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“PARLAMETRS 2018”
AKTĪVA RĪCĪBA: NO (KLUSĒJOŠA) ATBALSTA LĪDZ FAKTISKAI
BALSOŠANAI

KOPSAVILKUMS

Līdz vēlēšanām atlikuši vien septiņi mēneši, un “Parlametrs 2018” liecina par to, ka
eiropieši aizvien atzinīgāk novērtē ES un ir uzlabojusies viņu informētība par
gaidāmajām EP vēlēšanām. Šis pamatotais klusā vairākuma paustais optimisms var
būt centrālais elements pozitīvā Eiropas vēstījumā, kas apvieno tās iedzīvotājus. To
varētu atbalstīt plašs iedzīvotāju vairākums lielākajā daļā dalībvalstu, paužot
pavisam pretēju viedokli populistu klaigām. “Parlametrs 2018” iepazīstina ar
apsekojuma rezultātiem kā iespēju aktīvai rīcībai: no (klusējoša) atbalsta nonākt
līdz faktiskai balsošanai.

Vairāk nekā jebkad agrāk Eiropas iedzīvotāji uzskata savas valsts dalību Eiropas Savienībā par kaut
ko pozitīvu. Tik augstu līmeni kā šajā apsekojumā pēdējo reizi bija iespējams vērot tikai laikā no
Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā līdz Māstrihtas līguma pieņemšanai 1992. gadā: savas valsts
dalību Eiropas Savienībā pozitīvi vērtē vidēji 62 % ES respondentu. Lielākā daļa respondentu
visās 28 dalībvalstīs arī uzskata, ka viņu valsts ir guvusi labumu no dalības ES. Šī viedokļa
atbalstītāju skaits kopš iepriekšējā apsekojuma 2018. gada aprīlī ir pieaudzis par vienu
procentpunktu un tagad ir 68 % — augstākais rādītājs, kas sasniegts kopš 1983. gada. Uz
jautājumu par to, kādā veidā viņu valsts ir guvusi labumu, vidēji Eiropas Savienībā saraksta
augšgalā tiek ierindoti ekonomiskie faktori un uzskats, ka ES palīdz veidot drošu sadarbību ar
citām valstīm.

Brexit — ne pati labākā izvēle

Laikā pēc Apvienotās Karalistes referenduma, kurā tika nobalsots par izstāšanos no ES, un
periodā, kad joprojām notiek ES un Apvienotās Karalistes sarunas gan par izstāšanās līgumu, gan
turpmāko attiecību satvaru, ir ievērojami nostiprinājušies gandrīz visi vispārējie rādītāji, ar kuriem
tiek mērīts atbalsts Eiropas Savienībai. “Parlametrs 2018” izvērtē iedzīvotāju viedokli, ja līdzīgs
referendums par izstāšanos no ES tiktu organizēts viņu valstī. Atbildēs bija skaidri redzama
pozitīvā attieksme pret Eiropas Savienību: ar lielu balsu vairākumu (66 %) Eiropas iedzīvotāji
balsotu par to, ka viņu valsts paliek Eiropas Savienībā. Tikai 17 % balsotu par izstāšanos, bet 17 %
nebija izlēmuši, ko darīt.



Neviennozīmīgāka aina

Tendences liecina, ka laika gaitā ir arī palielinājusies Eiropas iedzīvotāju apmierinātība ne tikai ar
to, kā demokrātija darbojas Eiropas Savienībā (49 %, +3 kopš aprīļa), bet arī viņu pašu valstī (58 %,
+3). Līdzīgi pieaudzis arī to respondentu skaits, kuri pauž pārliecību, ka viņu viedoklis Eiropas
Savienībā ir svarīgs. Otro reizi kopš 2018. gada aprīļa apgalvojumam, ka viņu viedoklis Eiropas
Savienībā ir svarīgs, piekrīt vidēji 48 % respondentu Eiropas Savienībā. Tomēr šī ES vidējā rādītāja
stabilitāte slēpj lejupslīdošu tendenci, kas vērojama vairāk nekā pusē ES dalībvalstu.

Tādējādi, kontrastējot ar iepriekšminēto rādītāju pozitīvajiem rezultātiem, citi “Parlametra 2018”
rezultāti paver daudz neviennozīmīgāku ainu. Neraugoties uz respondentu ievērojamo atbalstu
viņu valsts dalībai Eiropas Savienībā kopumā, puse no viņiem uzskata, ka attīstība Eiropas
Savienībā notiek nepareizā virzienā. Uz pretējo mainījusies 2018. gada pavasarī novērotā
augšupejošā tendence un tagad to respondentu īpatsvars, kas uzskata, ka attīstība Eiropas
Savienībā notiek nepareizajā virzienā, ir palielinājusies līdz 50 % (+8 procentpunkti), savukārt
52 % (+4 procentpunkti) uzskata, ka attīstība nepareizajā virzienā notiek viņu pašu valstī. 33 %
respondentu, savukārt, uzskata, ka attīstība viņu valstī notiek pareizajā virzienā, un 28 %
respondentu to pašu domā par ES.

Tikai nedaudz vairāk nekā pusgadu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā tā tēls
joprojām ir stabils. 32 % respondentu ir pozitīvs viedoklis par Eiropas Parlamentu, bet relatīvam
iedzīvotāju vairākumam (43 %) viedoklis ir neitrāls. Negatīvs viedoklis par Eiropas Parlamentu ir
tikai 21 % respondentu. Tikpat stabili bija arī rezultāti attiecībā uz to, vai iedzīvotāji vēlētos, ka
Eiropas Parlamenta loma turpmāk būtu spēcīgāka. Pēc tam, kad laikposmā no 2015. gada līdz
2017. gadam bija notikušas diezgan ievērojamas svārstības attiecībā uz spēcīgāku Eiropas
Parlamenta lomu, vidējais ES rādītājs šajā jautājumā ir stabilizējies. Šobrīd 48 % respondentu
vēlas, lai EP turpmāk uzņemtos svarīgāku lomu, bet 27 % dotu priekšroku mazāk svarīgai lomai
un 15 % neredz nepieciešamību kaut ko mainīt.

Ņemot vērā iepriekš minēto, “Parlametrs 2018” liecina, ka eiro kā vienotai valūtai šobrīd tiek
pausts lielākais atbalsts kopš 2004. gada. Īsi pirms tā 20. gadadienas eiropieši apstiprināja plašu
un nemainīgu atbalstu eiro: pozitīvu attieksmi par vienoto valūtu paudis vidēji 61 % no visu ES
valstu iedzīvotājiem. Pašā eirozonā šis līmenis ir audzis līdz pat 77 %, un tas ir par trim
procentpunktiem vairāk nekā 2018. gada martā. Zemākais atbalsta līmenis ir reģistrēts septiņās
valstīs, kas neatrodas eirozonā.

Labāka informētība par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

"Parlametrs 2018” arī pievērsa lielāku uzmanību iedzīvotāju viedoklim par gaidāmajām Eiropas
Parlamenta vēlēšanām. Tika konstatēts, ka kopumā informētība par nākamajām vēlēšanām ir
palielinājusies, taču viedokļi un attieksme par tām ir ārkārtīgi dažāda. 2018. gada septembrī 41 %
Eiropas iedzīvotāju varēja nosaukt pareizu Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanu laiku. Tas bija
vēl nepieredzēts rezultāts — sešu iepriekšējo mēnešu laikā ES vidējais rādītājs bija palielinājies
par 9 procentpunktiem. Tā iemesls bija milzīga rādītāju uzlabošanās desmit dalībvalstīs. Taču ir
jāņem vērā un par satraucošu jāuzskata tas, ka tajā pašā laikā vidēji 44 % (–6 procentpunkti)
eiropiešu joprojām nevarēja atbildēt uz jautājumu, kad notiks nākamās Eiropas Parlamenta
vēlēšanas. Turklāt paustā gatavība balsot nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās kopš
2018. gada aprīļa joprojām ir saglabājusies ļoti stabilā līmenī. 2018. gada septembrī 31 %



respondentu apgalvoja, ka noteikti balsos (10 punkti diapazonā no 1 līdz 10) un vēl 18 % — ka
iespējams varētu to darīt (8 vai 9 punkti). Savukārt 33 % respondentu atbildēja, ka viņi,
visticamāk, balsošanā nepiedalīsies (1 līdz 5 punkti).

2018. gada septembrī 51 % iedzīvotāju apgalvoja, ka viņus interesē nākamās Eiropas Parlamenta
vēlēšanas. Šis rādītājs lielākajā daļā dalībvalstu kopumā ir stabils, tomēr norādītais ieinteresētības
līmenis ir ļoti atšķirīgs. Iedzīvotāju viedoklis par kampaņu prioritātēm, savukārt, pēdējo sešu
mēnešu laikā ir mainījies. Šobrīd eiropiešiem vissvarīgāko kampaņas tematu saraksta augšgalā
ierindojas imigrācija (50 %), ekonomika un izaugsme (47 %), kā arī jauniešu bezdarba apkarošana
(47 %). Terorisms svarīguma ziņā ir noslīdējis no pirmās uz ceturto vietu (44 %, –
5 procentpunkti). Arī šajā gadījumā ir nepieciešams ne tikai aplūkot Eiropas vidējos rādītājus, bet
pievērst uzmanību valstu rādītājiem, jo tematu secība mainās ne tikai atkarībā no starptautiskā
konteksta, bet to pat vēl vairāk ietekmē dažādi faktori katrā valstī.

Atbildot uz jautājumu par to, kādiem politiskajiem jautājumiem Eiropas Parlamentam vajadzētu
pievērsties prioritārā kārtībā, iedzīvotāji kā svarīgākos norādīja ekonomiskos un sociālos
jautājumus un cīņu pret terorismu. Pirmo vietu šo jautājumu sarakstā ar stabilu 41 % ieņem
nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana, bet tai seko jauniešu bezdarba novēršana (33 %,
+2 procentpunkti). Tādējādi rezultāti atbilst respondentu norādītajiem kampaņas prioritārajiem
tematiem. Attiecībā uz to, kādas vērtības Parlamentam būtu jāaizstāv prioritārā kārtībā, 46 %
eiropiešu izvēlējās cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē, vīriešu un sieviešu līdztiesību (40 %),
vārda brīvību (38 %) un dalībvalstu solidaritāti (30 %).

Papildu informācija
Eiropas Parlamenta īpašo Eirobarometra Nr. 90.1 apsekojumu visās 28 Eiropas Savienības
dalībvalstīs no 2018. gada 8. septembra līdz 26. septembrim pēc EP pieprasījuma veica
uzņēmums Kantar Public. Viss ziņojums, tostarp valstu faktu lapas, datu pielikumi un rezultātu
apkopojumi ir atrodami tiešsaistē http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/be-
heard/eurobarometer/.
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