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ОБОБЩЕНИЕ

Седем месеца преди изборите Парламентарният барометър за 2018 г.
показва, че европейските граждани все повече ценят преимуществата на ЕС
и са по-добре осведомени относно предстоящите избори за Европейски
парламент. От този обоснован оптимизъм, който изразява мълчаливото
мнозинство, може да се развие едно положително европейско
повествование, обединяващо гражданите на ЕС. Повествование, което
широко мнозинство от гражданите на ЕС би могло да подкрепи в голяма част
от държавите членки и което би обединило гражданите в противовес на
популистката истерия. Парламентарният барометър за 2018 г. представя
резултатите от проучването като възможност за приемане на
предизвикателството: От (мълчалива) подкрепа към реално подаване на глас.

Повече от всякога европейските граждани гледат с добро око на членството на своята
страна в ЕС. След рекордната стойност, регистрирана през периода между падането на
Берлинската стена през 1989 г. и приемането на Договора от Маастрихт през 1992 г., този
показател не е достигал толкова високо ниво, като регистрираното при настоящото
проучване: средно за ЕС 62% от анкетираните смятат, че членството на тяхната страна в ЕС
е нещо добро. Мнозинството от анкетираните във всички 28 държави членки считат също
така, че членството в ЕС е от полза за тяхната държава. Това мнение застъпват 68% от
гражданите, което е с един процентен пункт повече в сравнение с последното проучване
през април 2018 г. и най-високият резултат, отчитан от 1983 г. насам. Запитани защо считат,
че за тяхната държава членството е от полза, средно за ЕС анкетираните споменават преди
всичко икономическите фактори, както и мнението, че ЕС спомага за поддържането на
сигурни отношения с други държави.

Брексит, не най-добрият избор

Почти всички общи показатели, които измерват подкрепата за Европейския съюз, показаха
значително подобрение след референдума на Обединеното кралство за напускане на ЕС
и все още продължаващите преговори между ЕС и Обединеното кралство относно
споразумението за оттегляне и относно рамката на бъдещите отношения. В



Парламентарния барометър за 2018 г. се прави преглед на мненията на гражданите, в
случай че подобен референдум за напускане на ЕС бъде проведен в собствената им
страна. Положителното отношение към Европейския съюз е ясно отразено в него: с
убедително широко мнозинство 66% от европейските граждани биха гласували
собствената им страна да продължи да бъде член на ЕС. Само 17% биха гласували за
напускане на ЕС, а 17% не могат да преценят.

По-противоречива картина

Тенденциите във времето също показват засилване на степента на удовлетвореност на
европейците от начина, по който демокрацията функционира в ЕС (49%, +3 от април
насам), но също и в собствената им страна (58%, +3). Този резултат се съпътства от
засилващото се убеждение на анкетираните, че в ЕС гласът им се чува. За втори път след
април 2018 г. средно за ЕС 48% от анкетираните са съгласни с твърдението, че гласът им
се чува в ЕС. При все това тази стабилност на средната за ЕС величина крие низходяща
тенденция, засягаща над половината от държавите – членки на ЕС.

В този дух и за разлика от положителните резултати от горепосочените показатели, други
резултати от Парламентарния барометър за 2018 г. също илюстрират по-противоречива
картина. Въпреки значителната си подкрепа за членството в Европейския съюз по
принцип, половината от анкетираните считат, че нещата в ЕС отиват в погрешна посока.
Като обрат в тенденцията след възходящия характер през пролетта на 2018 г., делът на
анкетираните, които смятат, че нещата в ЕС отиват в погрешна посока, нараства до 50% (+8
процентни пункта), докато 52% (+4 процентни пункта) вярват, че тяхната страна поема по
погрешна посока. От друга страна, 33% от анкетираните смятат, че нещата се движат в
правилната посока в тяхната страна, а 28% са на това мнение за ЕС.

Малко повече от половин година преди европейските избори през 2019 г. имиджът на
Европейския парламент остава стабилен. Въпреки че 32% от анкетираните имат
положително мнение за Европейския парламент, относително мнозинство от гражданите
(43%) имат неутрално отношение. Само 21% от анкетираните имат отрицателно мнение по
отношение на ЕП. Също толкова стабилни са резултатите във връзка с въпроса дали
гражданите биха искали в бъдеще ролята на ЕП да се засили. След доста съществени
промени между 2015 г. и 2017 г. в полза на по-силна роля на ЕП, средно за ЕС мненията са
стабилни: днес 48% от анкетираните биха желали ЕП да има по-важна роля в бъдеще, а 27%
биха предпочели по-маловажна роля, докато 15% не виждат необходимост от промяна.

В този контекст Парламентарният барометър за 2018 г. отчита най-голямата подкрепа за
еврото като обща валута от 2004 г. насам. В навечерието на 20-ата годишнина от
въвеждането на еврото европейските граждани потвърждават своята широка и постоянна
подкрепа за еврото: средно 61% от анкетираните от всички държави от ЕС подкрепят
еврото. Тази стойност се увеличава дори до 77% в еврозоната, +3 процентни пункта от
март 2018 г. насам. Най-ниското равнище на подкрепа се отчита в седем държави, като
всички те са извън еврозоната.



По-голяма осведоменост за европейските избори

Парламентарният барометър за 2018 г. анализира по-задълбочено позициите на
гражданите по отношение на предстоящите избори за Европейски парламент, като
показва като цяло засилена осведоменост относно предстоящите избори, но
същевременно представя пъстра картина от становища и нагласи във връзка с тях. През
септември 2018 г. 41% от европейците могат да посочат правилната дата за европейските
избори през 2019 г. – безпрецедентно увеличение с 9 процентни пункта през последните
шест месеца на средната стойност за ЕС, засилено от увеличение в двуцифрено изражение
в десет държави членки. Трябва да се отбележи – и да се разглежда като предупредителен
сигнал – че в същото време средно 44% (-6 процентни пункта) от европейските граждани
все още не могат да посочат кога ще се проведат следващите европейски избори. Освен
това изразената вероятност да се гласува на следващите европейски избори остава
изключително стабилна от април 2018 г. насам. През септември 2018 г. 31% заявяват, че със
сигурност биха гласували (с оценка от 10 по скала от 1 до 10), а други 18% вероятно биха
гласували (с оценка 8 или 9). Обратно, 33% заявяват, че най-вероятно няма да участват в
гласуването (с оценка между 1 до 5).

През септември 2018 г. 51% от гражданите заявяват, че проявяват интерес към
предстоящите европейски избори – стойност, която като цяло е стабилна в голяма част от
държавите членки, но в рамките на много широк диапазон от изразени нива на
заинтересованост. От друга страна, приоритетите на предизборната кампания за
гражданите претърпяха развитие през изминалия шестмесечен период. Днес имиграцията
(50%), икономиката и растежът (47%), както и борбата с младежката безработица (47%) са
начело в списъка на най-значимите за европейците теми на кампанията. Тероризмът слиза
от първо на четвърто място в списъка с 44% (-5 процентни пункта). И тук е необходимо да
се погледне зад средните европейски стойности към националните резултати, тъй като
редът на темите не само се променя в зависимост от международния контекст, но това
важи в още по-голяма степен в контекста на различните национални условия.

На въпроса за темите на политиката, на които Европейският парламент трябва да отдаде
приоритет, на първо място гражданите посочват икономическите и социалните въпроси,
наред с борбата с тероризма. Със стабилна стойност от 41%, борбата с бедността и
социалното изключване е първият най-често посочван въпрос, следван от младежката
безработица (33%, +2). Следователно в доста голяма степен резултатите съответстват на
приоритетните теми на кампанията, както са посочили анкетираните. Когато става въпрос
за ценностите, които Парламентът трябва да защитава като приоритет, 46% от
европейците избират защитата на правата на човека по света, следвана от равенството
между мъжете и жените (40%), свободата на словото (38%) и солидарността между
държавите членки (30%).



За повече информация:
Специалният Евробарометър на ЕП 90.1 беше проведен във всички 28 държави – членки
на Европейския съюз, през периода 8 – 26 септември 2018 г. от Kantar Public за
Европейския парламент. Пълният доклад, включително националните информационни
фишове, приложенията с данните и резултатите, може да бъде намерен онлайн на
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/

За контакти:
Отдел за наблюдение на общественото мнение, Генерална дирекция за комуникация
public.opinion.monitoring@europarl.europa.eu
Филип Шулмайстер, началник на отдел
philipp.schulmeister@ep.europa.eu


