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ÖSSZEFOGLALÁS

A 2018. évi Parlaméter a választások előtt hét hónappal azt mutatja, hogy az
európaiak egyre jobban értékelik az Európai Uniót, és hogy jobban tudatában
vannak, hogy európai parlamenti választásokra fog sor kerülni. Ez a csendes
többség által kifejezett, megalapozott optimizmus képezheti az európai
polgárokat összekötő pozitív európai narratíva alapját. Olyan narratíváét, amelyet
a legtöbb tagállamban a polgárok nagy többsége támogat, és amely képes
ellentételezni a populista nyomást. A 2018. évi Parlaméter a felmérés eredményeit
azzal a céllal teszi közzé, hogy megfelelhessünk a kihívásnak: a hallgatólagos
támogatás váljon szavazattá.

Az európai polgárok minden eddiginél pozitívabban tekintenek uniós tagságukra. A berlini fal
1989-es leomlása és a Maastrichti Szerződés 1992-es elfogadása között mért csúcs óta ez a
mutató még nem ért el a jelenlegi felmérésben láthatónál magasabb értéket: uniós átlagban a
válaszadók 62%-a véli úgy, hogy országuk uniós tagsága jó dolog. A válaszadók többsége mind
a 28 tagállamban úgy véli, hogy országuknak az uniós tagságból előnye származott. Ez a
vélemény a 2018. áprilisi legutóbbi felmérés óta 1 százalékponttal tovább javult, és jelenleg
68%-ot ér el, ami az 1983 óta mért legjobb eredmény. Arra a kérdésre, hogy az országának
milyen előnye származott az uniós tagságból, a legtöbben az átlagos uniós gazdasági előnyt és
azt jelölték meg, hogy az EU segít fenntartani a többi országgal a biztonságos kapcsolatokat.

A brexit nem volt a legjobb választás

Az Európai Unió iránti támogatást mérő mutatók közül csaknem valamennyi jelentős
megszilárdulást mutatott az Unió elhagyásáról szóló brit népszavazást követően, illetve az EU és
az Egyesült Királyság között a kilépési megállapodásról és a jövőbeli kapcsolat keretéről folyó
tárgyalások után. A 2018. évi Parlaméter kíváncsi a polgárok véleményére abban az esetben, ha
saját országukban az EU elhagyására vonatkozóan hasonló népszavazásra kerülne sor. Az
Európai Unióval szembeni pozitív hozzáállás egyértelműen kiderül: az európaiak 66%-os
meggyőző többséggel szavaznának amellett, hogy hazájuk maradjon az EU tagja. Mindössze
17%-uk voksolna a kilépés mellett, míg 17%-uk bizonytalan.
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Az idő múlásával növekvő tendenciák észlelhetők azt illetően is, hogy az európaiak mennyire
elégedettek a demokrácia működésével az EU-ban (49%, április óta +3%), illetve a saját
országukban (58%, +3%). Ez az eredmény együtt jár a válaszadók azon érzésével, hogy
véleményük számít az EU-ban. 2018. április óta másodízben fordul elő, hogy az uniós átlag 48%-
a egyetért azzal a kijelentéssel, hogy véleménye számít az EU-ban. Ugyanakkor az európai uniós
átlag ezen stabilitása mögött a tagállamok több mint felét érintő csökkenő tendencia bújik meg.

Ilyen ábrákkal, a fent említett mutatók pozitív eredményeivel ellentétben a 2018-as Parlaméter
más eredményei is ambivalensebb képet mutatnak. Az európai uniós tagság iránti általános
támogatás ellenére a válaszadók fele véli úgy, hogy az EU-ban a dolgok rossz irányban fejlődnek.
2018. tavaszi megjelenése után a tendencia most megfordult, 50%-ra nőtt (+8 százalékpont)
azok aránya, akik szerint az EU-ban a dolgok rossz irányba tartanak, és 52% (+4 százalékpont)
azok aránya, akik szerint saját országuk tér rossz irányba. Másrészt a válaszadók 33%-a szerint
országukban jó irányban haladnak a dolgok, és 28%-uk szerint ez az EU-ra is érvényes.

Alig több mint fél évvel a 2019-es európai választások előtt az Európai Parlament megítélése
stabil marad. Míg a válaszadók 32%-a kedvező véleménnyel van az Európai Parlamentről, a
polgárok relatív többsége (43%) továbbra is közömbös. Az EP-ről csak a válaszadók 21%-a vall
kedvezőtlen nézeteket. Hasonlóképpen változatlan annak a kérdésnek a megítélése, hogy a
polgárok a jövőben határozottabb szerephez juttatnák-e az EP-t. Az EP számára több szerepet
szorgalmazó, 2015–2017 közötti jelentősebb mozgalmak után a közvélemény az uniós átlag
körül stabilizálódik: jelenleg a válaszadók 48%-a szeretne jelentősebb szerepet a jövőben az EP
számára, míg 27%-uk kevésbé fontos szerepet játszatna az intézménnyel és 15%-uk szerint nem
kell változtatni.

Ilyen körülmények közepette a 2018-as Parlaméter az euró mint közös fizetőeszköz iránti
legmagasabb támogatást érzékeli 2004 óta. Az euró bevezetésének 20. évfordulóján az
európaiak megerősítették széles körű és állandó támogatásukat a fizetőeszköz iránt: az összes
uniós tagállam átlagának 61%-a az euró mellett foglal állást. Magában az euróövezetben ez az
arány a 77%-ot is eléri, vagyis 2018. márciusa óta 3 százalékponttal nőtt. A támogatás szintje hét
olyan országban a legalacsonyabb, amelyek mindegyike az euróövezeten kívül esik.

Az európai választások nagyobb figyelmet kapnak

A 2018. évi Parlaméter a következő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban közelről
vizsgálja a polgárok véleményét: az általános tájékozottság jobb, ám a vélemények és az
attitűdök eltérnek. 2018. szeptemberében az európaiak 41%-a tudta a 2019-es válaszások helyes
időpontját, ez pedig az elmúlt hat hónap uniós átlagához képest – előzmény nélküli – 9
százalékpontos növekedést jelent, amit a tíz tagállamban elért két számjegyű javulás lendített
fel. Megjegyzendő ugyanakkor, és figyelmeztető jel is, hogy az európaiak átlagosan 44%-a (-6
százalékpont) még mindig nem tudta, hogy mikor kerül sor a következő európai választásokra.
Emellett a következő európai választásokon való szavazás számokban kifejezett valószínűsége
2018 áprilisa óta rendkívül stabil. 2018. szeptemberben a megkérdezettek 31%-a állította, hogy
egészen biztosan elmegy szavazni (1-től 10-ig terjedő skálán 10-es valószínűséggel), és további
18% jelezte, hogy valószínűleg voksol majd (8-as vagy 9-es valószínűséggel). Ezzel szemben
33%-uk azt mondta, hogy valószínűleg nem vesz részt a szavazásban (1-től 5-ig terjedő
valószínűség a tízes skálán).



2018 szeptemberében a polgárok 51%-a vallotta magáról, hogy érdeklődik a soron következő
európai választások iránt, ami a tagállamok nagy többségében összességében véve stabil arány,
ám a bevallott érdeklődési szint meglehetősen széles skálán belül ingadozik. Ugyanakkor az
elmúlt hat hónapban változtak a polgárok kampányprioritásai. Jelenleg a bevándorlás (50%), a
gazdaság és a növekedés (47%), akárcsak a fiatalokat sújtó munkanélküliség vezeti az európaiak
legtöbbet tárgyalt kampánytémáinak listáját. A terrorizmus (44%) a lista első helyéről a
negyedikre csúszott vissza. Itt is elengedhetetlen az európai átlagos számadatok mögött
figyelembe venni a nemzeti eredményeket, minthogy a témák sorrendje nemcsak a nemzetközi
körülmények függvényében változik, de a különféle nemzeti kontextusok is befolyásolják azt.

Amikor arról kérdezték őket, hogy az Európai Parlament mely politikai témakörnek tulajdonítson
elsőbbséget, a polgárok gazdasági és szociális ügyeket neveztek meg leginkább, a terrorizmus
elleni küzdelemmel egyetemben. A felidézett témák közt stabil 41%-kal a leggyakrabban
megnevezett feladat a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, amit 33%-os
aránnyal az ifjúsági munkanélküliség felszámolása követ (+2). Vagyis az eredmények
meglehetősen összhangban vannak a válaszadók által megnevezett kampányprioritási
témákkal. Ami pedig a Parlament által elsősorban védendő értékeket illeti, az európaiak 46%-a
az emberi jogok világszerte való védelmét választotta, ezek után a férfiak és nők közötti
egyenlőséget (40%), a szólásszabadságot (38%) és a tagállamok közötti szolidaritást (30%).

További információk:
A 90. számú, külön az EP céljára készített Eurobarométer közvéleménykutatás az Európai Unió
mind a 28 tagállamára kiterjedt, és a Kantar Public végezte 2018. szeptember 8–26. között.  A
teljes jelentést, többek között az országonkénti bontást, adatokat és eredményeket ezen az
internetes címen lehet elérni: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-
heard/eurobarometer/
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