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SHRNUTÍ

a z Eurobarometru Evropského parlamentu 2018 vyplývá, že
Evropané EU oceňují čím dál více a mají větší povědomí o nadcházejících volbách
do EP. Svědčí o opodstatněném optimismu tiché většiny, jenž se může stát
základem pozitivního evropského příběhu, který propojuje občany. O tom, že
velká většina evropských občanů by se mohla stát oporou velké většiny členských
států a místo povyku populistů nabídnout jiný příběh. Eurobarometr Evropského
parlamentu 2018 předkládá výsledky průzkumu jako příležitost k přijetí výzvy: od
(tiché) podpory ke skutečnému hlasování.

Více než kdy jindy považují evropští občané členství své země v EU za pozitivní vývoj. Nejlepších
hodnot dosáhl tento ukazatel v období od pádu Berlínské zdi v roce 1989 do přijetí
Maastrichtské smlouvy v roce 1992 a poté až v rámci tohoto průzkumu: v EU považuje v průměru
62 % respondentů členství své země v EU za pozitivní vývoj. Většina respondentů ve všech 28
členských státech se rovněž domnívá, že členství v EU je jejich zemi prospěšné. Od posledního
průzkumu v dubnu 2018 vzrostl počet respondentů s tímto názorem o jeden procentní bod a
nyní dosahuje 68 %, což je nejlepší výsledek do roku 1983. Pokud jde o důvody, proč je členství
jejich zemi prospěšné, jsou za celou EU průměrně nejčastěji uváděny hospodářské faktory a
názor, že EU přispívá k zachování bezpečných vztahů s dalšími zeměmi.

Brexit není nejlepší volba

Téměř všechny obecné ukazatele, které měří podporu občanů Evropské unii, vykazují po
referendu ve Spojeném království o odchodu z EU a dosud probíhajících jednáních mezi EU a
Spojeným království o dohodě o vystoupení a rámci budoucích vztahů značné upevnění
podpory EU. Eurobarometr Evropského parlamentu 2018 zaznamenává stanoviska občanů v
případě, že by se v jejich zemi mělo uskutečnit stejné referendum o vystoupení z EU.
Jednoznačně z něj vyplývá pozitivní postoj vůči Evropské unii: přesvědčivě velká většina
Evropanů, a sice 66 %, by hlasovala proti vystoupení své země z EU. Pouze 17 % by hlasovalo
pro vystoupení a 17 % respondentů není rozhodnuto.

Zbývá sedm měsíců



Poněkud nejasný obrázek

Vývoj v průběhu času dokládá také zvýšení úrovně spokojenosti Evropanů s fungováním
demokracie v EU (49 %, nárůst o 3 body od dubna) i v jejich zemi (58 %, nárůst o 3 body). Tento
výsledek souvisí s častějším názorem respondentů, že v EU jejich hlas něco znamená. Podruhé
od dubna 2018 souhlasí v EU průměrně 48 % respondentů s tím, že jejich hlas v EU něco
znamená. Tato stabilita v průměru EU však skrývá klesající trend, k němuž dochází ve více než
polovině členských států.

V tomto smyslu a v protikladu ke kladným výsledkům zaznamenaným u výše uvedených
ukazatelů nabízejí jiné výsledky Eurobarometru Evropského parlamentu 2018 také poněkud
nejasný obrázek. Přestože v obecné rovině značně podporují členství své země v Evropské unii,
domnívá se polovina respondentů, že vývoj v EU je negativní. Na jaře 2018 se situace zlepšila a
došlo ke změně trendu, přičemž roste podíl respondentů, kteří považují vývoj v EU za negativní
a dosáhl 50 % (nárůst o 8 procentních bodů), zatímco 52 % (nárůst o 4 procentní body) se
domnívá, že vývoj v jejich zemi je negativní. Na straně druhé se 33 % respondentů domnívá, že
vývoj v jejich zemi jde správným směrem, a totéž si o vývoji v EU myslí 28 % respondentů.

Do voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 zbývá přes půl roku a obraz Evropského
parlamentu zůstává stabilní. 32 % respondentů má na Evropský parlament kladný názor,
poměrná většina občanů je nadále neutrální (43 %). Negativní postoj k EP zastává pouze 21 %
respondentů. Stejně stabilní jsou i odpovědi na otázku, zda by si občané v budoucnu přáli
silnější EP. Zatímco v období 2015–2017 docházelo k poměrně významným změnám a občané
požadovali, aby měl EP větší úlohu, názory se v současnosti v EU v průměru stabilizují: v
současnosti si 48 % respondentů přeje, aby EP v budoucnu zastával významnější úlohu, zatímco
27 % upřednostňuje méně významnou úlohu a 15 % nevidí důvod ke změně.

V této souvislosti vykazuje Eurobarometr Evropského parlamentu 2018 nejvyšší podporu euru
jakožto společné měně od roku 2004. V předvečer 20. výročí zavedení společné měny Evropané
potvrzují, že euro nadále značně podporují: euro podporuje v průměru ve všech zemích EU 61
% respondentů. V samotné eurozóně se tento podíl zvýšil dokonce na 77 %, přičemž od března
2018 vzrostl o tři procentní body. Nejnižší míra podpory byla zaznamenána v sedmi zemích,
které jsou všechny mimo eurozónu.

Větší povědomí o volbách do Evropského parlamentu

Eurobarometr Evropského parlamentu 2018 se také podrobněji zabývá názory občanů na
nadcházející volby do Evropského parlamentu, přičemž z něj vyplývá, že o příštích volbách mají
celkově větší povědomí, a současně nabízí přehled nejrůznějších názorů a postojů k volbám. V
září 2018 si správné datum voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 vybavilo 41 %
Evropanů, tedy v průměru o nevídaných 9 procentních bodů více než před půl rokem, přičemž
v deseti členských státech tento nárůst činil dvouciferné číslo. Je nutno varovně konstatovat, že
datum příštích voleb do EP současně neznalo v průměru 44 % (pokles o 6 procentních bodů)
Evropanů. Počet respondentů, kteří pravděpodobně budou volit v příštích volbách do EP,
zůstává od dubna 2018 mimořádně stabilní. V září 2018 31 % respondentů uvedlo, že určitě
budou volit (na stupnici od 1 do 10 uvedli 10), a dalších 18 % konstatovalo, že pravděpodobně
budou volit (na stupnici uvedli 8 nebo 9). A naopak 33 % uvádí, že se voleb pravděpodobně
nezúčastní (na stupnici od 1 do 5).



V září 2018 projevilo zájem o nadcházející volby do EP 51 % občanů v celkově stabilní většině
členských států, přičemž míra uvedeného zájmu je velmi různorodá. Naopak priority občanů pro
volební kampaně se v posledních šesti měsících změnily. V současnosti patří mezi nejdůležitější
témata, jimž se Evropané věnují, imigrace (50 %), hospodářství a růst (47 %) a boj proti
nezaměstnanosti mladých (47 %). Terorismus klesl z prvního na čtvrté místo a zajímá 44 %
respondentů (pokles o 5 procentních bodů). I v tomto případě je nezbytné vnímat evropské
průměrné hodnoty v souvislosti s výsledky v jednotlivých státech, protože pořadí témat se mění
nejen podle mezinárodního kontextu, ale ještě více podle různých vnitrostátních podmínek.

Pokud jde o témata politik, která by Evropský parlament měl podle občanů upřednostňovat,
patří mezi nejdůležitější hospodářské a sociální záležitosti a boj proti terorismu. Stabilních 41 %
respondentů nejčastěji uvádí boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, následuje
nezaměstnanost mladých (33 %, nárůst o 2 procentní body). Výsledky tak jsou zcela v souladu s
prioritními tématy kampaní, jak je uvedli respondenti. Pokud jde o hodnoty, které má Parlament
prioritně hájit, zvolilo 46 % Evropanů ochranu lidských práv po celém světě, následuje rovnost
žen a mužů (40 %), svoboda projevu (38 %) a solidarita členských států (30 %).

Další informace:
Zvláštní průzkum Eurobarometer EP 90.1 provedla společnost Kantar Public pro Evropský
parlament ve všech 28 členských státech Evropské unie v období 8.–26. září 2018. Plné znění
zprávy, včetně informačních přehledů jednotlivých států, příloh s údaji a výsledky, naleznete na
internetové stránce http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/be-
heard/eurobarometer/
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