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Sondajul Parlametru 2015 al Parlamentului European a fost realizat în cele 28 de state membre ale Uniunii 
Europene de către TNS opinion, în perioada 19-29 septembrie 2015. 
 
Rezultatele acestui sondaj au fost publicate în două părți separate. Prima parte este dedicată problemei 

migrației și situației economice și sociale. Aceasta a fost publicată la 14 octombrie 2015, înaintea Consiliului 

European.  

 

A doua parte este dedicată în special Parlamentului European, problemelor legate de atașamentul față de 

și de apartenența la Uniunea Europeană, de identitate, de cetățenie, de politici prioritare și de valori. 

 

La nivelul UE, trebuie reamintit faptul că munca de teren din cadrul sondajului s-a desfășurat la apogeul 
valului de migrație din ultimele luni și în perioada în care se intensificau discuțiile privind viitorul UE, în 
special cel al Uniunii economice și monetare. Mai trebuie, de asemenea, reamintit faptul că sondajul a fost 
realizat înaintea atentatelor ucigașe care au avut loc la Paris la 13 noiembrie 2015. 
 
Atunci când ia la cunoștință rezultatele sondajului, cititorul trebuie să țină seama de faptul că media 
europeană este ponderată și că cele șase state membre cele mai populate reprezintă aproximativ 
70% din această medie. 
 
 

Rezultatele principale  

 

Partea întâi – Principalele provocări cu care se confruntă UE, migrația și situația 

economică și socială 
 

 În timp ce, în opinia cetățenilor europeni, șomajul rămâne în fruntea provocărilor viitoare 

(49 %, adică cu 6 puncte procentuale mai puțin decât în 2013), imigrația a făcut un salt 

spectaculos în doi ani (ajungând la 47 %, adică o creștere de 33 de procente) și a devenit a doua 

provocare majoră cu care se va confrunta UE. 

 

 În marea lor majoritate, cetățenii europeni s-au pronunțat în favoarea unei abordări comune la 

nivel mondial a politicii în domeniul migrației, atât la nivelul procesului de luare a deciziilor în 

cadrul UE (66 %), cât și în ceea ce privește acordarea cu prioritate de sprijin financiar statelor 

membre care sunt cel mai expuse fluxurilor migratorii (62 %) și în favoarea unei proceduri de 

migrație legală unitare în toate statele membre (79 %).  

 

 În ceea ce privește repartizarea solicitanților de azil între statele membre, în medie, aproape 8 din 

10 respondenți (78 %) cred că solicitanții de azil ar trebui să fie repartizați mai bine între toate statele 

membre ale UE. Dintre aceștia, 75 % au fost de părere că această repartizare ar trebui să fie 

hotărâtă la nivelul UE pe baza unor cote obligatorii. Cu toate acestea, în mai multe state membre, o 

astfel de abordare este departe de a întruni o majoritate. 

 

 La nivelul UE, o majoritate absolută a respondenților consideră că țara lor are nevoie de 

migranți legali, care să lucreze în anumite sectoare ale economiei (51 %), însă această opinie nu 

este preponderentă în 11 țări. 
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 În ceea ce privește prezența resortisanților altor state membre în țara lor, o majoritate a 

respondenților la nivelul UE consideră că aceasta este pozitivă (56 %), însă această opinie nu 

întrunește majoritatea absolută în 11 țări.  

 

 În aceeași ordine de idei, o majoritate clară a respondenților la nivelul UE (66 %) consideră că 

această prezență îmbogățește viața culturală din țara lor, cu excepția a patru țări în care această 

percepție este în minoritate.  

 

 Sondajul arată că, în privința ritmului integrării europene, majoritatea respondenților consideră că 

ar trebui să se aștepte ca toate statele membre ale UE să fie pregătite înainte de a intensifica 

elaborarea unei politici europene (48 %, adică cu un punct procentual mai puțin decât în 2014). Deși 

numărul lor este în ușoară creștere, o mică parte dintre aceștia cred că integrarea ar trebui să fie 

intensificată fără a aștepta ca și celelalte state membre ale UE să fie pregătite (41 %, adică cu 2 

procente mai mult). 

 

 În privința reacției statelor membre la criză, la nivel european, se remarcă o inversare foarte clară de 

tendință de la ultimul sondaj realizat în septembrie 2011. La ora actuală, majoritatea absolută a 

respondenților (51 %, adică cu 10 procente mai mult) consideră că statele membre au acționat mai 

degrabă în mod individual. Numărul celor care consideră că statele membre au acționat în mod 

relativ coordonat cu celelalte țări din UE este în scădere evidentă (39 %, adică cu 9 procente mai 

puțin).  

 

 Care este situația actuală a crizei? La nivel european, remarcăm și în acest domeniu o serie de 

schimbări semnificative. Mai precis, deși cei care sunt convinși că criza va dura încă mulți ani de 

acum înainte sunt în continuare numeroși, numărul acestora a scăzut considerabil față de anul 

2011 (32 %, adică cu 9 puncte procentuale mai puțin). În schimb, numărul respondenților care 

consideră că a început deja o fază de relansare a creșterii economice este în creștere evidentă 

(20 %, adică cu 12 procente mai mult). 

 

 

Partea a doua – Parlametrul Parlamentului European 
 

 Rezultatele sondajului arată o creștere clară a interesului respondenților pentru politica 

europeană (54 %, adică cu 11 puncte procentuale în plus față de 2013). Recentul context 

european și internațional poate să explice aceste rezultate, astfel cum reiese din întregul 

chestionar. De pildă, la nivel de politici pe care Parlamentul European trebuie să le abordeze în mod 

prioritar, o politică comună a imigrației aplicată în consultare cu țările de origine continuă să se 

dezvolte în mod semnificativ din anul 2014, când a fost inițiată (38 %, cu 13 procente în plus).  

 

 În acest context, este important să se aibă în vedere faptul că rezultatele la nivel european 

ascund variații importante la nivel național. 

 

Astfel, apartenența la Uniunea Europeană este în creștere (55 % dintre respondenți cred că este 

„un lucru bun”, adică cu 1 procent mai mult față de 2014), însă cu mari diferențe între statele 

membre.  

 

În mod alternativ, la nivel european, peste șapte respondenți din zece cred că lucrurile care îi 

apropie pe europeni sunt mai importante decât cele care îi separă (72 %, adică același 

procentaj ca în 2013), existând însă diferențe între statele membre, care ajung și la 27 de puncte 

procentuale. 

 

 Europenii care consideră că țara lor a avut de câștigat de pe urma apartenenței la UE (60 %, 

adică cu 6 procente în creștere față de luna iunie 2013) se referă în principal la contribuția UE la 
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creșterea economică (35 %), la menținerea păcii și la consolidarea securității (32 %), precum și la 

cooperarea dintre țările lor și celelalte țări ale UE (31 %). 

 

 În opinia respondenților, valori precum democrația și libertatea rămân principalul element 

constitutiv al identității europene (49 %, adică cu 2 puncte procentuale mai mult decât în 2014). 

 

În ceea ce privește măsurile care ar putea consolida cetățenia europeană, primul răspuns 

menționat este un sistem de protecție socială armonizat (45 %, cu 13 procente în plus). 

 

 Deși nivelul de cunoștințe pe care le au europenii despre Parlamentul European rămâne 

ridicat, rezultatele sondajului arată că imaginea pe care aceștia o au despre Parlament tinde să se 

degradeze (24 % dintre respondenți au o imagine pozitivă, adică cu 6 procente mai puțin decât în 

2014), în special în țările cele mai expuse la înrăutățirea crizei migrației. 

 

 Pentru europeni, Parlamentul European joacă în prezent un rol important (72 %, adică cu 4 

puncte procentuale mai puțin decât în 2013), însă, la nivel național, există variații semnificative în 

ceea ce privește rolul dorit în viitor (44 % dintre europeni se declară în favoarea unui rol „mai 

important”, adică cu 3 procente mai puțin decât în 2014).  

 

 Patru din zece europeni au încredere în Parlamentul European (40 %), în principal datorită rolului 

său democratic în funcționarea UE. 

 

 Pentru a doua oară în Parlametru, europenii au fost întrebați despre situația țării lor în cazul în 

care aceasta nu ar face parte din UE. Li s-au prezentat diferite domenii pentru ca aceștia să 

evalueze dacă situația țării lor ar fi „mai bună”, „mai puțin bună” sau „nici mai bună, nici mai puțin 

bună”. La fel ca în 2014, majoritatea europenilor consideră că situația țării lor nu ar fi mai bună în 

niciunul dintre domeniile propuse dacă aceasta nu ar fi membră a UE. 

 

Cu toate acestea, trebuie remarcate rezultatele extrem de diferite în ceea ce privește agricultura 

și imigrația. Majoritatea respondenților din anumite state membre consideră că situația din țara lor 

ar fi mai bună în aceste domenii dacă aceasta nu ar fi membră a UE. 

 

 Pentru cetățenii europeni, la nivelul UE, opinia țării lor contează mai mult decât propria lor 

opinie. La nivel național, sentimentul că propria lor opinie contează în UE se află în scădere în 19 

țări. 

 

Informații suplimentare: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/RO/20150630PVL00108/2015-parlemeter 
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