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 I. ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009          

А. Теми на кампанията 
 
QD6  Върху кои от следните теми, според Вас, следва да се концентрира предизборната 

кампания за следващите европейски избори? На първо място? Кои други? 
 

ТЕМИ НА КАМПАНИЯТА ЕБ 69 ЕБ 70 
Икономически растеж 45 % 51 % 
Безработица 47 % 49 % 
Инфлация и покупателна способност 41 % 47 % 
Престъпност 37 % 33 % 
Бъдещето на пенсионерите 32 % 33 % 
Имиграция  32 % 29 % 
Борба с климатичните промени 33 % 29 % 
Тероризъм 35 % 28 % 
Единната валута, еврото 17 % 17 % 
Селско стопанство 17 % 17 % 
Ролята на ЕС на международната сцена 15 % 17 % 
Правомощия и компетенции на европейските институции 12 % 13 % 
Европейската идентичност и европейските ценности 12 % 13 % 
Поддържането на европейския социален модел 12 % 13 % 
Други 1 % 1 % 
Не знам 5 % 6 % 

 
� Различия в трите основни теми на кампанията между отделните държави: 

 
� Икономически растеж: 

- Най-загрижени за икономическия растеж са гражданите на Гърция (79 %), Кипър 
(76 %) и Унгария (71 %). 

- Най-малко загрижени за икономическия растеж са гражданите на Дания (38 %), 
Малта (41 %) и Обединеното кралство (40 %). 

 
� Безработица: 

- Най-загрижени за безработицата са гражданите на Гърция (87 %), Ирландия (73 %) 
и Унгария (70 %). 

- Най-малко загрижени за безработицата са гражданите на Дания (26 %), 
Нидерландия (28 %) и Обединеното кралство (35 %). 

 
� Инфлация и покупателна способност: 

-  Най-загрижени за инфлацията и покупателната способност са гражданите на 
Австрия и Франция (70 %) и Германия (62 %). 

- Най-малко загрижени за инфлацията и покупателната сила са гражданите на Полша 
(23 %), Обединеното кралство (24 %) и Дания (25 %). 
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� Демографски различия: 
 

o Мъжете са по-загрижени за икономическия растеж и биха искали да бъде приоритетна 
тема на кампанията. 

o Най-младите граждани (15—24 години) са значително по-малко загрижени за 
икономическия растеж (46 % сочат, че темата е важна), но това се променя в 
следващата възрастова група (25—39 години), която е най-загрижена от всички 
останали (56 %). 

 

Б. Познаване на датата на изборите и интерес към европейските избори 
 
QD3  Кога, според Вас, ще се проведат следващите европейски избори (ВЪВ ВАШАТА 

СТРАНА)? 
 

 ЕБ68 ЕБ69 ЕБ70 
2009 г. 9 % 16 % 26 % 
Друга 14 % 9 % 7 % 
Не знам 75 % 75 % 67 % 

 
QD3  От анкетираните, които са отговорили правилно — 2009 г. 
 

 ЕБ69 ЕБ70 
Юни 2009 г. 4 % 8 % 
Други 2009 г. 9 % 18 % 
2009 16 % 26 % 
Други 9 % 7 % 
Не знам 75 % 67 % 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� Датата на следващите европейски избори се знае най-добре в Люксембург (36 % са дали 
правилната година и месец), Малта (33 %) и Белгия (27 %). 

 
� Най-слабо информирани за датата на следващите европейски избори са анкетираните 

във Финландия (само 2 % са дали правилни отговори), Обединеното кралство (3 %) и 
Кипър (3 %). 

 
QD4  Следващите европейски избори ще се произведат през юни 2009 г. Как бихте 

определили себе си по отношение на тези избори, като заинтересуван или 
незаинтересуван? 

 
 ЕБ69 ЕБ70 
Заинтересуван 46 % 44 % 
Незаинтересуван 51 % 54 % 

 
Заинтересуван: обединява отговорите „ силно заинтерсуван“ и „ по-скоро заинтересуван" 
Незаинтересесуван: обединява отговорите „ по-скоро незаинтересуван" и „ силно 
незаинтересуван" 
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� Различия между отделните държави: 
 

� Анкетираните в Ирландия и Нидерландия (60 %) и Малта (57 %) се заявяват като 
заинтересувани в най-голяма степен от следващите европейски избори (и силно, и по-
скоро заинтересувани). 

 
� От друга страна, само 19 % от гражданите на Латвия проявяват интерес към тях, 

следвани от Обединеното кралство и Словакия, където делът на анкетираните, 
проявяващи интерес, е 34 %. 

В. Вероятност на гласуването 
 
QD5  Бихте ли могли да ми кажете каква е вероятността да гласувате на следващите 

европейски избори през юни 2009г.? Моля, използвайте скалата от 1 до 10, където 
„1“ означава, че Вие „ със сигурност няма да гласувате“, а „10“ означава, че Вие „ със 
сигурност ще гласувате“, а останалите цифри означават междинните отговори. 

 
 ЕБ69 ЕБ70 

1. Със сигурност няма да 
гласувам 

14 % 15 % 

2. 3 % 4 % 
3. 4 % 5 % 
4. 3 % 4 % 
5. 10 % 10 % 
6. 6 % 6 % 
7. 8 % 7 % 
8. 10 % 9 % 
9. 7 % 6 % 
10. Със сигурност ще гласувам 30 % 28 % 
Не знам 5 % 6 % 
Средно 6,6 6,3 

 
QD5  Крайни точки на скалата за вероятност на гласуване* 
 

  ЕБ 69 ЕБ70 
Със сигурност няма да гласувам 
(1) 

14 % 15 % 

Вероятно ще гласувам (9—10) 37 % 34 % 
 
*Предишно проучване сочи, че само тези, които оценяват вероятността на гласуване с нива 
10 и 9 от 10-степенната скала, наистина е възможно да се появят пред урните. 
 
� Различия между отделните държави: 
 

� При изчисляване на вероятността на гласуване както е описано (отговорите от 1 до 8 
сочат слаба вероятност и 9 и 10 силна вероятност), се вижда, че тя е най-висока в 
Белгия, където гласуването е задължително (61 %), Нидерландия (58 %) и Дания (57 %). 

 
� Според същите критерии вероятността на гласуване е най-слаба в Португалия (76 % 

вероятно няма да гласуват), Обединеното кралство и Австрия (75 %). 
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II. ИДЕНТИЧНОСТ И ГРАЖДАНСТВО, ЕС ДНЕС И УТРЕ, ЦЕННОСТИ, 
ПОЛИТИКИ, ПРИОРИТЕТИ, ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПА, 
ПОДКРЕПА, РАЗБИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЧЛЕНСТВОТО 

А. Гражданство и идентичност 
 
*QD20  Кои от следните елементи биха подсилили най-много чувството Ви, че сте 

европейски гражданин? 
 

 ЕБ70 
Европейска система за социално осигуряване, хармонизирана между 
държавите-членки (здравеопазване, пенсии и т. н.) 

39 % 

Служба на Общността за борба с европейски и международни природни 
бедствия 

24 % 

Председател на ЕС, пряко избиран от гражданите на държавите-членки  20 % 
Възможност да се гласува на всички избори, организирани в държавата-
членка, в която живеете 

19 % 

Европейска карта за самоличност като допълнение към картите за 
самоличност 

18 % 

Курс по европейско гражданско образование за деца в начална училищна 
възраст 

18 % 

Европейски посолства в страните извън ЕС 8 % 
Нито едно от горепосочените(СПОНТАННО) 8 % 
Европейски олимпийски отбор 5 % 
Аз не искам да бъда европейски гражданин (СПОНТАННО) 5 % 
Други (СПОНТАННО) 1 % 
Не знам 10 % 

 
 
� Разлики в трите най-важни елемента на гражданството между държавите: 
 

� А. Европейската система за социално осигуряване, хармонизирана между 
държавите-членки (здраве, пенсии и т. н.) 
- Tова е най-често избираният елемент на гражданството в Унгария (65 %), Словакия 

(61 %) и Гърция (60 %). 
- Този елемент е посочван най-малко в Обединеното кралство (21 %), Финландия (22 

%) и Малта (24 %). 
 

� Службата на Общността за борба с европейски и международни природни 
бедствия: 
- Tова е най-често избираният елемент на гражданството в Швеция (41 %), 

Нидерландия и Дания (37 %). 
- Този елемент е посочван най-малко в Гърция и Латвия (10 %), Литва (12 %). 
 

� Председател на ЕС, пряко избиран от гражданите на държавите-членки  
- Tова е най-често избираният елемент на гражданството във Франция и Люксембург 

(29 %), Германия (27 %). 
- Този елемент е посочван най-малко в Обединеното кралство (8 %), Латвия (10 %) и 

Литва (11 %). 
 

� Демографски различия: 
 

o Най-младите граждани (15-24 години) отдават специално значение на европейската 
карта за самоличност, като допълнение на националната (значението на този елемент 
намалява с възрастта) и на възможността да гласуват на избори, организирани в 
страната, в която живеят. 
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*QD21  Европейската иденитичност може да бъде съставена от няколко елемента. 
Според Вас, кои от следните елементи, съставляващи европейската идентичност, 
са най-важни? 

 
 ЕБ70 
Единната валута, еврото 40 % 
Демократичните ценности 37 % 
История 24 % 
Успехът на европейската икономика (европейски сателит за навигация, 
европейски производители на самолети, високоскоростни международни 
влакове и т. н.) 

23 % 

Култура 22 % 
География 17 % 
Европейското знаме 15 % 
Мотото на Европейския съюз: „Обединени в многообразието“ 12 % 
Европейският химн 7 % 
Нито едно от горепосочените (СПОНТАННО) 5 % 
Други (СПОНТАННО) 1 % 
Не знам 8 % 

 
� Разлики в трите най-важни елемента на идентичността между отделните държави: 
 

� Единната валута евро: 
- Повечето хора в Белгия (66 %), Финландия (65 %), и Словакия (63 %) определят 

своята идентичност с този елемент. 
- Този елемент е посочван най-малко в Обединеното кралство (17 %), Полша (26 %) и 

Дания (27 %). 
 

� Демократичните ценности: 
- Повечето хора в Швеция (61 %), Дания (60 %), и Германия (53 %) определят своята 

идентичност с този елемент. 
- Този отговор е посочван най-малко в Латвия (22 %), Обединеното кралство (23 %) и 

Естония (26 %). 
 

� История: 
- Най-много хора определят своята идентичност с този елемент в Дания (49 %), 

Гърция (44 %) и Ирландия (38 %). 
- Този отговор е посочван най-малко в Италия (17 %), Литва (18 %), Чешката 

република (18 %). 
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Б. Европейският съюз и „ значението“ на изграждането на Европейския съюз днес 
 
*QD16  Бихте ли ми казали дали сте съгласни или не със следните твърдения по 

отношение на изграждането на Европейския съюз? 
 

 
АБСОЛЮТНО 

СЪМ 
СЪГЛАСЕН 

ПО-СКОРО 
СЪМ 

СЪГЛАСЕН 

ПО-СКОРО 
НЕ СЪМ 

СЪГЛАСЕН 

АБСОЛЮТНО 
НЕ СЪМ 

СЪГЛАСЕН 

СЪГЛАСЕН 
СЪМ 

НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН  

ЕС нарастна 
твърде бързо 

20 % 36 % 27 % 5 % 56 % 32 % 

Това, което 
сближава 
гражданите на 
различните 
държави, е по-
важно от това, 
което ги разделя  

22 % 50 % 14 % 3 % 72 % 17 % 

Понастоящем на 
ЕС не достигат 
идеи и проекти 

11 % 31 % 31 % 7 % 42 % 38 % 

ЕС е необходим за 
преодоляване на 
глобалните 
предизвикателства 
(климатични 
промени, 
тероризъм и т. н.) 

27 % 46 % 12 % 4 % 73 % 16 % 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� ЕС нарасна много бързо 
- Държавите с най-високи дялове на анкетираните, които изразяват съгласие с 

горното твърдение, са Люксембург (83 %), Кипър (73 %) и Гърция (72 %). 
- Най-ниските дялове на анкетираните, които изразяват съгласие с горното 

твърдение, се откриват в Полша (32 %), Италия (37 %) и Литва (43 %). 
 

� Това, което сближава гражданите на различните държави е по-важно от това, 
което ги разделя 

- Държавите с най-голям брой от анкетираните, които изразяват съгласие с 
горното твърдение, са Словакия (90 %), Финландия (87 %) и Германия (84 %). 

- Най-малък брой от анкетираните, които изразяват съгласие с горното твърдение, 
се наблюдава в Италия (54 %), Португалия (62 %) и Испания (66 %). 

 
� Понастоящем, в ЕС има недостиг на идеи и проекти 

- Държавите с най-високи дялове на анкетираните, които изразяват съгласие с 
горното твърдение, са Франция (61 %), Гърция (58 %) и Австрия (54 %). 

- Най-ниските дялове на анкетираните, които изразяват съгласие с горното 
твърдение, се откриват в България (15 %), Швеция (21 %) и Нидерландия (23 
%). 

 
� ЕС е необходим за преодоляване на глобалните предизвикателства (климатични 

промени, тероризъм и т. н.) 
- Държавите с най-високи дялове на анкетираните, които изразяват съгласие с 

горното твърдение, са Кипър и Германия (87 %), и Белгия (86 %). 
- Най-ниските дялове на анкетираните, които изразяват съгласие с горното 

твърдение, се откриват в Ирландия (47 %), Финландия (49 %) и Гърция (55 %). 
 



 8 

*QD17 Според Вас, като се позовете на цялата информация, която притежавате, кое от 
следните две мнения съвпада в най-висока степен с Вашите възгледи? 

 
 ЕБ70 
Изграждането на Европа трябва да продължи 54 % 
Изграждането на Европа отиде твърде далеч, трябва да се върнем назад 19 % 
Не трябва нито да продължаваме с изграждането на Европа, нито да се 
връщаме назад (СПОНТАННО) 

16 % 

Не знам 11 % 
 
� Различия между отделните държави: 
 

� Изграждането на Европа трябва да продължи: 
- В сравнение със средната стойност, най-много хора са съгласни с това 

твърдение, в Словакия (80 %), Словения (70 %) и Полша (75 %). 
- Най-малко от анкетираните са съгласни с това твърдение в Ирландия (34 %), 

Австрия (35 %) и Обединеното кралство (37 %). 
 
� Изграждането на Европа отиде твърде далеч, трябва да се върнем назад: 

- В сравнение със средната стойност, най-много хора са съгласни с това 
твърдение, в Обединеното кралство (34 %), Австрия (30 %) и Франция (26 %).  

- Най-малко от анкетираните в България (4 %), Словакия (5 %), Полша и Чешката 
република (7 %) се съгласяват с това твърдение. 

 
� Не трябва нито да вървим напред с изграждането на Европа, нито да се връщаме 

назад (СПОНТАННО) 
- В сравнение със средната стойност, най-много хора са съгласни с това 

твърдение, в Люксембург (31 %), Ирландия (29 %) и Германия (28 %) . 
- Най-малко от анкетираните в Полша и България (7 %) и Словакия (9 %) се 

съгласяват с това твърдение. 
 

� Демографски различия: 
 

o Мъжете са значително по-убедени, че изграждането на Европа трябва да продължи. 
o Като се сравнят резултатите по възраст, се забелязва намаляване на подкрепата за по-

нататъшна интеграция с увеличаване на възрастта. 
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В. Отхвърляне на Договора от Лисабон 
 
*QD14 През последните месеци, европейските медии отделиха голямо внимание на 

Европейския съюз и по-специално на Ирландия. По какъв случай? Бихте ли могли да 
ми кажете за какво става въпрос? 

 
 ЕБ70 
Не съм чел, видял или чул каквото и да било относно този 
въпрос 

28 % 

Отхвърлянето от ирландците на Договора от Лисабон 16 % 
Четох, видях, чух нещо, но не мога да си спомня какво 13 % 
Референдума в Ирландия (без уточнения) 8 % 
Нуждата от провеждане на нов референдум в Ирландия 4 % 
Застой в изграждането на Европа 3 % 
Друго 4 % 
Не знам 28 % 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� Ако не вземаме предвид Ирландия, където осведомеността по този въпрос логично е 
най-голяма, и ако добавим поне отчасти правилните отговори (т.е. без отговорите 
„четох, видях, чух нещо, но не мога да си спомня какво“, „ не съм чул нищо“, „ не знам“, 
и „друго“, които дори в Ирландия все още съставляват общо 27 %), се оказва, че 
държавите с най-голяма осведоменост по този въпрос са Австрия (67 %), Люксембург 
(64 %) и Дания (51 %). 

 
� Най-слабо информирани по въпроса за отхвърлянето на Договора от Лисабон са 

анкетираните в Гърция, където 70 % не са чели, видели или чули нещо относно тази 
тема. Най-много анкетирани, отговорили с „не знам“, са от Обединеното кралство (49 
%) и Малта (47 %). 

Г. Европейският съюз днес и утре, ценности, политики и приоритети 
 
*QD12 Европейският парламент отстоява развитието на определени политики на ниво 

Европейски съюз. Според Вас, на кои от следните политики следва да бъде даден 
приоритет? 

 
ПОЛИТИКИ НА ЕС ЕБ70 
Политиката за сигурност и отбрана, която позволява на ЕС да се справи с 
международни кризи 36 % 

Подобряване на защитата на потребителите и опазване на общественото здраве 33 % 
Ефективна борба срещу изменението на климата 31 % 
Обща енергийна политика, която има за цел да осигури енергийната независимост на 
ЕС 30 % 

Външна политика, която позволява на ЕС да говори с един глас на международната 
сцена 29 % 

Борба с тероризма при спазване правата на личността 29 % 
Координиране на икономическите, бюджетни и данъчни политики 26 % 
Екологична селскостопанска политика, която води до глобален хранителен баланс 25 % 
Имиграционна политика, която се осъществява след консултиране с държавите на 
произход 19 % 

Политика за изследвания и развитие, която осигурява конкурентност и нововъведения 14 % 
Утвърждаване на Европейския социален модел 11 % 
Не знам 9 % 
 



 10 

� Различия между отделните държави в трите политики с най-висок приоритет: 
 

� Политиката за сигурност и отбрана, която позволява на ЕС да се справи с 
международни кризи: 
- Tози критерий е най-важният в Кипър и Словакия (54 %) и Румъния (51 %). 
- Tози критерий е най-маловажен в Малта (19 %), Словения и Обединеното кралство 

(23 %). 
 

� Подобряване на защитата на потребителите и опазването на общественото здраве: 
- Tози критерий е най-важен в Кипър (68 %), Гърция (56 %) и Словения (44 %). 
- Tози критерий е най-маловажен в Обединеното кралство (29 %), Швеция (23 %) и 

Литва (26 %). 
 

� Ефективна борба срещу изменението на климата: 
- Tози критерий е най-важен в Швеция (72 %), Дания (59 %) и Финландия (53 %). 
- Tози критерий е най-маловажен в Естония (12 %), Латвия (13 %) и Литва (16 %). 

 
� Демографски различия: 
 

o Жените са много по-загрижени за защитата на потребителите и опазването на 
общественото здраве и значително по-малко за външната политика, която позволява на 
ЕС да говори единодушно. 

o Младите хора на възраст 15-24 години дават на енергийната и външната политика по-
нисък приоритет в сравнение с по-възрастните групи анкетирани. 

o Значението на борбата срещу изменението на климата намалява с възрастта. 
 
QD13  По Ваше мнение, кои от следните ценности трябва да бъдат защитавани 

приоритетно от Европейския парламент? (максимален брой отговори — 3) 
 

ЦЕННОСТИ ЕБ68 ЕБ70 
Защитата на човешките права в света 58 % 53 % 
Солидарност между държавите-членки 36 % 36 % 
Равенство между мъжете и жените 41 % 33 % 
Солидарност между ЕС и бедните страни в света 32 % 28 % 
Диалог между културите и религиите 28 % 26 % 
Защита на малцинствата 27 % 22 % 
Премахване на смъртното наказание по света 17 % 16 % 
Не знам 4 % 6 % 
Нито едно от тези (СПОНТАННО) 1 % 3 % 
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� Различия между държавите по отношение на най-често посочваните три ценности: 
 

� Защитата на човешките права по света 
- Tази ценност е важна за най-голяма група хора в Кипър (82 %), Швеция (71 %) и 

Финландия (69 %).  
- Tази ценност е посочвана най-малко в Малта (39 %), Италия (41 %) и Обединеното 

кралство (43 %). 
 

� Солидарност между държавите-членки 
- Tази ценност е важна за най-голяма група хора в Словакия и България (56 %) и 

Гърция (52 %). 
- Tази ценност е посочвана най-малко в Обединеното кралство (21 %), Малта (26 %) и 

Португалия (27 %). 
 

� Равенство между мъжете и жените 
- Tази ценност е важна за най-голяма група хора в Швеция (57 %), Франция (54 %) 

Кипър и Люксембург (50 %).  
- Tази ценност е посочвана най-малко в Италия и Латвия (19 %) и Унгария (23 %). 

 
� Демографски различия: 
 

o Солидарността между държавите-членки изглежда е по-маловажна за жените, 
отколкото за мъжете (33 % позовавания към 40 %) 

o За равенството на половете е вярно обратното: 29 % от мъжете смятат, че равенството 
на половете е важна ценност, която Европейският парламент трябва да защитава, докато 
процентът при жените е 37. 

 
*QD18   Според Вас, понастоящем, каква е основната цел на изграждането на Европа? 
 
*QD19   И каква следва да бъде основната цел на изграждането на Европа? 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ Е СЛЕДВА ДА 
БЪДЕ 

Да развие икономиката и да насърчи растежа в ЕС 23 % 17 % 
Да подобри стандарта на живот на всички граждани на ЕС 18 % 23 % 
Да поддържа мира и стабилността 16 % 17 % 
Да направи ЕС основен дипломатически играч на международната 
сцена 

9 % 6 % 

Да се бори с глобалните заплахи (тероризъм, изменение на климата) 8 % 9 % 
Да позволи на европейските граждани да извлекат полза от 
положителните ефекти на глобализацията (развитие на културните 
обмени, нови възможности за износ пред европейския бизнес)* 

7 % 9 % 

Да насърчи демокрацията и човешките права по света 5 % 7 % 
Да насърчи развитието на най-бедните страни, извън  
ЕС 

4 % 5 % 

Други отговори (СПОНТАННО) 1 % 1 % 
Не знам 9 % 6 % 

 
*Тази цел беше представена на половината от анкетираните с изречението: „ За да се защитят европейските граждани от 
отрицателните ефекти от глобализацията (преместване на промишлени предприятия и работни места, конкуренция за 
европейския бизнес от нововъзникващите икономики)", но тъй като липсва значителна разлика между двете подгрупи, 
резултатите са обединени. 
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� Различия между отделните държави по отношение на трите най-важни цели понастоящем: 
 

� Да развие икономиката и да насърчи растежа в ЕС: 
- Тази цел се възприема като първостепенна понастоящем в Швеция (39 %), Кипър и 

Нидерландия (33 %). 
- Тази цел се посочва на първо място най-рядко в Португалия (12 %), Обединеното 

кралство (15 %), Гърция и Испания (18 %). 
 

� Да подобри стандарта на живот на всички граждани на ЕС 
- Тази цел се възприема като първостепенна понастоящем в България и Латвия (28 

%), Португалия (27 %).  
- Тази цел се посочва на първо място най-рядко в Швеция (9 %), Дания (12 %) и 

Нидерландия (13 %). 
 

� Да поддържа мира и стабилността  
- Тази цел понастоящем е възприемана като първостепенна от Естония (29 %), 

Германия (25 %) и Финландия (23 %). 
- Тази цел се посочва на първо място най-рядко в Румъния и Малта (7 %), Ирландия и 

България (8 %). 
 

� Различия между отделните държави по отношение на трите най-важни желани цели: 
 

� Да подобри стандарта на живот на всички граждани на ЕС 
- Най-голям е делът на граждани, които биха искали тази цел да бъде основна, сред 

анкетираните в България (43 %), Словакия (40 %) и Словения (38 %).  
- Тази цел е посочвана като такава най-малко в Дания (15 %), Германия и Швеция 

(17 %). 
 

� Да развие икономиката и да насърчи растежа в ЕС: 
- Най-голям е делът на граждани, които биха искали тази цел да бъде основна, сред 

анкетираните в Ирландия (26 %), Гърция и България (22 %).  
- Тази цел е посочвана като основна най-малко в Малта (11 %), Финландия и 

Обединеното кралство (12 %). 
 

� Да поддържа мира и стабилността  
- Най-голям е делът на граждани, които биха искали тази цел да бъде основна, сред 

анкетираните в Естония (28 %), Германия и Финландия (26 %). 
- Тази цел е посочвана като основна най-малко в България (6 %), Румъния (8 %), 

Ирландия (9 %). 

Д. Възприемане и оценка на членството 

 
QA9a  В общи линии, считате ли, че членството на (ВАШАТА СТРАНА) в Европейския 

съюз е...?   
 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА 
ЧЛЕНСТВОТО 

ЕБ69 ЕБ70 

Нещо добро 52 % 53 % 
Нещо лошо 14 % 15 % 
Нито добро, нито лошо 29 % 27 % 
Не знам 5 % 5 % 

 
     Този въпрос присъства в общата част на въпросника на стандартния ЕБ. 
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� Различия между отделните държави: 
 

� Членството в Европейския съюз се възприема най-положително в Нидерландия 
(80 %), Люксембург (71 %) и Ирландия (67 %). 

 
� Дяловете на анкетираните, които окачествяват членството в ЕС като „нещо 

лошо“ са най-високи в Обединеното кралство (30 %), Австрия, Унгария и 
Латвия (21 %). 

 
QA10a  Като вземете предвид всичко, бихте ли казали, че (ВАШАТА СТРАНА) се е 

възползвала или не във всички отношения от членството си в Европейския съюз? 
 

ОЦЕНКА НА ЧЛЕНСТВОТО ЕБ69 ЕБ70 
Възползвала се е  54 % 56 % 
Не се е възползвала 31 % 31 % 
Не знам 15 % 13 % 

      
 Този въпрос присъства в общата част на въпросника на стандартния ЕБ. 
 
� Различия между отделните държави: 
 

� Най-големите дялове анкетирани, които смятат, че тяхната страна се е 
възползвала от членството си в ЕС са в Естония (78 %), Словакия (77 %), Дания 
и Нидерландия (76 %). 

 
� Най-големите дялове граждани, които считат, че тяхната страна не се е 

възползвала от членството си в ЕС са в Унгария (51 %), Обединеното кралство 
и Кипър (46 %). 

 
� В България, една от „новодошлите“ държави, почти една трета от анкетираните 

(30 %) не могат да преценят дали тяхната страна вече се е възползвала, или не 
от членството си в ЕС. 

Е. Подкрепа за хармонизацията на някои политики 

 

*QD22  Днес всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика... До каква 
степен бихте подкрепили или не хармонизирането на ... в рамките на Европейския 
съюз? 

 

  

СИЛНО 
ПОДКРЕПЯ

М 

ПОДКРЕПЯ

М ДО 
ИЗВЕСТНА 
СТЕПЕН 

ДО 
ИЗВЕСТНА 
СТЕПЕН 
СЪМ 

ПРОТИВ 

СИЛНО СЪМ 
ПРОТИВ 

НЕ 
ЗНАМ 

ПОДКРЕ

ПЯМ 
ПРОТИВ 
СЪМ 

Система за 
социално 
осигуряване 

19 % 45 % 19 % 10 % 7 % 64 % 29 % 

Образовател
на система  

20 % 45 % 19 % 9 % 7 % 65 % 28 % 

Данъчна 
система  

15 % 39 % 24 % 11 % 11 % 54 % 35 % 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� Система за социално осигуряване: 
- Повечето анкетирани, които подкрепят хармонизирането на системата за 

социално осигуряване, са гражданите на Словакия (90 %), Унгария (89 %) и 
Гърция (85 %). 

- Хармонизирането в тази сфера е с най-слаба подкрепа във Финландия (40 %), 
Обединеното кралство (47 %) и Нидерландия (49 %). 
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� Образователна система: 

- Повечето анкетирани, които подкрепят хармонизирането на образователната 
система, са гражданите на Словакия (82 %), Словения (81 %) и Гърция (80 %). 

- Хармонизирането в тази сфера е с най-слаба подкрепа във Финландия (41 %), 
Обединеното кралство (48 %) и Ирландия (49 %). 

 
� Данъчна система: 

- Повечето анкетирани, които подкрепят хармонизирането на данъчната система, 
са гражданите на Унгария (77 %), Словакия (74 %) и Гърция (73 %). 

- Хармонизирането в тази сфера е с най-слаба подкрепа в Люксембург (32 %), 
Обединеното кралство (36 %) и Финландия (37 %). 

 

III. ИМИДЖ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В МЕДИИТЕ, ТЯХНТАТА РОЛЯ 
И ПОЗНАВАНЕ, ДОВЕРИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИ 
ИНСТИТУЦИИ, ЗАПОЗНАТОСТ С ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ЕП 

А. Медийна осведоменост и общо равнище на запознатост 
 
QD1 Наскоро чели ли сте в пресата, виждали ли сте в интернет или чували ли сте по 

радиото или телевизията нещо за Европейския парламент? 
 

 ЕБ68 ЕБ70 
Да 42 % 44 % 
Не 54 % 53 % 
Не знам 4 % 3 % 

 
� Различия между отделните държави: 
  

� Резултатите показват, че най-висока медийна осведоменост за Европейския парламент 
се наблюдава в Словакия (72 %), Словения (67 %) и Люксембург (66 %). 

 
� Медийната осведоменост за Европейския парламент е най-ниска в Обединеното 

кралство (28 %), Италия (34 %) и Франция (38 %). 
 
QD2  Като цяло, считате ли се за много добре осведомен/а, по-скоро добре осведомен/а, по-

скоро зле осведомен/а или много зле осведомен/а относно дейността на Европейския 
парламент? (Отговори по скала от 1 до 4) 

 
 ЕБ68 ЕБ70 
Добре 
осведомен/а 

24 % 23 % 

Зле осведомен/а 73 % 73 % 
 
Добре осведомен: обeдинява отговорите „много добре осведомен" и „ по-скоро добре осведомен" 
Зле осведомен: обeдинява отговорите „много зле осведомен" и „ по-скоро зле осведомен" 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� Най-големите дялове анкетирани, които смятат, че притежават добро ниво на 
осведоменост за Европейския парламент се отбелязват в Люксембург (42 %), Ирландия 
(40 %) и Словения (34 %). 

 
� Гражданите на Нидерландия (79 %), Испания (79 %) и Португалия (78 %) смятат себе 

си за зле информирани относно Европейския парламент. 
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Б. Имидж на ЕП 
 
QD7 Моля, кажете ми за всяка от следните думи/изрази, дали те описват много добре, 

по-скоро добре, по-скоро не описват или изобщо не описват Вашата представа за 
Европейския парламент. 

 
   ОПИСВА 

ДОБРЕ 
НЕ 

ОПИСВА 
НЕ 

ЗНАМ 
ЕБ68 45 % 35 % 10 % 

Динамичен 
ЕБ70 44 % 36 % 20 % 
ЕБ68 69 % 16 % 33 % 

Демократичен 
ЕБ70 66 % 19 % 15 % 
ЕБ68 42 % 41 % 17 % Вслушващ се  

в европейските 
граждани 

ЕБ70 40 % 43 % 17 % 

ЕБ68 55 % 33 % 12 % 
Слабо познат 

ЕБ70 51 % 37 % 12 % 
ЕБ68 32 % 43 % 25 % 

Неефективен 
ЕБ70 34 % 43 % 23 % 
ЕБ68 38 % 23 % 39 % 

Технократски 
ЕБ70 40 % 25 % 35 % 

 
Описва добре: обeдинява отговорите „ описва много добре" и„ описва по-скоро добре" 
Не описва: обeдинява отговорите „ по-скоро не описва" и „ не описва" 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� Динамичен: 
- Европейският парламент е характеризиран по този начин от големи дялове 

граждани в Словакия (69 %), Гърция и Кипър(64 %). 
- Но много по-малко анкетирани са съгласни с това описание в Обединеното 

кралство (22 %), Нидерландия (25 %) и Франция (34 %). 
 

� Демократичен:  
- Европейският парламент е характеризиран по този начин от големи дялове 

граждани в Словакия (81 %), Германия (75 %), Нидерландия и Полша (75 %). 
- Но много по-малко анкетирани са съгласни с това описание в Обединеното 

кралство (45 %), Латвия (51 %) и Финландия (57 %). 
 

� Вслушващ се в европейските граждани:  
- Европейския парламент е характеризиран по този начин от големи дялове 

граждани в Словакия (65 %), Малта (63 %) и Румъния (57 %). 
- Но много по-малко анкетирани са съгласни с това описание в Австрия (29 %), 

Финландия и Франция (31 %). 
 

� Слабо познат:  
- Европейския парламент е характеризиран по този начин от големи дялове 

граждани във Финландия (68 %), Нидерландия (65 %) и Франция (60 %). 
- Но много по-малко анкетирани са съгласни с това описание в Малта (14 %), 

Литва (15 %) и Португалия (21 %). 
 

� Неефективен:  
- Европейския парламент е характеризиран по този начин от големи дялове 

граждани в Нидерландия (55 %), Финландия и Швеция (51 %). 
- Но много по-малко анкетирани са съгласни с това описание в България (8 %), 

Литва (13 %), Малта и Румъния (15 %). 
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� Технократски:  
-  Европейския парламент е характеризиран по този начин от големи дялове 

граждани в Гърция (67 %), Белгия (62 %) и Франция (57 %). 
- Но много по-малко анкетирани са съгласни с това описание в България (13 %), 

Малта (17 %), Литва и Полша (20 %). 
 

QD8 Като цяло, дали имиджът, който Европейският парламент има, във Вашите очи е 
много положителен, по-скоро положителен, по-скоро отрицателен или много 
отрицателен? 

 
 ЕБ 68 ЕБ 70 
Положителен  39 % 34 % 
Неутрален 41 % 43 % 
Отрицателен 15 % 17 % 
Не знам 5 % 6 % 

 
Положителен: обединява отговорите „много положителен" и „ по-скоро положителен" 
Отрицателен: обединява отговорите „ по-скоро отрицателен" и „много отрицателен" 
 

� Различия между отделните държави: 
 

� Общото възприемане за Европейския парламент е най-положително в България и 
Румъния (57 %) и Литва (52 %). 

 
� Държавите с най-високи дялове на анкетираните, които възприемат Европейския 

парламент негативно, са Обединеното кралство (36 %), Австрия (29 %) и Нидерландия 
(22 %). 

В. Роля на Европейския парламент 
 
QA17.1 Кой от следните европейски органи считате, че играе или не важна роля в 

живота на Европейския съюз? 
 

Европейски 
парламент 

Европейска 
комисия 

Европейски 
съвет 

Европейска 
централна 
банка 

  ЕБ69 ЕБ70 ЕБ69 ЕБ70 ЕБ69 ЕБ70 ЕБ69 ЕБ70 

Важна 75 % 74 % 68 % 68 % 60 % 61 % 71 % 73 % 
Не е важна 11 % 12 % 10 % 11 % 12 % 12 % 8 % 8 % 
Не знам 14 % 14 % 22 % 21 % 28 % 27 % 21 % 19 % 

 
 Този въпрос присъства в общата част на въпросника на стандартния ЕБ. 
 

� Възприемането за важността на ролята на всяка от основните институции на 
Европейския съюз като цяло остава малко или повече същата. Делът на анкетираните, 
които възприемат ролята на Европейската централна банка като важна, се e увеличил с 
два пункта. 

 
� Различия между отделните държави: 
 

� Държавите, в които делът на гражданите, които виждат ролята на Европейския 
парламент като важна е най-голям, са: Словакия (91 %), Гърция (90 %) и Люксембург 
(89 %). 

 
� Но в сравнение със средните за ЕС стойности, най-големите дялове граждани, които не 

считат за важна ролята на Европейския парламент в живота на Европейския съюз са в 
Обединеното кралство (22 %), Германия (17 %) и Австрия (15 %). 
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QD10  Вие лично, бихте ли искали Европейският парламент да играе по-важна или по-
малко важна роля от тази, която има сега? 

 
 ЕБ68 ЕБ70 
По-важна 48 % 44 % 
По-малко важна 12 % 14 % 
Същата (СПОНТАННО) 22 % 24 % 
Не знам 18 % 18 % 

 
 
� Различия между отделните държави: 
 

� Най-много отговори „по-важна“  са дадени от анкетираните в Кипър (74 %), Гърция (66 
%), Малта и Нидерландия (57 %). 

� От друга страна, най-големите дялове с отговори „по-малко важна" са получени в 
Обединеното кралство (28 %), Австрия и Дания (23 %). 

Г. Доверие в европейските и национални институции. 
 
QA18.1 За всяка от тях (европейските институции), бихте ли могли да ми кажете дали 

по-скоро имате доверие или по-скоро нямате доверие в тях? 
 

Европейски 
парламент 

Европейска 
комисия 

Европейски 
съвет 

Европейска 
централна 
банка 

  
EБ 
69 

EБ 
70 

EБ 
69 

EБ 
70 

EБ 
69 

EБ 
70 

EБ 
69 

EБ 
70 

По-скоро имам 
доверие 

52 % 51 % 47 % 47 % 43 % 42 % 50 % 48 % 

По-скоро нямам 
доверие 

27 % 31 % 27 % 30 % 26 % 29 % 24 % 30 % 

DK 21 % 18 % 26 % 23 % 31 % 29 % 26 % 22 % 
  
 Този въпрос присъства в общата част на въпросника на стандартния ЕБ. 
 

� Доверието в европейските институции остава повече или по-малко същото, но се 
забелязва увеличение в дела на анкетираните, които по-скоро нямат доверие във всяка 
от четирите основни инстиуции. 

 
� Европейският парламент все още се радва на най-голямо доверие от страна на 

гражданите (51 %), следван от Европейската централна банка (48 %).  
 
� В същото време най-голямо нарастване на недоверието е отбелязано за ЕЦБ (от 24 % до 

30 %). 
 
� Делът анкетирани, които заявяват, че по-скоро нямат доверие в Европейския парламент 

е нарастнал от 27 % до 31 %. 
 
� Различия между отделните държави: 
 

� Делът анкетирани, които по-скоро имат доверие в Европейския парламент е най-висок 
в Словакия (70 %), Люксембург и Малта (64 %). 

 
� Противоположно на това, делът на гражданите, които по-скоро нямат доверие в 

Европейския парламент е най-висок в Обединеното кралство (51 %), Гърция (41 %) и 
Австрия (40 %). 
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QA12.5 Бих искал да Ви попитам какво доверие имате в определени институции. За всяка 
от следните институции, бихте ли ми казали дали по-скоро имате доверие или по-
скоро нямате доверие в нея? 

 
Национален 
парламент 

Национално 
правителство  

 
ЕБ69 ЕБ70 ЕБ69 ЕБ70 

По-скоро имам 
доверие 

34 % 34 % 32 % 34 % 

По-скоро нямам 
доверие 

58 % 58 % 62 % 61 % 

DK 8 % 8 % 6 % 5 % 
  
  Този въпрос присъства в общата част на въпросника на стандартния ЕБ. 
 
� Различия между отделните държави: 
 

� Доверието в националния парламент е най-високо в Дания (75 %), Финландия 
(71 %), Нидерландия и Швеция (64 %). 

 
� Най-малките дялове анкетирани, които имат доверие в националния парламент, 

са в България (8 %), Латвия (9 %) и Литва (11 %). 
 
� Също така, доверието в националното правителство е най-високо във 

Финландия (68 %), Нидерландия (66 %), Люксембург и Дания (60 %). 
 
� Най-ниско е доверието в България (само 15 % по-скоро имат доверие в тяхното 

национално правителство), Латвия, Литва и Унгария (16 %). 

Д. Запознатост с вземането на решения в ЕП 
 
QD11  Бихте ли казали, че решенията в Европейския парламент се вземат предимно...? 
 

 ЕБ68 ЕБ70 
В съответствие с интересите на съответните държави-членки, от които 
са членовете на ЕП 

41 % 34 % 

Според политическите пристрастия на членовете на ЕП 25 % 29 % 
И двете (СПОНТАННО) 15 % 18 % 
Не знам 19 % 19 % 

 
� Различия между отделните държави: 
 

�  Нидерландия (50 %), Чешката република и Гърция (48 %) имат най-големите дялове от 
анкетирани, които считат, че решенията в Европейския парламент се вземат въз основа 
на националните интереси на съответните държави-членки. 

 
� Но в Белгия (44 %), Дания (43 %) и Франция (40 %) много по-висок от средния дял 

анкетирани считат, че решенията се вземат въз основа на политическите позиции на 
членовете на ЕП. 


