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Евробарометър на Европейския парламент (EБ стандарт 70) — есен 2008 г. 
Анализ 

 
 
Резултатите от този втори ЕБ/ЕП, конкретно посветен на изборите за 
Европейски парламент през 2009 г., следва да бъдат тълкувани, като се има 
предвид, че проучването е проведено в разгара на икономическата и 
финансовата криза през месеците октомври и ноември 2008 г.1 
 
На преден план са изведени няколко тенденции:  
 
⇒ Теми на кампанията: безпокойствата от икономически и социален 

характер вече бяха посочени като основни тревоги още в предходното 
проучване през пролетта на 2008 г. и показват голямо нарастване.  

 
⇒ Равнище на осведоменост за изборите: информираността относно датата 

на изборите категорично се повишава. В разгара на кризата интересът към 
изборите за Европейски парламент е спаднал леко, по подобие на 
вероятността за гласуване2. 

 
⇒ ЕС и очакванията на европейските граждани:  
 

� Във връзка с политиките, които се защитават предимно от ЕП, се 
наблюдава група безпокойства, свързани със сигурността 
(ОВППС, защита на потребителите и здравеопазване, изменение 
на климата). 

� По отношение на ценностите, идеята за солидарност е с 
предимство пред всички останали. 

 
⇒ Връзки, които обединяват европейците: 
 

� Еврото се възприема като най-важният елемент на европейската 
идентичност. 

                                                 
1[1] ЕБ стандарт: лице в лице с 26 618 европейци от 27 държави-членки. 
2 Намерението за гласуване не следва да се смесва с избирателната активност. В действителност, 
осем месеца преди изборите става дума за мнение (отговор на въпрос в контекст, несвързан с 
изборите), докато по време на избори става дума за действие (самото гласуване). 
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� Единната система за социална закрила между държавите-членки 
би била основен фактор за засилване на усещането за европейско 
гражданство. 

За подробен анализ на всеки въпрос (за всяка страна и социално-демографска 
променлива) читателят следва да направи справка с бележката относно първите 
резултати, както и с презентацията във формат Power Point. 
 
I. Теми на кампанията 
 
Трите поредици от теми, набелязани в последния ЕБ, остават същите, но със 
забележими разлики, които също са свързани с икономическото и финансовото 
положение: 
 

a)   Набор от икономически безпокойства, свързани с личното положение 
— над 40 %: 

 
Налице е голямо нарастване по отношение на трите основни теми: 
икономически растеж (51 %, + 6), безработица (49 %, + 2), инфлация и 
покупателна способност (47 %, + 6). 
 
От друга страна, темите, свързани с дългосрочните перспективи, не са в центъра 
на актуалните безпокойства: на подкрепата за европейския социален модел се 
падат едва 13 % (+ 1), а на бъдещето на пенсиите — 33 % (+ 1). 
 
Безпокойствата, които заемат централно място, се отнасят до области, в които 
ЕС не притежава собствена компетентност. 
 
б) Безпокойства, свързани с глобалната обща сигурност — между 28 % 
и 33 %: 

 
Тенденцията, свързана с колективните безпокойства е спаднала значително: 
несигурност (33 %, – 4), борба с изменението на климата (29 %, – 4), имиграция 
(29 %, –3) и тероризъм (28 %, –7). 
 
в) Някои политики на ЕС и институциите — между 13 % и 20 %. 

 
Еврото и селското стопанство (17 %, =), ролята на ЕС на международната сцена 
(17 % + 2), институционални правомощия и също идентичност и ценности, на 
всяко от които се падат 13 % (+ 1). 
 
По отношение на всяка от тези теми се наблюдават значителни национални 
различия и се очертават големи социално-демографски колебания (виж 
бележката „Първи резултати“). 
 

II. Осведоменост за датата на изборите 
 
След като им е зададен въпрос за датата на изборите, анкетираните са били 
запитани за равнището на техния интерес и относно вероятността да гласуват на 
изборите. 
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a) Нарастваща информираност относно датата на изборите 
 
Една година по-рано само 9 % от европейците са посочили годината 2009 (ЕБ 
68). В момента тази цифра е 26 %. Преди шест месеца (ЕБ 69), 4 % от 
анкетираните са знаели месеца на изборите, като в момента тази цифра е 8 %.  
 
Броят на анкетираните, които нямат информация (DK), спада: понастоящем този 
брой е 67 %, като при ЕБ 68 и 69 е бил 75 %. 
 
По отношение на разликите между страните, можете да направите справка със 
страницата „Първи резултати“  

 
� Социално-демографски критерии: 
 

Наблюдава се по-добра осведоменост относно датата на изборите сред мъжете в 
сравнение с жените. Това се отнася и до отговора „юни 2009 г.“ 
 
Сред анкетираните на възраст 17-24 години равнището на отговорилите „не 
знам“ нараства до 72 %. Освен това, голям брой лица от тази категория са 
отговорили неправилно на този въпрос в сравнение с останалите възрастови 
групи. 
 

� Лява/дясна скала: 
 
Анкетираните лица от дясната скала са показали по-добра информираност за 
датата на изборите в сравнение с анкетираните от лявата колона. 
 

� Ключови водещи фигури във формирането на мненията3: 
 
15 % са отговорили „юни 2009 г.“, за разлика от средните стойности за ЕС от 8 
%, 42 % „2009“ спрямо 26 %, и 49 % са отговорили „не знам“, в сравнение с 67 
%. 
 
б) Интересът все още е ограничен 
 

� 54 % от участвалите в проучването заявяват, че „не проявяват интерес“ в 
сравнение с 51 % в ЕБ69. 

� 44 % заявяват, че „проявяват интерес“ в сравнение с 46 % в ЕБ69. 
 
В разгара на кризата, както става ясно от отговорите по темите на кампанията, 
този лек спад в интереса показва, че европейците са обезпокоени предимно от 
икономическите въпроси. 
 
в) Допълнително насърчаване на мобилизацията 
 
Броят на гражданите, които посочват, че вероятно ще гласуват, е по-малък от 
броя им преди шест месеца (ЕБ69). 
 
По скала от 1 до 10, броят на гласоподавателите, които по всяка вероятност 
смятат да гласуват (ниво 9 и 10) е 34 % спрямо 37 % (ЕБ69). 
                                                 
3 Лице в социалната мрежа, което служи за повишаване на равнището на информираност. 
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Според същата скала броят на тези, които са заявили, че вероятно няма да 
гласуват, по същество е същият (15 %, + 1). 
 
В действителност тези две цифри са крайъгълният камък за определяне на 
гласоподавателите, които поначало ще гласуват, и тези, които няма да гласуват. 
 
⇒ Намерение за гласуване и равнище на избирателна активност не 

трябва да се смесват 
 
По никакъв начин от тези данни не може да се направи извод, че цифрата 34 % 
съответства на определено равнище на избирателна активност. В 
действителност осем месеца преди изборите става дума за мнение (отговор на 
въпрос в контекст, несвързан с изборите); докато по време на избори става дума 
за действие (самото гласуване). 
 
 
III . ЕС и очакванията на гражданите 
 
a) Приоритети, които трябва да бъдат насърчавани от ЕП 
 
⇒ Необходимост от закрила: европейците определят като приоритетни 

ОВППС, възможностите на ЕС да се справи с международната криза (36 
%), подобряването на защитата на потребителите и общественото здраве 
(33 %), борбата с изменението на климата (31 %). 

 
⇒ Парадоксално, съгласуването на икономическата, бюджетната и данъчната 

политика е едва на седмо място с 26 %; в същото време икономическите 
безпокойства са преобладаващи в темите на кампанията. За пореден път 
тревогите на отделните индивиди имат по-голямо значение за гражданите 
в сравнение с колективните средства за реакция срещу кризата. 

 
б) Ценности, които трябва да бъдат защитавани от ЕП 
 
Йерархията на ценностите посочва същото, с изключение на периода на 
кризата, когато солидарността заема превес спрямо равнопоставеността: 
„Солидарност между държавите-членки“ (36 %, =) заема по-предна позиция в 
сравнение с „равнопоставеност между мъжете и жените“ (36 %, =), което е след 
„защита на правата на човека по света“ (53 %, – 5). 
 
Спадът в процентни пунктове е несъпоставима величина. В действителност 
участвалите в проучването са имали възможност да отговорят по три начина: от 
ЕБ70 насам те проявяват по-голяма избирателност в своите решения, като се 
съсредоточават върху ценности, които определят като най-значителни. 
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в) Настоящи и бъдещи цели на изграждането на Европа 
 
⇒ За европейците, отново в контекста на финансовата криза, основната цел 

на изграждането на Европа понастоящем е развитието на икономиката и 
европейският растеж (23 %), преди подобряването на стандарта на живот 
на всички граждани на ЕС (18 %) и поддържането на мира и стабилността 
(16 %). 

 
⇒ От друга страна, на въпроса, каква следва да бъде основната цел на 

изграждането на Европа, 23 % са отговорили „подобряването на стандарта 
на живот за на всички граждани на ЕС“, преди икономическото развитие и 
европейския растеж (17 %), както и поддържането на мира и стабилността 
(17 %). 

 
Европейците биха предпочели изграждането на Европа да е насочено в по-
голяма степен към подобряването на стандарта на живот, отколкото към 
развитието на икономиката и растежа, чийто въздействия са по-малко 
конкретни за гражданите. 
 
 
IV . Връзки, които обединяват гражданите 
 
В разгара на дебата относно целите на изграждането на Европа е важно да се 
обърне внимание на това, какво свързва европейците, и причините за това 
обединение. 
 
a) Елементи, отнасящи се до изграждането на европейска идентичност 
 
В 40 % от случаите еврото е най-важният елемент от европейската идентичност. 
То е поставено преди демократичните ценности (37 %) и историята (24 %). 
 
Предвид стабилизиращата роля на еврото, по-специално като неутрализиращ 
шока фактор по време на кризата; дали в момента еврото се възприема по-добре 
от европейците в сравнение с миналото? 
 
б) Елементи, свързани с възприятието за европейско гражданство 
 
Анкетираните са били запитани какви според тях са елементите, засилващи 
тяхното чувство, че са европейски граждани. 
 
39 % са отговорили, че това е европейската социалноосигурителна система, 
хармонизирана между държавите-членки, 24 % са посочили общностната 
служба за действие за борба с природните бедствия, а 20 % са посочили 
председател на ЕС, пряко избиран от гражданите. Следователно, можем да 
отбележим две теми, свързани със солидарността и сигурността. 
 
По отношение на тези три области младежите между 15 и 24 години ясно се 
разграничават от по-възрастните: 
 
24 % от младежите (18 % средно за ЕС) смятат, че европейската лична карта, в 
допълнение към националната лична карта, ще засили съзнанието за европейско 
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гражданство. 21 % подкрепят възможността за гласуване на всички избори, 
организирани в държавите-членки по местопребиваване, в сравнение с 19 % от 
по-възрастните анкетирани, а 21 % подкрепят курсовете по европейско 
гражданско образование за деца още от началното училище в сравнение с 18 % 
от по-възрастните анкетирани. 
  
 
V. Текущо състояние на изграждането на Европа 
 
Осем месеца преди изборите беше интересно също така да се направи 
проучване на възприятията на европейците за сегашното състояние на 
изграждането на Европа и за техните мнения по този въпрос. 
 
a) Степен на възприемане 
 
Европейците са на мнение, че: 

� ЕС е нараснал твърде бързо (56 % са съгласни; 32 % са несъгласни) 
� Факторите, които обединяват гражданите на различни държави, са по-

важни от тези, които ги разделят (72 % са съгласни, 17 % са несъгласни) 
� В момента ЕС показва недостиг на идеи и проекти (42 % са съгласни; 38 

% са несъгласни) 
� ЕС е необходим в справянето с глобалните предизвикателства: 

изменения на климата, тероризъм и др. (73 % са съгласни, 16 % са 
несъгласни) 

 
При тълкуване на тези резултати е ясно, че изграждането на Европа не се 
поставя под въпрос, но все пак се нуждае от обновяване. Обратно, мнозинството 
от участниците в проучването, с изключение на Италия и Полша, смятат, че ЕС 
се е разраснал твърде бързо. Изненадващо, това усещане се изразява дори в 12 
нови страни, въпреки че цифрите са по-високи с 10 % в ЕС-15 (63 %) в 
сравнение с ЕС-12 (53 %). 
 
б) Подкрепа за изграждането на Европа 
 
Отговорите на този въпрос потвърждават резултатите, които бяха обсъдени по-
горе: 

� Изграждането на Европа трябва да продължи (54 %) 
� Изграждането на Европа отиде твърде далече, необходимо е отстъпление 

(19 %) 
� Не трябва нито да вървим напред в изграждането на Европа, нито да 

отстъпваме (спонтанно) (16 %) 
� Без мнение (11 %) 
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VI. Образ, медийно отражение и равнище на познание относно ЕП 
 
a) Образ на ЕП 
 
ЕП се описва като демократична институция (правилно описание: 66 % срещу 
неправилно описание — 19 %), но все още малко позната (51 % срещу 37 %); не 
предоставя достатъчна чуваемост за европейските граждани (40 % срещу 43 %), 
динамична институция (44 % срещу 36 %), но и технократска (40 % срещу 25 
%). 43 % смятат, че понятието „неефективен“ не описва правилно ЕП, срещу 34 
%, които са на обратното мнение. 
 
б) Медийно отразяване на ЕП 
 
Анкетираните са били запитани дали наскоро са чели във вестниците, виждали 
по интернет или чули по радиото нещо за ЕП. 44 % са отговорили с „да“ (42 % 
преди една година), а 53 % са отговорили с „не“ (54 % година по-рано). 
 
в) Равнището на информация относно дейностите на ЕП 
 
73 % (=) от анкетираните смятат, че са слабо информирани, докато 23 % (24 % 
ЕБ68) се смятат за добре информирани. 
 
 
VII. Роля и доверие в институциите 
 
a) Ролята в контекста на ЕС NB: Стандарт № 70 по ЕБ (пролетта на 2009 
г.). 
 
Схващането за значимостта на ролята на ЕП, Комисията и Съвета остава 
стабилно. Обратно, ролята на Европейската централна банка се е повишила с 
два пункта. 
 
⇒ Европейците определят следната роля на Европейския парламент: тази 

роля е важна за 74 % (75 % ЕБ69), не е важна според 12 % (11 % ЕБ69), а 
14 % (= ЕБ69) нямат мнение. 

 
⇒ 68 % от европейците разглеждат Европейката комисия като изпълняваща 

важна роля (=), 11 % не я смятат за важна (10 % ЕБ69), а 21 % нямат 
мнение (22 % ЕБ69). 

 
⇒ 61 % от европейците отдават важна роля на Съвета на Европейския съюз 

(60 % ЕБ69), според 12% тази роля не е важна (= ЕБ69), а 27 % (28 % 
ЕБ69) нямат мнение. 

 
⇒ По отношение на Европейската централна банка, 73 % от европейците 

смятат, че банката изпълнява важна роля (71 % ЕБ69), за 8 % тази роля не 
е важна (= ЕБB69), а 19 % (21% ЕБ69) нямат мнение. 

 
 



 8  

б) Доверие в институциите — NB: Стандарт № 70 по ЕБ (пролетта на 2009 
г.) 
 
В сравнение с ЕБ 69 се забелязва постоянство или съвсем лек спад в доверието 
към институциите от около 1%—2%. 
 
⇒ 51 % от европейците са склонни да се доверят на Европейския 

парламент (52 % ЕБ69), 31 % не са склонни да окажат доверие (27 % 
ЕБ69), а 18 % (21 % ЕБ69) нямат мнение. 

 
⇒ Процентът на европейците, които са склонни да се доверят на 

Европейската комисия е 47 % (=), 30 % проявяват склонност към 
недоверие (27 % ЕБ69), а 23 % (26% ЕБ69) нямат мнение. 

 
⇒ 42% от европейците склонни към доверие спрямо Съвета на 

Европейския съюз (43 % ЕБ69), 29 % проявяват склонност към недоверие 
(26 % ЕБ69), а 29 % (31 % ЕБ69) нямат мнение. 

 
⇒ Процентът на европейците, които са склонни да се доверят на 

Европейската централна банка, е 48 % (50 % ЕБ69), 30 % показват 
склонност към недоверие (24 ЕБ69), а 22 % (26 % ЕБ69) нямат мнение. 

  
От анализа на стандартите на ЕБ представлява интерес да се отбележи 
обстоятелството, че доверието в определени правителства нараства, особено 
към правителствата, които бяха на първа линия по време на финансовите кризи. 
Германия 42 % (36 %), Дания 60 % (55 %), Франция 31 % (28 %), Италия 26 % 
(15 %), Обединеното кралство 29 % (24%). 
 
 

Отдел за наблюдение на общественото мнение. 
 


