropané si přejí politickou debatu s bohatým

obsahem o velmi konkrétních otázkách, které souzní s jejich očekáváními evropských opatření.

Tento výsledek dosáhl 87% podpory v Řecku, 80 % v Německu a 79 % v Belgii, zatímco na opačném konci stupnice by 55 %

obyvatelstva v Rumunsku, 58 % v Lotyšsku a 59 % v Estonsku a Polsku požadovalo, aby taková skutečná evropská debata

doprovázela postup navržení volebních lídrů.

Průzkumy Eurobarometru za poslední roky skutečně ukázaly, že evropští občané pochopili, že Evropská unie se nedotýká jejich

životů jen okrajově, ale že hlavní změny, které jsou projednány a rozhodnuty na evropské úrovni, na ně mají přímý a velmi

konkrétní dopad. Občané mají stále více tendenci vyjadřovat velká očekávání od Evropské unie obecně a konkrétně od

Evropského parlamentu. Oproti vnitrostátním volbám, ve kterých občané také volí zástupce do parlamentů členských států,

ale mohou ve skutečnosti spíše přemýšlet o vládě, kterou by rádi viděli ve funkci, nebylo až do roku 2014 ve volbách do

Evropského parlamentu zcela jasné, kdo bude představovat evropskou výkonnou moc, jež se objeví na základě ustavení

Komise. Lisabonská smlouva tedy přinesla více než jen právní změnu. Přinesla občanům jasnější pochopení postupu volby

předsedy Evropské komise – a s tím větší pochopení potřeby transparentnosti, demokracie a legitimity.

Je to jasné, pokud se podíváme na další tři výroky: 63 % evropských občanů uvádí, že postup navržení volebních lídrů přináší

více transparentnosti do postupu při volbě předsedy Evropské komise. Tento výrok získal nadpoloviční většinu kladných

odpovědí ve 24 zemích a poměrnou většinu kladných respondentů ve všech 27 dotazovaných členských státech. Na předních

místech seznamu jsou Portugalsko (74 %), Nizozemsko (72 %) a Řecko a Švédsko (obě země 71 %), zatímco na jeho úplném

konci figuruje Estonsko (46 %), jemuž předcházejí Lotyšsko (48 %) a Česká republika (49 %).

Více než šest z deseti respondentů v celé EU (61 %) je přesvědčeno, že tento postup představuje významný pokrok pro

demokracii v EU. Tento výrok má také podporu většiny obyvatel v EU-27, přičemž v 23 členských státech jej podporuje

nadpoloviční většina obyvatel. Na horních příčkách tohoto žebříčku jsou Portugalsko (77 %), Švédsko (75 %) a Řecko (68 %) a

na opačném konci pak Estonsko (41 %) a Slovinsko s Českou republikou (obě země 45 %).

Podobné výsledky se objevují u třetího prvku této skupiny, kdy 60 % evropských respondentů podporuje výrok, že postup

navržení volebních lídrů dává Evropské komisi větší legitimitu. Tři čtvrtiny občanů v Portugalsku (75 %), 68 % v Řecku a 66 % v

Irsku s tímto výrokem souhlasí, zatímco konec žebříčku tvoří tři pobaltské státy s 50 % v Litvě (stejný podíl jako v České republice

a Finsku), 39 % v Estonsku a 35 % v Lotyšsku.
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Jedním z argumentů, které se často uvádějí proti postupu navržení volebních lídrů, je to, že by tento postup zabránil členským

státům v uplatňování jejich tradičního privilegia výběru nejlepšího kandidáta pro danou pozici. Oproti třem výše uvedeným

výrokům podporuje tento výrok pouze 46 % Evropanů, zejména v Maďarsku (60 %), Belgii (59 %) a Nizozemsku (58 %). S tímto

názorem souhlasí pouze čtvrtina respondentů v Bulharsku, 30 % občanů v Estonsku a 33 % na Slovensku.

Respondenti byli rovněž dotázáni, zda podle nich postup navržení volebních lídrů „nemá žádný skutečný dopad a moc se tím

nezmění“. S tímto názorem souhlasilo pouze 45 % všech dotázaných Evropanů, přičemž nejvyšší míra kladných odpovědí se

objevila v Belgii (58 %), České republice (55 %) a Rakousku (54 %). Nadpoloviční většina respondentů sdílí tento názor jen v pěti

zemích. Výše uvedené potvrzuje důvody, které již byly zdůrazněny v odpovědích Evropanů v roce 2013, rok před volbami do

Evropského parlamentu konanými v roce 201418: respondenti podporovali myšlenku, aby byl předseda Evropské komise zvolen

přímo evropskými občany zejména z důvodu, že by to „pomohlo zvýšit legitimitu rozhodnutí EK v očích Evropanů“ a „posílilo

by to demokracii v EU“.

V porovnání s těmito výsledky z roku 2013 ukazují odpovědi uvedené v současném průzkumu, že ocenění posílené demokracie

v EU a větší transparentnosti samotného postupu se nesnížilo, spíše naopak. Mezi evropskými občany neexistuje většina, která

by se domnívala, že postup navržení volebních lídrů by nic nezměnil. Současně ale rok před volbami do Evropského

parlamentu občané jasně požadují akci: požadují debatu o určitých tématech a očekávají, že otázky budou nadřazeny postupu

a procesu.

O čem debatovat? Témata kampaně očima evropských občanů

Na tomto pozadí byli evropští občané dotázáni, která témata by podle nich měla být přednostně projednána během volební

kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Následující graf ukazuje žebříček otázek uváděných v průměru v EU,

přičemž jsou zároveň uvedeny tři země, ve kterých příslušné otázky označil nejvyšší počet respondentů.

V průměru si v EU 49 % Evropanů nejvíce přeje prodebatovat boj proti terorismu, za kterým následuje boj proti

nezaměstnanosti mladých lidí (48 %), imigrace (45 %), hospodářství a růst (42 %). Ve druhé skupině, kterou uvádí přibližně

třetina Evropanů, se spojuje boj proti změně klimatu s ochranou životního prostředí, jež zmiňuje 35 % respondentů, a podpora

lidských práv a demokracie a sociální ochrana občanů EU, které podporuje 32 % respondentů.

18 EB EP Rok před volbami do Evropského parlamentu 2014 (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00058/Rok-před-volbami-do-Evropského-parlamentu-v-roce-2014
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Méně než třetina občanů EU by jako témata kampaně ráda viděla bezpečnostní a obrannou politiku (29 %), budoucí fungování

EU (27 %), ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin (27 %) nebo ochranu vnějších hranic EU (26 %). Seznam uzavírá 20 %

evropských občanů, kteří požadují, aby byla během nadcházející volební kampaně projednána ochrana osobních údajů.

Ze škály evropských otázek vykrystalizovala dvě hlavní témata: na jedné straně si Evropané přejí prodebatovat bezpečnost v

nejširším slova smyslu, což by pro některé z nich zahrnovalo rovněž otázky, jako je ochrana vnějších hranic nebo imigrace, na

druhé straně jde o témata spojená s osobní prosperitou a blahobytem. Tyto dvě oblasti lze nejdříve rozdělit na pět témat,

kterým občané v celé EU věnují největší pozornost. Z oblasti bezpečnosti je „boj proti terorismu“ uváděn coby nejvyšší priorita

kampaně respondenty ve Francii (60 %), Finsku (58 %), České republice (55 %), Lucembursku (54 %, stejné procento uvádí i boj

proti nezaměstnanosti mladých lidí), Belgii (49 %), Irsku (48 %) a Polsku (45 %).
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Terorismus je skutečně otázkou, která během posledních let vzbudila velké obavy a jež dominuje veřejným debatám v

celé Evropské unii. Skutečnost, že v současnosti dochází v EU v porovnání s předchozími lety k menšímu počtu útoků,

neznamená, že tato hrozba zmizela. Nedávné teroristické útoky, k nimž došlo dne 23. března 2018 ve francouzských

městech Carcassonne a Trèbes, ukázaly, že je nadále zapotřebí silná evropská reakce vůči terorismu – a odůvodnily také,

proč je Francie s 60 % svých občanů v čele seznamu zemí požadujících, aby byla ve volební kampani této otázce věnována

největší pozornost.

Imigrace zaujímá na žebříčku prioritních otázek kampaně třetí místo. Jako hlavní požadované téma evropské debaty

uvedli tuto otázku občané z pěti zemí. Na prvním místě je Itálie, kde imigraci považuje za nejnaléhavější téma kampaně

66 % respondentů, těsně za ní následují Malta (65 %) a Maďarsko (62 %), zatímco 50 % občanů Německa a 46 % občanů

Estonska má stále za to, že imigrace by měla být hlavním tématem debat v období před volbami konanými v roce 2019.

Pokud jde o témata související s otázkami osobní prosperity a blahobytu, nejvyšší celkové výsledky zaznamenané v

jednotlivých zemích se týkají „boje proti nezaměstnanosti mladých lidí“ coby hlavní priority: toto téma si přeje

prodebatovat 77 % respondentů na Kypru, dále 68 % v Chorvatsku a 63 % osob ve Španělsku. Škálu zemí, v nichž by boj

proti nezaměstnanosti mladých lidí měl být nejvíce diskutovanou otázkou během nadcházející volební kampaně, doplňují

Portugalsko (61 %), Slovinsko (55 %), Rakousko (47 %, stejné procento zde získaly „boj proti změně klimatu a ochrana

životního prostředí“ a „ochrana vnějších hranic“) a Slovensko (40 %).
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„Hospodářství a růst“ jsou druhým základním kamenem, který občané chtějí jako téma kampaně spojené s prosperitou a

blahobytem. Celkem 81 % respondentů v Řecku si přeje, aby se tomuto tématu dostalo hlavní pozornosti ve veřejné

debatě, přičemž za nimi následují respondenti v Litvě (60 %), Lotyšsku (59 %), Bulharsku (59 %) a Rumunsku (52 %).

V neposlední řadě zůstává předním tématem pro mnoho zemí boj proti změně klimatu a ochrana životního prostředí. V

této oblasti se o první místo dělí Nizozemsko a Švédsko, přičemž v každé z těchto zemí by o tomto tématu nejraději slyšelo

66 % občanů. Dánsko rovněž uvedlo změnu klimatu a životní prostředí coby svou nejvyšší prioritu, konkrétně jde o 56 %

respondentů.

Bezpečnost ve všech svých aspektech, imigrace a prosperita a blahobyt dominují žebříčku prioritních zájmů evropských

občanů již dlouhou dobu, takže nepřekvapuje, že tato témata jsou rovněž na předních místech seznamu otázek, které

mají být projednány během evropské volební kampaně. Je však zajímavé zaznamenat konkrétní změny během doby.

V povolebním průzkumu Evropského parlamentu z roku 2014 byly třemi nejčastěji uváděnými tématy, která přiměla

občany k účasti v těchto volbách, nezaměstnanost, hospodářský růst a imigrace. Je pozoruhodné, že „terorismus“ byl na

druhé straně nejméně uváděným tématem, přičemž jako jeden z důvodů účasti ve volbách jej zmínilo jen 7 % evropských

občanů.

V průzkumu Eurobarometru Evropského parlamentu z roku 201719 občané požadovali především více opatření EU při

řešení chudoby a sociálního vyloučení, na stejné úrovni s bojem proti terorismu. Boj proti nezaměstnanosti mladých lidí

byl v průměru třetím nejvíce uváděným bodem. Tato tři přední témata také široce vymezují nepřetržitě vyjadřované obavy

evropských občanů: chtějí svůj život naplnit v místě, kde budou mít zaručeny příležitosti a kde bude chráněna jejich

svoboda před hrozbami terorismu. Otázka migrace a „umožnění nových způsobů oživení hospodářství a růstu“ se stejně

tak objevují na seznamu předních témat kampaně podle současného průzkumu.

Existuje však další způsob, jak tento žebříček začlenit do celkového a pokračujícího evropského příběhu: občané jsou též

pravidelně dotazováni, jak vnímají činnost Evropské unie a jaká jsou v tomto směru jejich očekávání.

Na dotaz, zda je současná činnost EU přílišná, přiměřená, nebo nedostatečná, odpovědělo 59 % občanů ze všech zemí EU,

že boj EU proti nezaměstnanosti je nedostatečný. Celkem 58 % občanů si myslí, že činnost EU je nedostatečná, pokud jde

o migraci, a 57 % je přesvědčeno, že EU nedělá dost v boji proti daňovým podvodům nebo, na stejné úrovni, boji proti

terorismu. Většina občanů EU se rovněž domnívá, že Evropská unie se v současnosti dostatečně nezabývá ochranou

životního prostředí (51 %), ochranou vnějších hranic (50 %), zdravotnictvím a sociálním zabezpečením (48 %), podporou

demokracie a míru ve světě (45 %) a bezpečnostní a obrannou politikou (43 %).

19 Eurobarometr Evropského parlamentu 2017: Silnější hlas (PE 608.741),
http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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Podíváme-li se na očekávání občanů ohledně budoucí činnosti EU ve stejných politických oblastech, je žebříček do velké míry

podobný jako v případě prioritních témat kampaně: 77 % Evropanů si přeje, aby EU více zasahovala v boji proti terorismu, jako

další téma následuje nezaměstnanost (76 %), ochrana životního prostředí (75 %), boj proti daňovým podvodům (74 %),

podpora míru a demokracie ve světě (73 %) a otázka imigrace (72 %).

Při interpretaci seznamu prioritních témat pro volební kampaň spolu se seznamem témat politických priorit pro Evropský

parlament a vnímáním činnosti EU se „velký evropský obraz“ jeví během doby jako poměrně soudržný a odráží se podobně

bez ohledu na optiku, kterou se na něj díváme. Položkou, která chybí na seznamu témat kampaně, avšak tematicky a emočně

zapadá do obou sdělení týkajících se bezpečnosti a prosperity, je boj proti daňovým podvodům. Zde se dostává do hry hledisko

poctivosti s jasným očekáváním, že jde o téma, kterým by se měla zabývat Evropská unie. Nelze však nakreslit týmž štětcem

tentýž obraz ve všech členských státech. Zatímco v průměru se objevuje jasný výběr prioritních otázek, tematická paleta se v

jednotlivých zemích mění.



36

O čem vůbec je demokracie

Průzkum se blíže zabývá mírou spokojenosti občanů se způsobem fungování demokracie v jejich zemi a v EU. Níže uvedený

graf srovnává „spokojenost s fungováním demokracie“ jak v EU, tak v zemích respondentů od roku 2007. Několik detailů si

zaslouží bližší prozkoumání: lze si povšimnout, že vývojová křivka pro spokojenost i nespokojenost se do velké míry vyvíjí

souběžně pro EU i jednotlivé země. Současně je možné zaznamenat prudký pokles úrovně spokojenosti okolo finanční a

hospodářské krize. Od roku 2009 je patrný zřetelný pokles spokojenosti, opět v případě evropské úrovně i domácí situace.

Navzdory tomuto vývoji roste míra nespokojenosti s fungováním demokracie v EU i v zemích respondentů. Od poloviny roku

2011 se hodnoty srovnávají a stabilizují, ačkoli na nižší úrovni, než na jaké byly před krizí. Od roku 2017 jsou výsledky u otázky

„spokojen s fungováním demokracie v EU“ konečně vyšší než u otázky ohledně nespokojenosti.

Výsledky ze současného průzkumu Eurobarometru ukazují, že většina respondentů je nadále spokojena s fungováním

demokracie v EU (46 %, +3 procentní body od března 2017). Na druhé straně 42 % občanů v celé EU není spokojeno s

fungováním demokracie v EU, což znamená pokles o 5 procentních bodů od března 2017. V 16 zemích nadpoloviční většina

občanů uvedla, že je spokojena s fungováním demokracie v EU, přičemž v čele tohoto žebříčku je Irsko se 74 % respondentů,

Dánsko (70 %) a Lucembursko (62 %). Celkem v 19 zemích skončily výsledky u této otázky nad průměrem EU. Spojené království,

Kypr a Španělsko (každá ze zemí 38 %) a Řecko (29 %) jsou na opačném konci spektra s nejnižším počtem občanů, kteří jsou

spokojeni s fungováním demokracie v EU.
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Pokud se podíváme na rozdělení z geografického hlediska, lze vidět, že nejvyšší míru spokojenosti vyjadřují především země

ze střední, východní a severní Evropy, zatímco velká část jihoevropských a západoevropských zemí ukazuje srovnatelně nižší

míru spokojenosti. V tomto gradientu sever/východ a jih/západ je nápadné, že občané čtyř z pěti větších členských států EU,

konkrétně Spojeného království, Francie, Španělska a Itálie, ukazují značně nižší míru spokojenosti s fungováním demokracie v

EU, než je průměr EU. Stejně tak je zajímavé vidět, že Portugalsko a Irsko jsou v tomto geografickém rozdělení pozoruhodnými

výjimkami, přičemž obě země využily podpůrných opatření řízených EU během hospodářské krize a po ní.
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Podíváme-li se na odpovědi na otázku, zda občané jsou nebo nejsou celkově spokojeni s fungováním demokracie ve své zemi,

pozorujeme v průměru a obecně vyšší čísla u spokojenosti. V průměru v EU 55 % občanů uvádí, že je spokojeno s fungováním

demokracie ve své zemi. To je o 9 procentních bodů více než u stejné otázky týkající se EU, zatímco statisticky tato odpověď

zůstává stabilní v porovnání s výsledky z března 2017, kdy spokojenost uvedlo 54 % občanů. Celkem 42 % respondentů se v

průměru v EU považuje za nespokojené s fungováním demokracie v jejich zemi, což je oproti březnu 2017 mírný pokles o 2

procentní body.
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Celkem v 18 zemích je nadpoloviční většina občanů spokojena s demokracií v jejich zemi, přičemž na prvním místě je Dánsko

(91 %), dále Lucembursko (85 %) a Nizozemsko (82 %). V deseti zemích je většina občanů nespokojena s fungováním

demokracie v jejich zemi. Stejně jako v případě demokracie v EU je zemí, ve které občané projevují nejmenší spokojenost (28

%), Řecko, před nímž stojí Rumunsko (32 %) a Slovensko (35 %).

Pokud se nyní opět podíváme na geografické znázornění spokojenosti s fungováním demokracie v různých zemích EU,

gradient se mění spíše na rozdělení sever–jih. Severské země vykazují nejvyšší míru spokojenosti s vnitrostátní demokracií,

zatímco v jižní a jihovýchodní Evropě je míra spokojenosti s fungováním demokracie v jednotlivých zemích nižší (Portugalsko

a Malta jsou v tomto případě výjimkami).
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Kromě toho je zajímavé poznamenat, že v 12 členských státech EU jsou respondenti více spokojeni s fungováním demokracie

v EU než ve vlastní zemi. Tento rozdíl je nejsilnější v Litvě, Rumunsku a Bulharsku, zatímco v Nizozemsku, Rakousku a Švédsku

jsou občané převážně spokojenější s demokracií ve své zemi oproti tomu, jak vidí její fungování v EU.
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Přestože výsledky Eurobarometru týkající se spokojenosti s demokracií ukazují částečně povzbudivý výsledek, zejména na

velmi dlouhodobé vývojové křivce, existuje další možný aspekt, který by mohl být zdůrazněn pomocí kombinace různých

souborů údajů. Akademický výzkum v rámci modelu, o němž se obecně debatuje jako o „retrospektivním hospodářském

modelu hlasování“, naznačuje, že občané se mohou rychle stát velmi nespokojenými s demokracií, pokud nejsou splněna jejich

hospodářská očekávání. Občané mají velká očekávání týkající se hospodářské prosperity a tato očekávání se silně odrážejí v

tom, koho se rozhodnou volit. V dobách hospodářských problémů voliči často trestají stávající politiky a volí opoziční stranu

nebo nové politické subjekty. Tento dopad je znám a popsán jak u „starých demokracií“, tak u nově vznikajících.

Pokud vyjdeme z tohoto předpokladu, ukazuje srovnání odpovědí v rámci Eurobarometru „spokojen s fungováním demokracie

v EU / ve vlastní zemi“ a „věci se ubírají správným směrem v EU / v mé zemi“ dvě skupiny jasných souběžných tendencí. V

poslední době má spokojenost s fungováním demokracie jak v EU, tak na vnitrostátní úrovni stejnou vzestupnou tendenci jako

otázka, zda se věci ubírají správným směrem na evropské a vnitrostátní úrovni.

Zdá se, že pocit, zda demokracie funguje, nebo ne, je spojen se současnou hospodářskou a politickou situací v jednotlivých

zemích a v EU. Prudký pokles všech čtyř vývojových křivek ve výše uvedeném grafu po hospodářské a finanční krizi a jejich

následné zlepšení by mohly být dalším ukazatelem této teorie.
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Podíváme-li se na tyto dvě otázky společně, je vidět, že Evropané se cítí svázáni s demokracií na úrovni EU i na úrovni své vlastní

země, ale obtíže spojené s osobním úspěchem z hospodářského hlediska mají na jejich názory přímý dopad. Ještě jasněji je to

vidět, pokud tuto otázku nahlížíme z hlediska údajů o HDP jednotlivých zemí na obyvatele a jejich současné míry

nezaměstnanosti. Toto tvrzení lze doložit na čtyřech vybraných zemích: občané z Irska a Nizozemska vyjadřují velkou

spokojenost s fungováním demokracie jak v EU, tak v jejich zemi. Současně jsou stejně silně přesvědčeni, že „věci se ubírají

správným směrem“, opět v EU i v jejich zemi. To souvisí s vysokým HDP na obyvatele a velmi nízkou mírou nezaměstnanosti.

Naopak podíváme-li se na Španělsko a Řecko, obě země trpí poměrně vyšší mírou nezaměstnanosti (která je ještě vyšší,

zaměříme-li se jen na míru nezaměstnanosti mladých lidí) a mají také poměrně nižší HDP. V souvislosti s těmito údaji se

spokojenost Španělska a Řecka s demokracií ukazuje být mnohem nižší, přičemž stejně nízké výsledky se objevují u výroku

„věci se ubírají správným směrem“.

Spokojen(a) s fungováním
demokracie:

Věci se ubírají
správným směrem:

HDP
na obyvatele PPP

2017*

Míra
nezaměstnanosti

2018**
v naší zemi v EU v naší zemi v EU

Irsko 80 % 74 % 74 % 62 % 60 729 EUR 6 %

Nizozemsko 82 % 51 % 59 % 41 % 44 801 EUR 3,9 %

Španělsko 37 % 38 % 20 % 26 % 31 915 EUR 16,1 %

Řecko 28 % 29 % 9 % 15 % 23 224 EUR 20,8 %
* Mezinárodní měnový fond (MMF), World Economic Outlook Database. Hrubý domácí produkt na obyvatele, běžné ceny. Parita kupní síly;
mezinárodní dolary.
** databáze Eurostatu. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti podle pohlaví (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (ze dne 11/5/2018)
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Postoj vůči nově vznikajícím stranám

Jak již bylo uvedeno výše, v posledních letech byl v několika zemích EU patrný vznik nových stran, z nichž mnohé byly úspěšné

tím, že protestovaly proti vládnoucím strukturám. To se projevilo nejen ve výsledcích voleb do Evropského parlamentu

konaných v roce 2014 a následně ve složení Evropského parlamentu a jeho práci, ale mělo to také někdy značný dopad na

politickou situaci jednotlivých členských států.

Mezi lety 2013 a 2018 vzniklo v členských státech EU více než 70 nových stran a aliancí. V některých případech jejich úspěch

přímo souvisel s blížícími se parlamentními volbami. V tomto kontextu je vhodné připomenout, že v šesti členských státech EU

(Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko a Švédsko) proběhnou vnitrostátní volby před volbami do Evropského

parlamentu v roce 2019.

Od roku 2013 získalo křesla v parlamentních volbách celkem 43 nových stran/hnutí, přičemž největší počet nových stran ve
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vnitrostátních parlamentech mají Itálie, Lotyšsko, Slovinsko a Slovensko. Mezi těmito novými stranami lze zmínit obzvláště

vysoké výsledky ve Francii, kde strana LREM získala 308 křesel v Národním shromáždění, dále 71 křesel pro koalici Podemos ve

Španělsku nebo 222 křesel pro Movimento Cinque Stelle v Itálii. Po krizi získal tento jev protestních stran či hnutí podporu jak

u národů, kde se demokracie zdá být pevně zakotvena, tak v zemích, které mají coby národy se zastupitelskou demokracií

poměrně kratší historii.

Nové strany v období 2013–2018 s křesly
ve vnitrostátních parlamentech

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Strany celkem

podle členských

státůBE 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

Celkem 2 9 11 9 9 3 43
Zdroj: Oddělení pro sledování veřejného mínění
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Vzhledem k nedávnému politickému vývoji v evropských členských státech a s ohledem na nadcházející volby do Evropského

parlamentu byli občané požádáni, aby se vyjádřili k řadě výroků o vzniku nových politických stran a hnutí. Skutečnost, že nové

politické strany a hnutí mají úspěch ve volbách díky tomu, že protestují proti vládnoucím strukturám, vnímá většina Evropanů

celkově spíše pozitivně. Celkem 38 % občanů vnímá protestní strany jako nebezpečí pro demokracii, zatímco polovina

respondentů v celé EU se nedomnívá, že by tyto strany nebo hnutí představovaly ohrožení demokracie.

V této souvislosti lze citovat nedávný průzkum, který provedlo Pew Research Center20 a jenž naznačuje, že veřejný závazek

týkající se zastupitelské demokracie jak na globální úrovni, tak v rámci Evropské unie nelze pokládat za samozřejmost. V deseti

zemích EU, které byly předmětem průzkumu21, byl medián ve výši 37 % osob klasifikován jako „odhodlaní demokraté“, tj.

podporující systém, v němž vládnou zvolení zástupci, ale nepodporující vládu odborníků, silného vůdce nebo armády. Celkem

42 % respondentů uvedlo, že zastupitelská demokracie je dobrá, ale že mohou rovněž podpořit alespoň jednu další formu

vlády uvedenou výše. A konečně 10 % respondentů nepodporuje zastupitelskou demokracii a namísto toho podporuje

alespoň jednu nedemokratickou formu vlády.

20 Pew Research Center, říjen 2017, „Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy“ (Globální, široká podpora
zastupitelské a přímé demokracie), http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-
democracy/
21 Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království.
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Na druhé straně existuje také velmi jasný názor, který zastává sedm z deseti občanů, že být pouze proti něčemu nic nezlepší.

To lze vyložit jako omezení politického aktivismu, který je pro občany přijatelný: opozice sama o sobě a jako zásada, aniž by

nabídla věrohodné alternativní ideje, není považována za atraktivní politický protinávrh.

Tento jasný jednotící postoj je podpořen výrazným souhlasem s následujícím výrokem: „Potřebujeme skutečnou změnu a tu

mohou tyto strany a hnutí přinést“ – to se domnívá 56 % občanů v celé EU, přičemž pouze 32 % respondentů s tímto tvrzením

nesouhlasí. Celkem 53 % občanů v celé EU je přesvědčeno, že nové politické strany a hnutí mohou spíše najít nová řešení než

vládnoucí struktury, zatímco pouze 34 % respondentů si nemyslí, že se jim to může podařit.

Celkově vzniká obraz, v němž občané hledají „skutečnou změnu“ ve své zemi a také ty, kteří by toto očekávání mohli naplnit.

Nově vznikající strany a hnutí obecně nejsou považovány za hrozbu pro demokracii, ale zdá se, že jejich přijetí ze strany

veřejnosti je omezeno jasným očekáváním občanů, že je třeba předložit řešení a návrhy namísto pouhého zamítnutí

současného stavu. Na základě tohoto zužujícího faktoru by většina občanů EU očekávala, že nové politické strany a hnutí

mohou snáze najít nová řešení než tradiční vládnoucí struktury.

Pokud se střídavě podíváme na výsledky u daných čtyř tvrzení, vidíme poměrně zajímavé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Jen ve dvou členských státech, konkrétně Německu a Švédsku, se nadpoloviční většina občanů domnívá, že nově vznikající

strany by mohly ohrozit jejich demokracii. Na druhé straně nadpoloviční většina občanů v 17 zemích EU tento názor nesdílí.

Podíl respondentů, kteří v tomto jevu nespatřují hrozbu, dosahuje až 68 % v Řecku, přičemž seznam zemí s výsledkem
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přesahujícím 60 % doplňují Česká republika (64 %), Dánsko (63 %), Lotyšsko a Španělsko (obě země 62 %) a Nizozemsko (61

%).

V kontextu nedávného volebního vývoje je zajímavé podívat se na Itálii a Francii. V Itálii považuje nová politická hnutí a strany

za hrozbu pro demokracii jen 34 % oproti 55 % občanů, kteří je jako hrozbu nevnímají. Ve Francii je 47 % občanů jako hrozbu

nevnímá, zatímco okolo čtyř respondentů z deseti s výrokem souhlasí (39 %).

Skutečnost, že sedm z deseti Evropanů očekává, že nově vznikající strany budou konstruktivní, namísto toho, aby jen zamítly

současný stav, je zastoupena také v geografickém rozdělení. Pouze výsledky na Maltě nedosahují u tohoto výroku nadpoloviční

většiny – s výrokem souhlasí 46 % jejích občanů. Všechny ostatní členské státy EU přesahují 50% prahovou hodnotu, přičemž

na prvním místě je Nizozemsko s podporou ve výši 87 %, následuje Německo (85 %) a Švédsko (81 %).
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Tento výsledek také ukazuje několik zajímavých výsledků. Pouze v 7 z 28 členských států EU souhlasí méně než nadpoloviční

většina občanů s výrokem, že nové politické strany a hnutí mohou snáze najít nová řešení. Francie se v tomto žebříčku nachází

na posledním místě – pouze 36 % občanů se domnívá, že je to pravda. Kromě toho doplňují seznam zemí, ve kterých s výše

uvedeným výrokem nesouhlasí většina, Spojené království, Nizozemsko, Dánsko, Kypr, Německo a Lucembursko. Na druhé

straně spektra s vedoucím Chorvatskem (68 % souhlasných odpovědí) nalezneme země, jako jsou Maďarsko a Česká republika

(obě země 67 %), Itálie a Litva (obě země 65 %) nebo Španělsko a Polsko (obě země 64 %), z nichž každá může mít jiné

vysvětlení.

V neposlední řadě pohled na čtvrtý výrok ukazuje podobné rozdělení. U dotazu, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s výrokem

„potřebujeme skutečnou změnu a tu mohou tyto strany a hnutí přinést“, pochází nejnižší podpora ze zemí, jako je Nizozemsko

(38 %), Švédsko (39 %), Lucembursko a Německo (obě země 44 %). Nejvyšší podporu tomuto výroku vyjádřili respondenti v

Chorvatsku (72 %) a Itálii (71 %), za nimiž následují Španělsko (69 %) a Česká republika a Lotyšsko (obě země 68 %).
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KAPITOLA 3: POSTOJ EVROPANŮ K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Tato kapitola zkoumá, jak občané vnímají proces hlasování a jak k němu přistupují, a to jak obecně, tak konkrétně s

ohledem na volby do Evropského parlamentu. Analýza povědomí o datech voleb a zájmu, který občané v současnosti

ohledně těchto voleb vyjadřují, pomáhá pochopit významné rozdíly mezi zeměmi a sociálně-demografickými

skupinami.

Důvody, proč mohou lidé volit nebo se voleb do Evropského parlamentu neúčastnit, ukazují široké spektrum možných

podnětů, což vede k závěru, že rozrůzněný a zacílený přístup z hlediska komunikace, informací a pozornosti věnované

technickým aspektům hraje úlohu při pozitivním řešení chování voličů.

Účast ve volbách je snadná

Respondenti byli požádáni, aby za pomoci stupnice od 1 do 10 uvedli, zda je pro ně snadné nebo obtížné účastnit se

vnitrostátních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Výsledky ukazují, že pro velkou většinu občanů je účast ve volbách

snadná: toto téma se nezdá být kontroverzní ani v případě vnitrostátních voleb, ani pokud hovoříme o volbách do Evropského

parlamentu.

Ačkoli jsou vnitrostátní volby intuitivně považovány za více známé, a tudíž „snazší“ (72 %22 respondentů uvádí, že je snadné

volit ve vnitrostátních volbách), většina Evropanů je rovněž přesvědčena, že účast ve volbách do Evropského parlamentu je

něco snadného (62 %)23.

22 Průměr v EU nezohledňuje výsledky pro Spojené království (otázka v této zemi nebyla položena).
23 Průměr v EU nezohledňuje výsledky pro Spojené království (otázka v této zemi nebyla položena).
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Mezi členskými státy však existují určité rozdíly, pokud jde o to, jak vnímají složitost „odevzdání volebního lístku“. Výsledky

sahají od 90 % respondentů v Dánsku, 86 % na Maltě nebo 74 % ve Švédsku, kteří mají pocit, že hlasování ve volbách do

Evropského parlamentu je snadné, k 49 % v Belgii, 50 % v Itálii a konečně 53 % na Slovensku a v Chorvatsku.

Co se týče „vnitrostátních voleb“, lze zopakovat podobný vícebarevný obraz výsledků: výsledky se pohybují od 90 % v Dánsku,

88 % ve Švédsku, 87 % na Maltě do 53 % v Belgii a 58 % na Slovensku a v Chorvatsku.
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Výsledky v některých členských státech jsou zajímavé: podíváme-li se na Belgii, jaké jsou důvody poměrně nízké úrovně

kladných odpovědí pro vnitrostátní volby i volby do Evropského parlamentu? Vysvětlení lze nalézt v ústavní struktuře

Belgie a v možných obtížích pro rozhodnutí voličů, které z ní vyplývají.

Za zmínku stojí rovněž výsledky ve Francii a České republice: v těchto zemích občané projevují největší rozdíly v názorech

ohledně vnitrostátních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Celkem 70 %, resp. 72 % respondentů si myslí, že

hlasování je snadné ve vnitrostátních volbách, zatímco 54 %, resp. 56 % se totéž domnívá o volbách do Evropského

parlamentu.

Sociálně-demografická analýza odhaluje, že „účast ve volbách“ je snazší především pro respondenty s poměrně velkým

zájmem o politiku a evropské záležitosti. Naproti tomu vnímání složitosti je vyšší mezi lidmi s nižším vzděláním a mezi

mladými lidmi, kteří stále studují.

Souběžně s tím se odevzdání volebního lístku zdá složitější občanům, kteří mají pravidelně potíže s placením účtů, a

občanům, kteří se domnívají, že věci se ubírají špatným směrem v jejich zemi i v EU.
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Účast ve volbách je důležitá

Velmi odlišné závěry se objevují, pokud se otázka přesune od vnímané obtížnosti účasti ve volbách k „důležitosti“, kterou

občané přikládají účasti v různých volbách.

Co se týče předchozí otázky, respondenti byli požádáni, aby za pomoci stupnice od 1 do 10 uvedli, zda pro ně je, nebo

není důležité účastnit se vnitrostátních voleb a voleb do Evropského parlamentu.

Zatímco 68 %24 Evropanů prohlašuje, že „účast ve vnitrostátních volbách“ je velmi důležitá (výsledek 8, 9 a 10), pouze 49

%25 se totéž domnívá o volbách do Evropského parlamentu. Ačkoli posledně jmenované výsledky se zdají být v porovnání

s „důležitostí“ přisuzovanou účasti ve vnitrostátních volbách nízké, teoreticky je možné dosáhnout značného zlepšení,

neboť do voleb do Evropského parlamentu stále zbývá jeden rok.

24 Průměr v EU nezohledňuje výsledky pro Spojené království (otázka v této zemi nebyla položena).
25 Průměr v EU nezohledňuje výsledky pro Spojené království (otázka v této zemi nebyla položena).
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Důležitost vnitrostátních voleb uznává většina občanů ve všech členských státech, ačkoli existují zřejmé rozdíly.

Na jedné straně stojí Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a Malta, jež jsou na předních místech žebříčku zemí a kde alespoň 85%

respondentů potvrzuje, že účast ve vnitrostátních volbách je pro ně velmi důležitá. Na opačné straně jsou Slovensko,

Chorvatsko, Belgie a Polsko, ve kterých je tento většinový názor mnohem nižší (55 % nebo méně). Slovensko je jedinou

zemí, kde se méně než polovina občanů (45 %) domnívá, že účast ve vnitrostátních volbách je „velmi důležitá“.

Na pozadí tohoto rozmanitého souboru odpovědí nalezneme různé hlavní důvody silnějšího nebo slabšího pocitu

důležitosti účasti ve volbách, při jejichž posuzování je třeba zohlednit též příslušný vnitrostátní politický kontext.

Škála názorů v celé EU je ještě širší v případě, kdy byli respondenti požádáni, aby posoudili důležitost voleb do Evropského

parlamentu.

Zatímco ve 12 zemích nadpoloviční většina občanů uvádí, že účast ve volbách do Evropského parlamentu je velmi důležitá,

ve 25 členských státech označuje alespoň čtvrtina respondentů tyto volby za „středně důležité“. Současně ve 14 zemích

přikládá tomuto druhu voleb nejméně 20 % respondentů malý význam.
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Zdá se, že tato zjištění potvrzují mimořádně nízké zapojení do voleb do Evropského parlamentu, které pociťují občané

České republiky (24 % je považuje za „velmi důležité“) a Slovenska (28 %). Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 v

těchto dvou zemích již zaznamenaly nezvykle nízkou účast (18,20 % v České republice a 13,05 % na Slovensku).

Oproti tomu Dánsko (77 %), Malta (66 %) a Nizozemsko (66 %) jsou zeměmi, ve kterých občané připisují volbám do

Evropského parlamentu nejvyšší míru důležitosti. Tento ukazatel nicméně přímo neodráží skutečnou účast ve volbách do

Evropského parlamentu, neboť míra účasti byla v těchto zemích celkem odlišná: 56,32 % v Dánsku, 74,80 % na Maltě a 37,32

% v Nizozemsku.

Důležitost přikládaná hlasování není vždy stejná jako účast...

Mohli bychom být v pokušení přímo spojovat důležitost, kterou občané přikládají vnitrostátním volbám, s jejich aktivním

jednáním při volbách a konečným výsledkem. I když se jedná o zdánlivě lákavé hledisko analýzy, je třeba mít na paměti, že

abstraktní výroky se ne vždy přenášejí do přímých akcí, zejména pokud je mezi výchozím výrokem a akcí delší časová

prodleva. Stejný obezřetnostní přístup je třeba uplatňovat na přenášení záměru voliče do skutečného hlasování. Můžeme

například srovnat podobnou míru účasti ve dvojích nedávných vnitrostátních volbách (Itálie a Maďarsko) s výsledky

týkajícími se výroku „účast ve vnitrostátních volbách je velmi důležitá“. V Itálii byla účast v parlamentních volbách konaných

dne 4. března 72,93 %; v Maďarsku se k volbám konaným dne 8. dubna dostavilo 70,22 % občanů.



56

Navzdory podobnému počtu voličů v těchto volbách ukazují údaje z průzkumu v těchto dvou zemích poměrně rozdílné

reakce na tvrzení „účast ve vnitrostátních volbách je důležitá“: pouze 58 % respondentů v Itálii zvolilo výrok, že účast ve

vnitrostátních volbách je „velmi důležitá“, zatímco v Maďarsku to bylo 71 %.

Pokud jde o možné důvody tohoto rozdílu, lze se domnívat, že načasování parlamentních voleb v Maďarsku, které se

překrývalo s obdobím terénního výzkumu, mělo určitý dopad na výsledky v Maďarsku. Kromě toho hrají roli různé konotace

přisuzované myšlence „důležitosti“ a osobní postoj k těmto otázkám požadujícím spíše subjektivní odpovědi.

Pravděpodobnost účasti v příštích volbách do Evropského parlamentu

V souladu s výše nastíněnou úvahou je třeba s výsledky u následující otázky týkající se měření pravděpodobnosti skutečné

účasti ve volbách do Evropského parlamentu zacházet s nezbytnou mírou opatrnosti.

I když výsledky mohou předjímat tendence v jednotlivých členských státech a poskytnout přehled celé škály skutečných

situací v celé EU, záměr týkající se účasti ve volbách vyjádřený rok před skutečnými volbami se přesto může od konečného

a skutečného jednání značně lišit. Současně je třeba poznamenat, že pravděpodobnost účasti ve volbách v roce 2019, jak ji

vyjádřili respondenti v tomto průzkumu, je vyšší než u podobných průzkumů provedených jen pár měsíců před volbami do

Evropského parlamentu v roce 2014.
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To by bylo spojeno s obecnou situací, kterou lze pozorovat nejen ve výsledcích celého průzkumu, ale obecně také ve vývoji

veřejného mínění ohledně Evropské unie a Evropského parlamentu během posledních dvou let. Celková tendence směřující k

pozitivnějšímu pohledu na EU odpovídá zvýšenému zájmu o politiky EU, jejich pozitivně vnímanému dopadu na životy lidí, a

tím možná také zvýšenému zájmu o volby do Evropského parlamentu.

Respondenti byli opět vybídnuti, aby za pomoci stupnice od 1 do 10 uvedli pravděpodobnost, že se zúčastní voleb, přičemž 1

znamená „velmi nepravděpodobně“ a 10 znamená „velmi pravděpodobně“. V dubnu 2018 v průměru 31% občanů EU uvedlo,

že se velmi pravděpodobně (číslo 10 na stupnici) zúčastní příštích voleb do Evropského parlamentu.

Není překvapením, že za průměrnými evropskými výsledky se skrývají velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, přičemž

rozdíl mezi Dánskem, kde byla hodnota nejvyšší (62 % se velmi pravděpodobně zúčastní), a Českou republikou, kde byla

nejnižší (13 %), činí 49 procentních bodů.

Z hlediska sociálně-demografických postojů obecně nejstarší generace nebo občané s vyšším vzděláním spíše uvádějí, že se

zúčastní příštích voleb do Evropského parlamentu. Kromě toho platí, že čím více respondenti uvádějí, že se zajímají o politiku,

tím vyšší uvedou pravděpodobnost účasti v příštích volbách.

Aby byly celkové výsledky týkající se jednání při volbách uvedeny do kontextu s ohledem na volby do EP konané v roce 2019,

je zásadní mít na paměti následující klíčové politické okamžiky a předchozí postoje občanů z hlediska účasti.

Následující tabulka znázorňuje příslušné informace k oběma aspektům: na jedné straně se soustředí na nadcházející

vnitrostátní volby, které mohou ovlivnit budoucí tendence jednání ve volbách do Evropského parlamentu, a na druhé straně

připomíná výsledky nedávných vnitrostátních voleb a voleb do Evropského parlamentu.
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Vnitrostátní volby a referenda před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019
a po nich

SI Parlamentní volby: 3. června 2018

SE Parlamentní volby: 9. září 2018

IE Prezidentské volby: listopad 2018 (datum bude potvrzeno)

LV Parlamentní volby: 6. října 2018

LU Parlamentní volby: 14. října 2018

EE Parlamentní volby: 3. března 2019

SK Prezidentské volby: březen 2019

FI Parlamentní volby: 14. dubna 2019

LT Prezidentské volby: květen 2019 (datum bude potvrzeno)

BE Parlamentní volby: 26. května 2019

DK Parlamentní volby: 17. června 2019

EL Parlamentní volby: 20. října 2019

PT Parlamentní volby: říjen 2019 (datum bude potvrzeno)

PL Parlamentní volby: listopad 2019 (datum bude potvrzeno)

RO Prezidentské volby: listopad nebo prosinec 2019 (datum bude potvrzeno)

HR Prezidentské volby: prosinec 2019 / leden 2020 (datum bude potvrzeno)

Zdroj: Oddělení pro sledování veřejného mínění
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Míra účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a v nedávných
vnitrostátních volbách

Účast ve volbách do Evropského parlamentu v
roce 2014 Účast ve vnitrostátních volbách

datum % datum %

BE květen 2014 89,64 květen 2014 89,68

BG květen 2014 35,84 březen 2017 54,07

CZ květen 2014 18,20 říjen 2017 60,84

DK květen 2014 56,32 červen 2015 85,89

DE květen 2014 48,10 září 2017 76,20

EE květen 2014 36,52 březen 2015 64,20

IE květen 2014 52,44 únor 2016 65,10

EL květen 2014 59,97 září 2015 56,16

ES květen 2014 43,81 červen 2016 69,84

FR květen 2014 42,43

červen 2017 48,70 a

(1. a 2. kolo) 42,64

HR květen 2014 25,24 září 2016 54,35

IT květen 2014 57,22 březen 2018 72,93

CY květen 2014 43,97 květen 2016 66,74

LV květen 2014 30,24 říjen 2014 58,85

LT květen 2014 47,35

říjen 2016 50,64 a

(1. a 2. kolo) 37,99

LU květen 2014 85,55 říjen 2013 91,40

HU květen 2014 28,97 duben 2018 70,22

MT květen 2014 74,80 červen 2017 92,10

NL květen 2014 37,32 březen 2017 81,40

AT květen 2014 45,39 říjen 2017 80,00

PL květen 2014 23,83 říjen 2015 50,92

PT květen 2014 33,67 říjen 2015 55,84

RO květen 2014 32,44 prosinec 2016 39,78

SI květen 2014 24,55 červenec 2014 51,73

SK květen 2014 13,05 březen 2016 59,82

FI květen 2014 39,10 duben 2015 70,10

SE květen 2014 51,07 září 2014 85,81

UK květen 2014 35,60 červen 2017 68,70
Zdroj: Oddělení pro sledování veřejného mínění
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Povědomí o datu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu

Výše uvedená zjištění osvětlila důležitost, kterou mají volby do Evropského parlamentu v očích občanů. Ačkoli Evropané

připisují volbám do Evropského parlamentu menší důležitost než vnitrostátním volbám, další údaje ukazují, že povědomí o

příštích volbách do Evropského parlamentu konaných v roce 2019 a zájem o ně již rostou.

Rok před volbami zná téměř třetina respondentů (32 %) datum voleb do EP: téměř jeden z pěti respondentů (19 %) uvedl

přesně „květen 2019“ a 13 % vědělo, že se volby budou konat příští rok.

Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími tendencemi: rok před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 znalo datum

těchto voleb 34 % Evropanů26, zatímco 20 % uvedlo nesprávnou odpověď a 46 % tehdy datum voleb neznalo.

Jako vždy skrývá průměr v EU rozdíly mezi členskými státy, které dosahují až 36 procentních bodů mezi Francií (17 %) a

Lotyšskem (23 %) na jedné straně a Maďarskem (53 %) a Belgií (52 %) na straně druhé.

26 Průměr v EU nezohledňuje výsledky pro Spojené království (otázka v této zemi nebyla položena).
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Zájem o volby do Evropského parlamentu konané v roce 2019

Tento zájem je obzvláště vysoký v Nizozemsku se 70 %, následuje Irsko (62 %), Malta (61 %), Rakousko a Německo (obě země

60 %). V některých členských státech je však zájem stále omezený, například na Slovensku a v České republice, což jsou země

s nejnižší účastí ve volbách do Evropského parlamentu konaných v roce 2014. Obecně na úrovni EU platí, že občané, kteří

uvádějí, že mají zájem o volby do Evropského parlamentu27, patří k respondentům s nejvyšším vzděláním a rovněž jejich

ekonomická situace je lepší. Mají celkově zájem o evropské záležitosti, domnívají se, že jejich hlas má váhu, a uvádějí, že se

pravděpodobně zúčastní příštích voleb do Evropského parlamentu.

S ohledem na případnou potřebu dalších informací o volbách, které by měly být poskytnuty voličům, je zajímavé vidět, že

neexistuje výrazný vzájemný vztah mezi povědomím o datu a zájmem o volby do Evropského parlamentu27. Podíváme-li se

blíže na členské státy, které zaregistrovaly nejvyšší úroveň zájmu o volby do Evropského parlamentu, zjistíme, že povědomí

jejich občanů o datu voleb je značně nižší.

27 Korelační koeficient na vnitrostátní úrovni: 0,16.

Jednoznačně pozitivní výsledek zaznamenala otázka týkající se úrovně zájmu o příští volby do Evropského

parlamentu. Zatímco správné datum příštích voleb do Evropského parlamentu je schopna uvést třetina respondentů,

zájem o nadcházející volby uvádí jeden ze dvou respondentů.
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Zájem o příští volby do Evropského
parlamentu

Povědomí o správném datu
příštích voleb do EP

Nizozemsko 70 % 27 %

Irsko 62 % 32 %

Malta 61 % 51 %

Rakousko 60 % 47 %

Německo 60 % 29 %

Zájem o příští volby do Evropského parlamentu je vyjadřován odlišně nejen v jednotlivých členských státech, ale také v rámci

sociálně-demografických skupin: zdá se, že muži mají o volby větší zájem než ženy, a stejně tak je zájem vyšší u občanů ve věku

25 let a více, mezi osobami samostatně výdělečně činnými, řídícími pracovníky a dalšími administrativními pracovníky a mezi

občany, kteří studovali alespoň do věku 20 let. Zájem o příští volby do Evropského parlamentu je také rozšířenější mezi

respondenty, kteří jsou spokojeni s fungováním demokracie v jejich zemi a v EU.

Tato zjištění podle všeho potvrzují, že obecný zájem o volby je přímo spojen s úrovní vzdělání respondentů, ale také s jejich

mírou spokojenosti s fungováním demokracie jak v jejich zemi, tak v EU.

S nárůstem veřejné debaty o volbách do Evropského parlamentu a zahájením různých volebních kampaní v příštích měsících

se nicméně význam projednávaných témat stává zásadní, pokud jde o ovlivnění zájmu občanů o volby. V této fázi je třeba mít

na paměti, že kromě vnitrostátního kontextu mají dopad na priority vyjádřené občany demografické, sociální a hospodářské

faktory.

Důvod volit ve volbách do Evropského parlamentu

V souladu s předchozími průzkumy uvedl největší individuální počet respondentů jako odpověď na otázku, proč lidé volí ve

volbách do Evropského parlamentu, že „je to jejich povinnost“ (47 %). Třetina Evropanů se také domnívá, že „účastí ve volbách

do Evropského parlamentu mohou něco změnit“ (33 %) a 31 % respondentů uvádí, že „lidé se voleb účastní pravidelně“.

Dvě další pozitivní odpovědi spadají do kategorie „evropských důvodů“ k účasti ve volbách: občané se domnívají, že lidé se

účastní voleb do Evropského parlamentu, protože „se cítí Evropany“ (30 %) a protože „chtějí podpořit EU“ (29 %).

Současně volby do Evropského parlamentu považují také za příležitost vyjádřit svou obecnou „nespokojenost“ (26 %),

„nespokojenost s Evropskou unií“ (21 %) nebo „nespokojenost se [státní příslušnost] vládou“ (17 %), zatímco 22 % občanů

uvádí, že lidé volí, aby „podpořili [státní příslušnost] vládu“ (22 %).
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V neposlední řadě 17 % respondentů uvádí, že Evropané se „chtějí podílet na volbě příštího předsedy Evropské komise“. Jak

bylo projednáno v předchozí kapitole, tento výsledek vede k domněnce, že Evropané od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

získávají větší povědomí o postupu výběru předsedy Evropské komise a mohli by se skutečně cítit do tohoto postupu více

zapojeni.

Z důvodů, proč lidé podle průzkumu Eurobarometru provedeného po volbách v roce 2014 volili v předchozích volbách do

Evropského parlamentu, lze vyvodit zajímavé srovnání28. V tomto průzkumu zvolilo v roce 2014 odpověď „aby ovlivnili volbu

předsedy Evropské komise“ v průměru jen 5 % voličů, a to ze tří odpovědí, které mohli vybrat coby důvod účasti ve volbách.

Prvními důvody uváděnými v roce 2014 byly stejně jako dnes výroky „volíte vždy“ a „je to vaše občanská povinnost“. Naproti

tomu pocit, že účast ve volbách může něco změnit, uvedl v roce 2014 mnohem nižší počet respondentů (12 % u výroku „účastí

ve volbách do Evropského parlamentu můžete něco změnit“). V současném průzkumu se 33 % Evropanů domnívá, že „účastí

ve volbách do Evropského parlamentu mohou něco změnit“.

Přesto lze při přeskupení všech důvodů účasti ve volbách do tří hlavních kategoriích zjistit, že celkové pořadí důležitosti se od

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00053/Povolební-studie-k-evropským-volbám-v-roce-2014
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roku 2014 nezměnilo: ve všech členských státech jsou nejčastěji uváděny občanské důvody, za nimi následují evropské důvody

a konečně vnitrostátně motivované důvody.

Tento graf znázorňuje celkový počet respondentů, kteří alespoň jednou uvedli jeden ze tří typů důvodů. V kruhu u každého

řádku grafu jsou uvedeny země, ve kterých tyto přeskupené důvody získaly nejvyšší celkovou podporu.

Podíváme-li se na odpovědi rozdělené podle věku a sociálně-profesních kategorií, stojí některá zjištění za zmínku.

Celkově se největší podpoře u všech věkových a sociálně-profesních kategorií těší odpověď „je to jejich občanská povinnost“.

Obecně tento důvod nejvíce uvádějí osoby v domácnosti.

Řídící pracovníci, studenti a mladí lidé mají tendenci zmiňovat často také důvod, že „účastí ve volbách do Evropského

parlamentu mohou něco změnit“. Občané, kteří se nacházejí v nejobtížnější ekonomické situaci a již prohlašují, že mají

pravidelně problémy s hrazením svých účtů, často uvádějí, že lidé volí, aby „vyjádřili svou nespokojenost“.

Podrobné rozdíly mezi členskými státy jsou zobrazeny v následující tabulce. Při rozboru těchto údajů je důležité vzít v úvahu,

že ve čtyřech zemích EU je hlasování povinné: jde o Belgii, Lucembursko, Kypr a Řecko.
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Důvod neúčasti ve volbách do Evropského parlamentu

Kromě důvodů účasti ve volbách byli respondenti průzkumu také požádáni, aby se vyjádřili k hlavním důvodům, proč se lidé

voleb do Evropského parlamentu nezúčastní.

Velká většina respondentů se domnívá, že lidé se voleb nezúčastní, protože „se domnívají, že jejich hlas nic nezmění“ (60 %).

Celkem 48 % je přesvědčeno, že lidé ve volbách do Evropského parlamentu nehlasují, protože „nedůvěřují politickému

systému“, a dále proto, že se „nezajímají o politiku ani o volby obecně“ (43 %).

Nedostatek informací je rovněž významným prvkem, který je třeba zvážit, neboť 34 % občanů se domnívá, že lidé se voleb

neúčastní, protože „toho nevědí dost o úloze Evropského parlamentu“, zatímco 22 % si myslí, že se „domnívají, že nejsou

dostatečně informováni o postojích různých politických stran ohledně evropských otázek“.

Poslední dva zmíněné důvody je třeba chápat spolu s jasně vyjádřeným přáním občanů, že má-li mít postup navržení volebních

lídrů smysl, měla by jej doprovázet skutečná debata o evropských otázkách.
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Ačkoli zájem občanů o Evropskou unii a její politiky během poslední doby jasně vzrostl, je stejně významnou měrou spojen s

očekáváním občanů, že budou informováni.

Pokud jde o evropské důvody, úlohu EP považuje za nedostatečnou 32 % respondentů („domnívají se, že se Evropský

parlament nezabývá dostatečně problémy, které se dotýkají lidí, jako jsou oni“), zatímco 17 % se domnívá, že osoby, které se

případně nezúčastní, jsou „proti Evropě, Evropské unii, budování Evropy“.

Významnou roli hrají také technické či osobní důvody, neboť 15 % respondentů se domnívá, že lidé nevolí, neboť „nemají dost

času nebo mají něco důležitějšího na práci“, a 12 % uvádí, že „nevědí, kde nebo jak volit“.

Pokud se podíváme zpět na průzkum provedený po volbách v roce 2014, je vhodné připomenout, že osoby, které se voleb

nezúčastnily, ihned po volbách jako první důvod neúčasti uvedly „nedostatečnou důvěru v politiku obecně nebo

nespokojenost s ní“ a „nezájem o politiku jako takovou“, přičemž jako další důvod následovalo jejich přesvědčení, že jejich „hlas

nemá žádné důsledky nebo nic nezmění“.

Pokud stejně jako výše jednotlivé důvody neúčasti přeskupíme, vidíme, že tak jako v roce 2014 nejsou důvody týkající se výhrad

k EU mezi nejčastěji uváděnými. Kumulativní výsledky skutečně ukazují, že 43 % respondentů uvedlo alespoň jednou mezi

čtyřmi možnými odpověďmi „evropské důvody“, zatímco přibližně dvojnásobek (85 %) alespoň jednou uvedl „občanské

důvody“.

Podrobné vnitrostátní důvody, proč se lidé neúčastní voleb do Evropského parlamentu, jsou rozepsány v následující tabulce.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pokrytí: EU-28

Rozhovory: 27 601 Evropanů

Populace: Všeobecná populace ve věku 15 let nebo více

Metodika: osobní dotazování

Terénní výzkum: 11. až 22. dubna 2018, průzkum prováděla společnost Kantar Public

Poznámka

Výsledky průzkumu jsou odhady, jejichž přesnost záleží na velikosti vzorku a zjištěných procentních hodnotách. Pro asi 1 000

rozhovorů (velikost vzorku obvykle použita na úrovni členského státu) skutečné procentuální hodnoty kolísají mezi

následujícími intervaly spolehlivosti:

Zjištěné
procentní hodnoty 10 % nebo 90 % 20 % nebo 80 % 30 % nebo 70 % 40 % nebo 60 % 50 %

Mezní odchylka +/– 1,9 bodu +/– 2,5 bodu +/– 2,7 bodu +/– 3,0 bodu +/–3,1 bodu
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Tento průzkum pro Eurobarometr Evropského parlamentu (EP/EB 89.2) byl proveden ve všech 28 členských státech Evropské

unie od 11. do 22. dubna 2018

Eurobarometr EP sleduje názory občanů na členství v EU a jeho přínosy, jejich postoj k Evropskému parlamentu, jeho prioritám,

krokům a úkolu. Osvětluje rovněž úlohu EU, pokud jde o řešení nejdůležitějších hrozeb a ochrany toho, čeho bylo dosaženo a

čeho si její občané váží.
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