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ZHRNUTIE

mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu z prieskumu
Parlemeter 2018 vyplýva, že Európania čoraz viac oceňujú EÚ a sú lepšie
informovaní o nadchádzajúcich voľbách. Tento opodstatnený optimizmus
vyjadrený tichou väčšinou môže byť jadrom pozitívneho európskeho príbehu,
ktorý spája občanov Európy. Príbehu, ktorý podporí väčšina občanov v prevažnej
väčšine členských štátov a ktorý bude v kontraste s populistickým krikom.
Parlemeter 2018 predstavuje výsledky prieskumu ako príležitosť na prijatie výzvy:
Od (tichej) podpory ku skutočnému hlasovaniu.

Občania EÚ vnímajú členstvo svojej krajiny v EÚ pozitívne viac ako kedykoľvek predtým.
Od vrcholu zaznamenaného v období medzi pádom Berlínskeho múru v roku 1989 a prijatím
Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 tento ukazovateľ nedosiahol takú vysokú úroveň ako
v súčasnom prieskume: 62 % respondentov v priemere EÚ vníma členstvo svojej krajiny v EÚ
pozitívne. Väčšina respondentov vo všetkých 28 členských štátoch sa takisto domnieva, že ich
krajina má prospech z členstva v EÚ. Zastúpenie respondentov vyjadrujúcich tento názor
vzrástlo od posledného prieskumu v apríli 2018 o jeden percentuálny bod a v súčasnosti je na
úrovni 68 %, čo je najvyšší nameraný výsledok od roku 1983. V odpovedi na otázku, aké sú
prínosy pre ich krajinu, v priemere EÚ prevládali hospodárske faktory spolu s presvedčením, že
EÚ pomáha udržiavať bezpečné vzťahy s inými krajinami.

Brexit – nie najlepšia voľba

Takmer všetky všeobecné ukazovatele podpory pre Európsku úniu zaznamenali výrazné
posilnenie v dôsledku referenda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a prebiehajúcich
rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o dohode o vystúpení a o rámci budúceho vzťahu.
Parlemeter 2018 zhromažďuje názory občanov, ak by sa podobné referendum o vystúpení z EÚ
malo uskutočniť v ich vlastnej krajine. Jasne sa tu odzrkadľuje pozitívny postoj k Európskej
únii: presvedčivým dôkazom je, že prevažná väčšina respondentov (66 %) by hlasovala za to,
aby ich krajina zostala členom EÚ. Iba 17 % by hlasovalo za vystúpenie a 17 % respondentov
bolo nerozhodnutých.
Menej jednoznačný obraz

Sedem



Trendy postupom času ukazujú aj posilnenie úrovne spokojnosti Európanov s fungovaním
demokracie v EÚ (49 %, +3 od apríla), ale aj vo vlastnej krajine (58 %, +3). Tento výsledok je
spojený s posilneným názorom respondentov, že ich hlas má v EÚ váhu. Po druhý raz od apríla
2018 súhlasí 48 % respondentov v priemere EÚ s tvrdením, že ich hlas má v EÚ váhu. Táto
stabilita v priemere EÚ však skrýva klesajúci trend, ktorý postihuje viac ako polovicu členských
štátov EÚ.

V tejto súvislosti a na rozdiel od pozitívnych výsledkov vyplývajúcich z uvedených ukazovateľov
ponúkajú ďalšie výsledky prieskumu Parlemeter 2018 menej jednoznačný obraz. Napriek tomu,
že respondenti vo všeobecnosti výrazne podporujú členstvo svojej krajiny v Európskej únii, má
polovica z nich pocit, že EÚ sa uberá nesprávnym smerom. Po zvrátení trendu na jar roku 2018,
keď bol zaznamenaný vzostup, podiel respondentov, ktorí sa nazdávajú, že EÚ sa uberá
nesprávnym smerom, sa zvyšuje na 50 % (+8 percentuálnych bodov), zatiaľ čo 52 % (+4
percentuálne body) si myslí, že ich vlastná krajina sa uberá nesprávnym smerom. Na druhej
strane sa 33 % respondentov domnieva, že situácia sa uberá správnym smerom v ich krajine,
pričom 28 % si myslí, že to isté platí aj pre EÚ.

Len niečo vyše polroka pred európskymi voľbami v roku 2019 je obraz Európskeho parlamentu
aj naďalej stabilný. Zatiaľ čo 32 % respondentov má na Európsky parlament pozitívny názor,
relatívna väčšina občanov (43 %) je aj naďalej neutrálna. Negatívny postoj k EP zastáva iba 21 %
respondentov. Rovnako stabilné sú aj výsledky týkajúce sa otázky, či by občania chceli, aby EP
v budúcnosti zohrával dôležitejšiu úlohu. Po značných zmenách v rokoch 2015 až 2017, keď sa
požadovalo posilnenie úlohy Európskeho parlamentu, sa názory v priemere EÚ stabilizujú:
v súčasnosti by 48 % respondentov chcelo, aby EP v budúcnosti zohrával dôležitejšiu úlohu,
zatiaľ čo 27 % by uprednostnilo menej dôležitú úlohu a 15 % nevidí dôvod na zmenu.

V tejto súvislosti prieskum Parlemeter 2018 zaznamenal návrat najvyššej podpory pre euro ako
spoločnej meny od roku 2004. V predvečer 20. výročia zavedenia eura mu Európania potvrdili
svoju širokú a stálu podporu: v priemere 61 % respondentov vo všetkých krajinách EÚ sú za euro.
Táto úroveň sa v samotnej eurozóne dokonca zvyšuje na 77 %, čo je od marca 2018 o tri
percentuálne body viac. Najnižšia úroveň podpory bola zaznamenaná v siedmich krajinách
mimo eurozóny.

Väčšia informovanosť o európskych voľbách

Parlemeter 2018 sa takisto podrobnejšie zaoberá názormi občanov na nadchádzajúce voľby do
Európskeho parlamentu a ukazuje celkovo zvýšenú informovanosť o ďalšom hlasovaní, pričom
zároveň podáva rozmanitý prehľad názorov a postojov k voľbám. V septembri 2018 poznalo
41 % Európanov správny termín európskych volieb v roku 2019, čo je bezprecedentný nárast
o deväť bodov v priemere EÚ za posledných šesť mesiacov. V desiatich členských štátoch je
tento nárast dokonca dvojciferný. Treba poznamenať, a vnímať ako varovný signál, že
v priemere 44 % (-6 percentuálnych bodov) Európanov stále nevedelo, kedy sa budú konať
budúce európske voľby. Okrem toho pravdepodobnosť, že respondenti budú hlasovať
v nasledujúcich európskych voľbách, je od apríla 2018 aj naďalej veľmi stabilná. V septembri
2018 uviedlo 31 % respondentov, že budú hlasovať určite (skóre 10 na stupnici od 1 do 10)
a ďalších 18 %, že budú hlasovať pravdepodobne (skóre 8 alebo 9). Naopak, 33 % tvrdí, že sa
s najväčšou pravdepodobnosťou hlasovania nezúčastní (skóre medzi 1 až 5).



V septembri 2018 uviedlo 51 % občanov záujem o nadchádzajúce voľby do Európskeho
parlamentu, čo vo väčšine členských štátov predstavuje celkovo stabilný výsledok,
i keď vo veľmi širokom rozsahu vyjadrených úrovní záujmu. Na druhej strane sa v priebehu
posledných šiestich mesiacov vyvíjali priority občianskych kampaní. Dnes sú na vrchole
zoznamu najvýznamnejších tém kampaní imigrácia (50 %), hospodárstvo a rast (47 %),
ako aj boj proti nezamestnanosti mladých ľudí (47 %). Terorizmus sa na zozname posunul
z prvého na štvrté miesto so 44 % (-5 bodov). Aj v tomto prípade je nevyhnutné pozrieť sa
okrem európskych priemerných čísiel aj na výsledky v jednotlivých štátoch, keďže poradie tém
sa mení nielen podľa medzinárodného kontextu, ale najmä v kontexte rôznych národných
prostredí.

V odpovedi na otázku týkajúcu sa politických tém, ktoré by občania chceli, aby Európsky
parlament viac uprednostnil, prevládali hospodárske a sociálne otázky, ako aj boj proti
terorizmu. So stabilnou úrovňou 41 % je boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu prvou
najdôležitejšou položkou, po ktorej nasleduje nezamestnanosť mladých ľudí (33 %, +2).
Výsledky sú teda úplne v súlade s prioritnými témami kampane vyjadrenými respondentmi.
Pokiaľ ide o hodnoty, ktoré má Parlament prednostne obhajovať, 46 % Európanov hlasuje
za ochranu ľudských práv vo svete, nasleduje rovnosť mužov a žien (40 %), sloboda prejavu
(38 %) a solidarita medzi členskými štátmi (30 %).

Ďalšie informácie:
Osobitný prieskum EP Eurobarometer č. 90.1 vykonala pre Európsky parlament spoločnosť
Kantar Public vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie od 8. do 26. septembra 2018.
Úplnú správu vrátane národných prehľadov, príloh s údajmi a častí s výsledkami možno nájsť
online na webovom sídle http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-
heard/eurobarometer/.
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