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A KIADÓRÓL

Ezt a tanulmányt az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának

Közvélemény-figyelő Osztálya készítette. 

A Közvélemény-figyelő Osztállyal a következő e-mail-címen veheti fel a kapcsolatot: 

public.opinion.monitoring@europarl.europa.eu
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FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 

Ez a dokumentum elsősorban a képviselők és az Európai Parlament személyzetének 

parlamenti munkájához készült. A dokumentum tartalmáért a szerzők kizárólagos 

felelősséggel tartoznak, és az abban megfogalmazott vélemény nem feltétlenül tükrözi az 

Európai Parlament hivatalos álláspontját.



PARLAMÉTER 2017: ERŐSEBB HANG 5

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ   ................................................................................................................................................................................................  7

ÖSSZEFOGLALÓ   ............................................................................................................................................................................  9

HÁTTÉR   .................................................................................................................................................................................................  11

I. FEJEZET: ERŐSEBB HANG     .............................................................................................................................................  13

 A véleményem számít az Európai Unióban és az országomban  .......................................................  14

 Érdeklődés az európai ügyek iránt   .......................................................................................................................  16

 Az európai uniós tagság jó dolog   ........................................................................................................................  17

 Az EU-s tagság az országom előnyére vált... és az előny okai   .............................................................  18

 Jó irányba mennek-e a dolgok?  ..............................................................................................................................  23

 Jó irányba halad-e az országom, illetve az EU?  .............................................................................................  26

 Az Európai Parlamentről kialakult kép és az intézmény szerepe .........................................................  26

 Az európai választások iránti érdeklődés   .........................................................................................................  30

II. FEJEZET: MIVEL KAPCSOLATBAN VAN SZÜKSÉG VÉDELEMRE?    ........................................................  31

 A terrorizmus veszélye elleni küzdelem  .............................................................................................................  33

 A válaszadók szociodemográfiai profilja ............................................................................................................  39

 Európai és nemzeti identitás: közös alap   .........................................................................................................  40

 Reflektorfényben a digitális Európa   ....................................................................................................................  41

 Reflektorfényben a kiberbiztonság  ......................................................................................................................  41

III. FEJEZET: CSELEKVÉSRE VALÓ FELHÍVÁS VILÁGOSAN MEGFOGALMAZOTT ÉRTÉKEK ALAPJÁN ... 43

 A terrorizmus elleni küzdelem prioritása ...........................................................................................................  44

 A szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése   ................................................................................  45

 A fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem   ..............................................................................................  46

 Küzdelem az éghajlatváltozás ellen kreatív megoldásokkal  .................................................................  47

 Éghajlatváltozás elleni küzdelem kontra a gazdaság fellendítése: ellentmondás?  .....................  48

 Az európai értékek iránti szilárd elkötelezettség   .........................................................................................  50

TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK  ..........................................................................................................................................................  54



PARLAMÉTER 2017: ERŐSEBB HANG6



PARLAMÉTER 2017: ERŐSEBB HANG 7

ELŐSZÓ

A vélemények számítanak. A demokratikusan megválasztott Európai Parlament 

számára - amely minden európai uniós polgárt képvisel és 

meghallgat - rendkívül fontos, hogy odafigyeljen a véleményekre és megismerje 

azok sokféleségét. Az Európai Parlament „Parlamétere” már tíz éve kíséri 

figyelemmel az európai polgárok véleményét az uniós tagságról és annak 

előnyeiről, arról, hogy hangjukat meghallják-e az Unióban, és végül, de nem 

utolsósorban arról, hogyan viszonyulnak az Európai Parlamenthez, annak 

prioritásaihoz, intézkedéseihez és küldetéséhez. A Parlaméter bemutatja napjaink 

Európai Unióját, általános képet alkot a sokféleségből.

2007 óta a Parlaméter felmérések tömör és átfogó képet adnak az európai közvélemény 

időbeli alakulásáról. Nyomon követik a válságok és a sikerek idején bekövetkező kedvező 

és kedvezőtlen fordulatokat, valamint beszámolnak az európai polgárok alapvető jogok 

és szabadságok iránti szilárd elkötelezettségéről. Az Európai Parlament közvélemény-

kutató felmérései rávilágítanak arra, milyen fontos szerepet játszik az Unió a globális 

veszélyek kezelésében, felmérik, hogy a polgárok mennyire tájékozottak az EU és 

különösen az Európai Parlament által a megbízásukból és az érdekükben tett jogalkotási 

intézkedésekről.

Ennek során a Parlaméter felmérések bőséges adatokkal és információkkal szolgálnak, 

ami nemcsak az európai átlag tekintetében teszi lehetővé a közvélemény változásának 

részletes vizsgálatát, hanem országspecifikus és szociodemográfiai szinten is sokkal 

részletesebb adatok érhetők el.

A Parlaméter éppen a rendelkezésre álló részletes információk mennyisége miatt annyira 

értékes és hasznos eszköz. Amint az a mostani felmérésből kiderül, az egyes kérdésekkel 

kapcsolatos európai átlageredmények alapján csak a féligazságot ismerjük meg. Csak a 

különböző nemzeti szintű eredményekkel együtt - és gyakran azokkal 

szembeállítva - kapunk teljes képet az Európai Unióról, ahogy azt a polgárok látják.

Az Európai Parlament ezen Eurobarométer felmérésével kapcsolatos terepmunka 

elvégzésére 2017. szeptember 23. és október 2. között került sor. Személyes interjúk 

keretében a Kantar Public 27 881 válaszadót kérdezett meg a 28 uniós tagállamban.
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Az eredmények ismertetése a háttér, azaz az elmúlt hónapokban történt, valamint a 

vélemények és a tendenciák változásai szempontjából lényeges jelentősebb politikai és 

gazdasági események bemutatásával kezdődik. A jelentés három fejezetből áll, amelyek 

mindegyike egy-egy fontos témáról szól: az első fejezet a polgároknak az Európai Unióra 

és az Európai Parlamentre vonatkozó véleményét és hozzáállását vizsgálja. A második 

fejezet a polgárok azzal kapcsolatos véleményét kutatja, hogy az Európai Uniónak 

milyen fenyegetésekkel szemben kell megvédenie őket, valamint hogy az Unió mely 

eredményeit és sikereit szeretnék megőrizni. Végül a harmadik fejezet rávilágít azon 

politikai prioritásokra, amelyek tekintetében az európai polgárok szeretnék, hogy az 

Európai Parlament fellépjen, és végül, de nem utolsósorban az általuk fontosnak tartott 

értékekre.

Számos jelentős kérdés vonatkozásában 2007-től kezdve beszámol a tendencia 

alakulásáról, elemzi az európai polgárok véleményének változásait. Bizonyos kérdések 

feltevésére nem került sor a Parlaméter valamennyi hullámában, ezért eltérőek lehetnek a 

különböző mutatók trendvonalai. 
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ÖSSZEFOGLALÓ

A Parlaméter 2017 azt mutatja, hogy az európai polgárok erőteljesebben 

hallatják a hangjukat, jobban hisznek az európai eszmében, valamint 

határozottabb képük van az Európai Parlamentről. Az Európa jövőjével és az 

Európai Unión belüli megkérdőjelezett egységgel kapcsolatban újból fellángolt 

vita idején az európai polgárok 47%-a érzi úgy, hogy véleménye számít az 

Unióban. Ez a legjobb eredmény a 2009-es európai választások óta. Ezen 

túlmenően a válaszadók 57%-a gondolja azt, hogy az uniós tagság jó dolog az 

országa számára, így ez a mutató is majdnem eléri a válság előtti szintet

Az Európai Parlament Parlaméter 2017 felmérése alapos vizsgálatnak veti alá a polgárok 

véleményét az uniós tagságról és annak előnyeiről, arról, hogy számít-e a véleményük az 

Európai Unióban, valamint az Európai Parlamenthez, annak prioritásaihoz, intézkedéseihez 

és küldetéséhez való viszonyulásukat.

Az Európai Unión belüli gazdasági fellendülés kedvező jeleit és a stabilitás helyreállítását 

egyre inkább „új normának” tekintik. Első részében a Parlaméter 2017 azt jelzi, hogy 

a polgárok kedvezőbben értékelik az Európai Uniót, ahogy az - 2016 óta - a korábbi 

felmérésekben is bebizonyosodott. A legutóbbi, „Két év van hátra a 2019. évi európai 

választásokig” című, 2017. márciusi felmérés már azt mutatta, hogy a polgárok egyre inkább 

tisztában vannak azzal, hogy az Unió az érdekükben cselekszik az általuk prioritásnak 

tartott területeken. Az Unió által folytatott tevékenység  egyre növekvő elismerésének 

köszönhetően az EU iránti érdeklődés továbbra is magas, 57%-os, és folyamatos növekedést 

mutat.

Az Európa jövőjéről szóló újabb vita keretében az európaiak egyértelmű többsége továbbra 

is támogatja országuk uniós tagságát. A válaszadók 57%-a - majdnem annyian, mint a 

válság előtt - úgy véli, hogy az uniós tagság jó dolog az országa számára. Míg a válság által 

leginkább érintett tagállamokban kevesebben gondolják így, a stabilabb gazdasági háttérrel 

rendelkező országok polgárai jellemzően jobban támogatják az EU-t. Az összes tagállamban 

a válaszadók többsége úgy nyilatkozott, hogy az uniós tagság az országa előnyére vált. 

Jelenleg a válaszadók 64%-a van ezen a véleményen, ami uniós szinten 2016-hoz képest 

négy százalékpontos növekedést jelent. Emellett többen gondolják úgy, hogy a dolgok jó 

irányba haladnak az EU-ban (31%, márciushoz viszonyítva +6 százalékpont).

Az egyre optimistább légkörben a közvélemény az Európai Parlamentet is kedvezőbben 

ítéli meg. A nyolc százalékpontos növekedés most azt mutatja, hogy az összes polgár 
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33%-ában kedvező kép él az Európai Parlamentről. Ezzel a növekedéssel párhuzamosan 7 

százalékponttal összesen 21%-ra csökken azon polgárok aránya, akikben kedvezőtlen kép 

alakult ki az Európai Parlamentről, míg a válaszadók 42%-ában továbbra is semleges kép él. 

Végül érdekes lehet figyelmet fordítani a közelgő 2019-es európai választásokra. Már 

csak kevesebb mint két év van hátra, és az európaiak 47%-a azt szeretné, hogy az Európai 

Parlament fontosabb szerepet játsszon, miközben az európaiak 55%-a már most úgy 

nyilatkozik, hogy érdeklik a következő európai választások.

Második részében a Parlaméter 2017 a fenyegetésekről és az EU által nyújtandó védelemről 

végez közvélemény-kutatást. Az Unióban a „védelmező Európa” elképzelés szilárdan 

beépült a politikai diskurzusba. A legutóbbi Eurobarométer felmérések kimutatták, hogy a 

legaggasztóbb kérdések közé a terrorizmus, a bevándorlás és a gazdasági helyzet tartozik.

Ez a fejezet ezért először azon területeket határozza meg, ahol az európaiak védelmet 

várnak az Uniótól. A válaszok 58%-ában a terrorizmust jelölték meg legfőbb fenyegetésként, 

amellyel szemben az európaiak az Uniótól várnak védelmet. Az európaiak sokaságát 

érintő bizonytalan gazdasági helyzet határozza meg a következő problémákat, úgymint 

munkanélküliség (43%), valamint szegénység és kirekesztés (42%). Az ellenőrizetlen 

migrációval szembeni védelem - átlagosan 35%-kal - szintén nagyon fontos a polgárok 

számára. Az európaiak kevesebb mint egynegyede említette az éghajlatváltozást (23%), a 

vallási radikalizmust (23%), a szervezett bűnözést (22%), a fegyveres konfliktusokat (21%), a 

politikai szélsőségességet (20%), a fertőző betegségek terjedését (10%), a kibertámadásokat, 

a szociális dömpinget és az adatbiztonság elleni fenyegetést (mindhárom 9%).

A felmérés ezután azon legfontosabb vívmányokat értékeli, amelyeket az európai polgárok 

szerint az Uniónak meg kell védenie. A válaszok két fő típusba sorolhatók: az egyikbe 

az alapvető jogok (44%) és az Unión belüli utazás, a munkavállalás és a tanulmányok 

folytatásának szabadsága (36%), a másikba pedig a szociális és gazdasági eredmények, 

azaz a munkavállalói jogok (34%), a megfelelő szintű nyugdíjak (34%) és a gazdasági jólét 

(33%) tartoznak. Ezek az eredmények pontosan tükrözik, hogy az európaiak elsősorban 

milyen értékek védelmét várják az Európai Parlamenttől: az emberi jogok védelme (56%), a 

véleménynyilvánítás szabadsága (34%), valamint a férfiak és a nők közötti egyenlőség (32%).

A harmadik fejezetben a Parlaméter 2017 bemutatja, hogy az európaiak milyen konkrét 

politikák folytatását várják az Európai Parlamenttől. A korábban azonosított fenyegetésekkel 

összhangban az európaiak elsősorban és egyenlő mértékben (41%) a szegénységgel és 

kirekesztéssel kapcsolatos, illetve a terrorizmus elleni fellépést támogatják. Átlagban az 

ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem a harmadik leggyakrabban említett téma (31%). 

Ebből a három legfontosabb kérdésből nagyjából következtetni lehet az európai polgárok 

szempontjaira: olyan helyen szeretnének teljes életet élni, amely gazdasági lehetőségeket 

garantál számukra és biztosítja szabadságuk védelmét. 
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HÁTTÉR

Ahogy minden ilyen jellegű felmérés esetében, a megállapítások helyes 

elemzéséhez kulcsfontosságú az interjúk nemzeti, európai és nemzetközi 

hátterének ismerete.

Az Európai Unióban a gazdasági fellendülés kedvező jeleit és a stabilitás helyreállítását 

egyre inkább „új normának” tekintik. Ennek megfelelően az Európai Bizottság elnöke, 

Jean-Claude Juncker által az Unió helyzetéről az Európai Parlamentben 2017. szeptember 

13-án tartott beszéd a pozitív eredmények felismerhető jeleire támaszkodik, amelyek jó 

kezdőpontként szolgálhatnak egy erősebb Európai Unió létrehozásához.

Az EU jövőjével kapcsolatos növekvő optimizmus tükrözi a fokozatos gazdasági 

fellendülést, ami a tagállamokban is tapasztalható. Az Eurostat adatai szerint 2017 

második negyedévében 235,4 millió volt a foglalkoztatott férfiak és nők száma a 28 

uniós tagállamban1: ez az eddigi legmagasabb foglalkoztatottsági szint. Ugyanakkor az 

Eurostat becslése szerint 2017 második negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP az 

euróövezetben (EA19) 0,6%-kal, a 28 uniós tagállamban (EU-28) pedig 0,7%-kal nőtt. 2017 

második negyedévében az előző év ugyanazon időszakával összevetve a szezonálisan 

kiigazított GDP az euróövezetben (EA19) 2,3%-kal, a 28 uniós tagállamban (EU-28) pedig 

2,4%-kal nőtt2.

Juncker elnök arra irányuló felhívását, hogy kezdődjön el egy reformfolyamat az Európai 

Unió vonatkozásában, az európai politikusok és a média is átvették, ami egyre nagyobb 

nyilvános vitát és tudatosságot eredményezett.

Bár 2014 óta visszaesett a menekültek és az illegális bevándorlók tömeges beáramlása a 

fő útvonalak mentén, és jelentősen csökkent a menedékkérők száma, az Európai Uniónak 

továbbra is foglalkoznia kell a bevándorlókkal és a menekültekkel, akik főleg a Földközi-

tengeren keresztül érkeznek, és számos, emberéleteket követelő tragikus eset fordul elő.

Továbbra is ártatlan emberek esnek terrorista támadások áldozatául különböző 

uniós országokban. Idén nyáron két terrorista támadást hajtottak végre az Egyesült 

Királyságban, június 3-án a London Bridge-en, szeptember 15-én pedig a londoni 

metróban. Augusztus 17-én Barcelonát érte terrorista támadás, amelyben 14-en 

1 Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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meghaltak és több mint 130-an megsebesültek. Belgium ismét célponttá vált, 

Brüsszelben két terrorista támadást hajtottak végre, június 20-án és augusztus 25-én. 

Végül, de nem utolsósorban terrorista támadások történtek Franciaországban, Párizsban 

és Marseille-ben, június 6-án, illetve október 1-jén.

Számos uniós országot természeti katasztrófák sújtottak. Olaszországban Livorno térségét 

árvíz öntötte el szeptember 9-én, Ischia szigetét pedig földrengés sújtotta augusztus 

21-én. A görög Kosz szigetén is földrengés történt július 21-én. Szélesebb kitekintésben 

az európai média részletesen beszámolt a Karib-szigeteket, Puerto Ricót, valamint az 

amerikai kontinenst sújtó pusztító hurrikánokról.

Ami az Egyesült Királyságot és a folyamatban lévő Brexit-tárgyalásokat illeti, az Európai 

Unióval való tárgyalások továbbra is nehézkesek, és az előrehaladás még mindig nem 

tekinthető megfelelőnek, jóllehet kísérleteket tettek a folyamat újbóli elindítására. 

Az Európai Unióból való kilépéssel kapcsolatos kihívásokról, valamint a lehetséges 

következményekről számos helyen hírt ad a média az Európai Unióban.

Mindeközben a katalóniai helyzet miatt Spanyolországban kialakult politikai válság 

erősen uralta a nyilvános vitát Spanyolországon kívül is.

A választások gyakran politikai nézeteik és fontos kérdésekkel kapcsolatos álláspontjuk 

felülvizsgálatára késztetik az embereket. Nemzeti szinten számos parlamenti választásra 

és elnökválasztásra került sor a terepmunka előtt vagy után. 2017. szeptember 24-én 

parlamenti választásokat tartottak Németországban, október elején pedig helyhatósági 

választásokat Portugáliában. Ezenkívül október 15-én Ausztriában, október 22-én pedig 

a Cseh Köztársaságban tartanak parlamenti választásokat. Az észtországi helyhatósági 

választásokra, valamint a szlovéniai elnökválasztás első fordulójára is idén októberben 

kerül sor. 
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I. FEJEZET: ERŐSEBB HANG

Az elmúlt év során a közvélemény változása azt mutatja, hogy kedvezőbb lett 

az EU megítélése, amint az a Parlament „Két év van hátra a 2019. évi európai 

választásokig” című Eurobarométer tematikus felméréséből (2017. március)3, 

a „Parlaméter 2016” felmérésből4, valamint az Európai Bizottság 87.  Standard 

Eurobarométer felméréséből (2017. május)  kiderül5.

Az európai polgárok 47%-a érzi úgy, hogy számít a véleménye az Európai Unióban. Ez 

a legjobb eredmény a 2009-es európai választások óta. Ezen túlmenően a válaszadók 

57%-a gondolja azt, hogy az uniós tagság jó dolog az országa számára, így ez a mutató is 

majdnem eléri a válság előtti szintet. Az Unió  iránti érdeklődés továbbra is magas, 57%-os, 

és folyamatos növekedést mutat.

Az európaiak egyértelmű többsége továbbra is támogatja országuk uniós tagságát. A 

válaszadók 57%-a - majdnem annyian, mint a válság előtt - úgy véli, hogy az uniós tagság 

jó dolog az országa számára. EU-szerte a válaszadók 64%-a úgy nyilatkozott, hogy az uniós 

tagság az országa előnyére vált. Ez uniós szinten négy százalékpontos növekedést jelent 

2016-hoz képest. Emellett többen gondolják úgy, hogy a dolgok jó irányba mennek az 

EU-ban (31%, márciushoz viszonyítva +6 százalékpont).

Az európaiak többféleképpen tekintenek az Unióra: egyrészt globális szereplőnek tartják, 

amelynek feladata a nemzetközi kihívások kezelése, másrészt megfelelő szintnek ahhoz, 

hogy számos politikai területen határozottabban fellépjen6. A polgárok ugyanakkor 

nemcsak többet várnak el az EU-tól, hanem úgy tűnik, hogy tájékozottabbak is az Unió e 

területeken végzett tevékenységeiről.

Az Európai Parlament legutóbbi, „Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig” című 

felméréséből világosan kiderül, hogy az európai polgárok egyre inkább tisztában vannak 

azzal, hogy mit tesz értük az Unió. Ha összevetjük a 2016-os és a 2017-es eredményeket, 

látható, hogy szinte minden tagállamban jelentősen megnőtt azon válaszadók aránya, 

akik szerint a politikai területek többségének tekintetében „megfelelő az EU fellépése”. A II. 

fejezet annak jelentőségét tárgyalja, hogy az európai polgárok tájékozottabbak abban a 
3 Európai Parlament, Eurobarométer tematikus felmérés „Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig”, 
2017. március, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-
the-2019-European-Elections
4 Európai Parlament, Eurobarométer tematikus felmérés „Parlaméter 2016”, http://www.europarl.europa.
eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Az Európai Bizottság 87. sz. standard Eurobarométer felmérése, 2017. május, http://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Európai Parlament, Eurobarométer tematikus felmérés „Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig”, 
2017. március

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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tekintetben, hogy az elvárásaikhoz képest mit tesz az Európai Unió. Alapos magyarázattal 

szolgál továbbá egy kulcsfontosságú területen, konkrétan azzal kapcsolatban bekövetkezett 

jelentős növekedésre, hogy a polgárok mit gondolnak arról, hogy véleményük „számít-e az 

EU-ban”.

A véleményem számít az Európai Unióban és az országomban

Az európaiak úgy érzik, hogy számít a véleményük, és hogy meghallják a hangjukat: azon 

európaiak százalékos aránya, akik úgy vélik, hogy számít a véleményük az EU-ban, eléri a 

47%-ot, amely a 2009. júniusi európai választások óta a legmagasabb érték.

Ezzel szemben 48% azon európaiak aránya, akik azt gondolják, hogy „a véleményük nem 

számít az Európai Unióban”, azaz ez 11 százalékponttal csökkent a 2016. szeptemberi 

csúcsértékhez képest. Az utóbbi időben a két trendvonal közeledést mutat, a pozitív 

válaszok aránya 4 százalékpontos növekedést ért el 2017. márciushoz képest, az egy évvel 

ezelőtti eredményhez viszonyítva pedig 10 százalékponttal nőtt.

Ezt a fejlődést a tagállamok nagy többségében bekövetkezett általános növekedés idézte 

elő. 10 százalékpontos vagy nagyobb mértékű növekedéssel Szlovénia, Svédország, 

Dánia, Ausztria és Írország állnak a növekvő trend élén. Ez a vélemény csak Bulgáriában, 

Litvániában és Romániában mutat csökkenő tendenciát, Cipruson és Lettországban 

pedig változatlan.

? Kérem, mondja meg, milyen mértékben ért egyet vagy nem ért egyet a következő kijelentéssel: 
„A véleményem számít az Európai Unióban”.

Forrás: Parlaméter 2017, D72.1
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Annak okait, hogy a polgárok miért gondolják azt, hogy a véleményük most már jobban 

számít az EU-ban, minden egyes ország esetében körültekintően, az adott politikai háttér 

figyelembevételével kell megvizsgálni. Ezeket az eredményeket nagy valószínűséggel 

indokolhatja az, hogy az Unió fellépése jobban összhangban áll a kifejezett elvárásokkal. 

A különböző politikai fejlemények - például egy nemzeti kormány által bizonyos politikák 

vagy álláspontok európai szinten történő érvényesítésében elért siker - is fontos szerepet 

játszhatnak és befolyásolhatják a polgárok azzal kapcsolatos véleményét, hogy nagyobb 

beleszólással rendelkeznek az EU-ban.

Amellett, hogy mennyire számít a véleményük az EU-ban, a polgárokat arról is 

megkérdezték, hogy mit gondolnak arról, hogy hazájukban számít-e a véleményük. Ez 

az érzés továbbra is erős és nagyobb százalékot mutat, mint az EU vonatkozásában. Az 

európaiak nagy többsége gondolja azt, hogy véleményük számít nemzeti szinten (61%), 

és a válaszadóknak csak 35%-a véli úgy, hogy véleménye nem számít a hazájában.

A polgárok szinte minden országban úgy vélik, hogy nemzeti szinten nagyobb 

beleszólásuk van, mint európai viszonylatban. Románia és Litvánia képez kivételt, ahol a 

polgárok inkább úgy gondolják, hogy véleményüket jobban figyelembe veszik az EU-ban, 

mint a hazájukban, még akkor is, ha ez az érzés csökkenőben van, ahogy arra fentebb 

rámutattunk. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni, hogy 2017. júniusban 

megbukott a román kormány, új miniszterelnök került s kormány élére, Litvániában pedig 

2016 telén új kormány került hatalomra.

Forrás: Parlaméter 2017, D72.2

?Kérem, mondja meg, milyen mértékben ért egyet vagy nem ért egyet a következő kijelentéssel: 
„A véleményem számít [az országunkban].”
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Hol a legerősebb és hol a leggyengébb az az érzés, hogy „számít a 
véleményem”?

Svédországban gondolja a legtöbb polgár azt, hogy számít a véleménye, nemzeti szinten 

(95%) és uniós szinten (84%) egyaránt. Ez nem újdonság az Eurobarométer felmérések 

történetében, mivel mindig is nagyon magas volt azon svéd polgárok száma, akik úgy 

gondolják, hogy számít a véleményük. Hasonló trend figyelhető meg Dániában, ahol a 

polgárok 94%-a véli úgy, hogy véleménye számít az országban, 80% pedig azt gondolja, 

hogy véleménye számít uniós szinten.

Görögországban ezzel szemben egészen más a helyzet, mivel gyenge a polgárok 

azzal kapcsolatos érzése, hogy véleményük számít nemzeti szinten (23%) és uniós 

szinten (21%), bár tavaly óta növekvő tendencia figyelhető meg. Litvániában hasonló 

eredmények születtek: 23% gondolja azt, hogy véleménye számít az országában, és 25% 

véli úgy, hogy véleménye számít az EU-ban.

Jellemzően a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a vezető beosztásúak és a 

számláikat könnyebben kifizető a polgárok mondják azt, hogy a véleményük számít uniós 

és nemzeti szinten is. Ugyanakkor az életükkel elégedettek és a jövőbe optimistábban 

tekintő válaszadók túlnyomó többsége nagy valószínűséggel osztja ezt a véleményt.

Érdeklődés az európai ügyek iránt

A Brexitről szóló népszavazást követően továbbra is nagy az uniós ügyek iránti 

érdeklődés. Ezenkívül az európai uniós dimenzió számos nemzeti választás során játszott 

kulcsszerepet a politikai 

diskurzusban.

Az európaiak 57%-a 

nyilatkozott úgy, hogy érdeklik az európai ügyek, bár ehhez 

az uniós átlaghoz képest nagy különbségek vannak a 

tagállamok között. 

Bár az uniós átlagérték követi az előző felmérésekben 

kimutatott általános trendet, bizonyos országokban, 

például Finnországban és Szlovéniában jelentős növekedés 

figyelhető meg az európai ügyek iránt (+9 százalékpont 

Finnországban és +8 százalékpont Szlovéniában), ezzel 

? Mit mondana, nagyon érdeklik, inkább érdeklik, nem nagyon érdeklik vagy egyáltalán 
nem érdeklik az európai ügyek?

Forrás: Parlaméter 2017, QA1
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szemben máshol lényeges csökkenés, például Írországban és Lettországban (-7 

százalékpont mindkét országban).

A polgárok közül kik érdeklődnek leginkább az európai ügyek iránt?

Ebben a kérdésben az iskolai végzettség és a foglalkozás szerint figyelhetők meg jelentős 

megoszlások, mivel a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező válaszadók, valamint 

a vezető beosztásúak és az önálló vállalkozók nagy valószínűséggel nagyobb érdeklődést 

mutatnak az európai ügyek iránt. A szociodemográfiai elemzés emellett kimutatja, hogy 

az is szerepet játszik, hol élnek az emberek, mivel a városban lakók körében általában 

nagyobb az érdeklődés. 

Ha az életkor szerinti megoszlást tekintjük, kiderül, hogy a fiatalabbakat kevésbé érdeklik 

az uniós ügyek, mint az idősebb generációkat (a 15 - 24 évesek 52%-a szemben az 55 

évesnél idősebbek 57%-ával), ami összhangban van azzal, hogy kevésbé érdeklődnek a 

politika iránt, amint azt például az Európai Parlament 2014-es választások utáni felmérése 

kimutatja7. Mindazonáltal mivel általában optimistább képük van az EU-ról8, a fiatalok 

nagyobb valószínűséggel gondolják azt, hogy véleményük számít az EU-ban (49%, 

szemben az 55 évesnél idősebbek 44%-ával).

Az európai uniós tagság jó dolog

Az európaiak egyértelmű többsége továbbra is támogatja országa uniós tagságát. 

Továbbra is erősen tartja magát az az érzés, hogy az EU jó dolog, ezt a válaszadók 57%-a 

támasztja alá. Ez a mutató tehát majdnem eléri a válság előtti szintet. Ezt a megújult 

stabilitást nem csupán az Egyesült Királyság és az Európai Unió között folyamatban lévő 

nehéz tárgyalásokkal összefüggésben kell értelmezni. Az EU jövőbeni irányáról szóló 

nyilvános vita megkezdését is figyelembe kell venni, amit 2017. ősz elején Emanuel 

Macron francia elnök, valamint az Európai Parlament előtt az Európai Bizottság elnöke is 

hangsúlyozott.

7 Európai Parlament, A 2014-es választások utáni felmérés, 2014. október, terepmunka: 2014. május-június, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
8 Ez a felmérés például kimutatja, hogy a fiatalok hajlamosabbak azt gondolni, hogy „a dolgok jó irányba 
mennek az Európai Unióban”, mint az idősebb generációk (a 15-24 évesek 33%-a szemben az 55 évesnél 
idősebbek 28%-ával). Az 55 évesnél idősebbek 54%-ával szemben a fiatalok 61%-a mondja azt, hogy az 
európai uniós tagság jó dolog.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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Az egyes országok háttere itt is erőteljesen befolyásolja az eredményeket, amelyek a 

vélemények nyilvánvaló megoszlását tükrözik. A polgárok jellemzően kedvezőbben 

ítélik meg az Uniót azokban az országokban, ahol stabilabb a gazdaság, vagy ahol a 

közelmúltban határozott gazdasági növekedés volt tapasztalható: Luxemburgban, 

Németországban, Hollandiában és Írországban.

Az EU-s tagság az országom előnyére vált... és az előny okai

Az európaiak többsége úgy véli, hogy az országának előnyére vált az európai uniós tagság. 

Átlagban az uniós polgárok 64%-a állítja azt, hogy az EU-hoz tartozás előnyös az országa 

számára, míg 25% ennek az ellenkezőjét gondolja. 2011 óta növekvő tendencia figyelhető 

meg, ami a gazdasági válság vége és az Unión belüli gazdasági fellendülés kezdete óta 

egyre jelentősebb.

Ezt az érzést még határozottabban kifejezésre juttatták, ami a 2016-hoz képest négy 

százalékpontos növekedésben mutatkozik meg. Ugyanakkor nagy eltérések vannak az 

uniós országok között, több mint 85%-ot mértek Írországban, Máltán, Litvániában és 

Luxemburgban, míg Görögországban, Cipruson és Olaszországban kevesebb mint 50%-ot.

? Általában véve, Ön szerint (ország) EU tagsága…? 

Forrás: Parlaméter 2017, QA10
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?Mindent figyelembe véve, Ön szerint (országnak) előnyére vált-e az uniós tagság?

Forrás: Parlaméter 2017, QA11

?Mindent figyelembe véve, Ön szerint (országnak) előnyére vált-e az uniós tagság?
 (Összes „Előnyére vált”)

Forrás: Parlaméter 2017, QA11
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? Az alábbiak közül melyek a fő okai annak, hogy úgy gondolja, hogy [ország] előnyére vált 
az uniós tagság? (Az összesen maximum 3 válaszra vonatkozó számadatok)

Forrás: Parlaméter 2017, QA12. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt a kérdést csak azon válaszadóknak tettük fel, akik azt válaszolták, hogy „országuknak előnyére vált az uniós tagság” (Q11)
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Ezt követően azokat, akik azt válaszolták, hogy „országuknak előnyére vált az uniós tagság”, 

arra kértük, hogy mondják el, véleményük szerint milyen okoknak tudható ez be.

A válaszokban nagyon sokféle okot neveztek meg: a legfontosabbak közé a gazdasági 

növekedés (36%), a béke, biztonság (30%) és az uniós országok közötti együttműködés 

(30%) tartozik, de az okok sorrendje országonként nagy eltérést mutat.

?(Ország) uniós tagságból származó előnyeinek okai

Forrás: Parlaméter 2017, QA12
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Ha hasonló is az EU támogatottságának szintje, a motivációk eltérőek lehetnek. 

Spanyolország és Portugália összehasonlító elemzése jól szemlélteti ezt: a polgárok 

többsége mindkét országban azt mondja, hogy az uniós tagság jó dolog az ország számára 

(62% Spanyolországban és 60% Portugáliában). Mindkét országban úgy gondolják továbbá, 

hogy az ország előnyére vált az uniós tagság (70%, illetve 73%). Más-más a fő oka azonban 

annak, hogy miért gondolják úgy, hogy előnyös volt a tagság:

Északon Dánia és Észtország összehasonlításával szintén érdekes eredményt kapunk: a 

polgárok többsége mindkét országban meg van győződve arról, hogy az uniós tagság jó 

dolog (67% Dániában és 68% Észtországban). Itt is mindkét országban úgy gondolják, hogy 

az ország előnyére vált az uniós tagság (mindkét országban 81%).

Más-más a fő oka azonban annak, hogy miért gondolják úgy, hogy előnyös volt a tagság: 

Dániában az uniós országok közötti jobb együttműködést említik, Észtországban pedig a 

gazdasági növekedést.

Fő ok:
„Együttműködés más uniós országokkal” 

(47%)

Dániában a válaszadók 
81%-a mondja azt, hogy az 

országának előnyére vált az 
európai uniós tagság.

Fő ok:
„Az EU hozzájárul a gazdasági 

növekedéshez” 
(49%) 

Észtországban a válaszadók 
81%-a mondja azt, hogy az 

országának előnyére vált az 
európai uniós tagság.

Fő ok:
„Az EU hozzájárul a gazdasági 

növekedéshez” 
(39%)

Spanyolországban a válaszadók 
70%-a azt mondja, hogy az 

országának előnyére vált az 
európai uniós tagság.

Fő ok:
„Az EU új munkalehetőségeket nyújt” 

(32%) 

Portugáliában a válaszadók 
73%-a azt mondja, hogy az 

országának előnyére vált az 
európai uniós tagság.
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Az uniós tagságot főként a fiatalok, a vezető beosztásúak és a diákok látják 
jónak

Az uniós tagságot leginkább a fiatalok, a vezető beosztásúak és a diákok támogatják. 

Ugyanez vonatkozik azokra az emberekre is, akik úgy nyilatkoztak, hogy meg vannak 

elégedve az életükkel, továbbá azokra is, akik úgy látják, hogy életkörülményeik javulni 

fognak a következő öt évben. Ezenfelül az uniós tagságot főleg a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező válaszadók tartják előnyösnek.

Jó irányba mennek-e a dolgok?

Az EU jövőjével kapcsolatos növekvő optimizmus tükrözi a fokozatos gazdasági 

fellendülést, ami a tagállamokban is tapasztalható. Az Eurostat-adatok szerint 2017 

második negyedévében 235,4 millió volt a foglalkoztatott férfiak és nők száma az EU-28-

ban9: ez az eddigi legmagasabb foglalkoztatottsági szint. 2017 második negyedévében 

a szezonálisan kiigazított GDP az előző év ugyanazon időszakával összevetve az 

euróövezetben (EA19) 0,6%-kal, a 28 uniós tagállamban (EU-28) pedig 0,7%-kal nőtt. 

2017 első negyedévében mindkét térségben 0,5%-kal nőtt a GDP. 2017 második 

negyedévében az előző év ugyanazon időszakával összevetve a szezonálisan kiigazított 

GDP az euróövezetben (EA19) 2,3%-kal, a 28 uniós tagállamban (EU-28) pedig 2,4%-kal 

nőtt10.

Az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament előtt az Unió helyzetéről tartott 

beszédében kiemelte, hogy az európai intézmények kulcsfontosságú szerepet játszottak 

a változások elősegítésében. A fő eredmények közül hármat említett a beszédben: 

az európai beruházási tervet, a banki szektoron belüli határozott fellépést, valamint a 

Stabilitási és Növekedési Paktum „intelligens alkalmazását”.

Bár a polgárok többsége továbbra is azon a véleményen van, hogy „a dolgok rossz irányba 

mennek” (49% szerint az országukban, 44% szerint pedig az EU-ban), a hozzáállás kezd 

megváltozni, különösen ami az Európai Unió helyzetét illeti.

2017. márciushoz viszonyítva többen vélik úgy, hogy „a dolgok jó irányba mennek az 

EU-ban” (25%-hoz képest 2017. szeptemberben 31%). Jelentősen növekvő tendencia 

figyelhető meg a válsággal összefüggő 2011. novemberi 19%-os mélyponthoz 

viszonyítva. Ez a növekvő trend valamennyi tagállamra igaz.

9 Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6b
Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6b
Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-
Http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-
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Azon érzés erősödésével egyidejűleg, hogy „a dolgok jó irányba mennek az EU-ban”, az 

ellenkező nézet csökkenő tendenciája figyelhető meg. A felmérés kimutatja, hogy 2017. 

márciushoz képest 6 százalékponttal, az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva pedig 

10 százalékponttal csökkent azok százalékos aránya, akik úgy vélik, hogy „a dolgok rossz 

irányba mennek az EU-ban”.

11% spontán azt válaszolta, hogy „a dolgok se nem jó, se nem rossz irányba mennek 

uniós szinten”, ami három százalékponttal kevesebb, mint 2017. márciusban. Ennek 

következtében - amint azt a fenti grafikon mutatja - a „rossz irány” és a „se nem jó, se nem 

rossz irány” tekintetében megfigyelhető csökkenő trend a kék görbe („jó irány”) növekvő 

tendenciáját támogatja.

Az egyes országok vonatkozásában azonban sokszínű képet mutatnak a nézetek.

A következő grafikon áttekintést ad arról, hogy egyes országok polgárai milyen 

álláspontot foglalnak el a két kérdésben: „Jó irányba mennek-e a dolgok rossz irányba 

mennek (országban)?” és „az EU-ban?”. A kettő együttes vizsgálatakor megfigyelhető, hogy 

17 országban még mindig magasabb azon válaszadók aránya, akik úgy vélik, hogy a 

dolgok jó irányba mennek a hazájukban. Érdekes megfigyelni, hogy egyes tagállamokban 

általános az a nézet, hogy a dolgok sem országos, sem uniós szinten nem mennek túl jól. 

Ez igaz többek között a grafikon alsó részének bal sarkában található Görögországra és 

Olaszországra11.

11 Görögországban az emberek 16%-a gondolja úgy, hogy az EU-ban jó irányba mennek a dolgok, míg saját 
országukról 8% gondolja ugyanezt. Olaszországban az emberek 21%-a, illetve 16%-a osztja ezt a véleményt.

? Jelen pillanatban, általában véve, Ön hogyan gondolja, a dolgok jó vagy rossz irányba 
mennek az Európai Unióban?

Forrás: Parlaméter 2017, D73.b
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Más országokban, például Bulgáriában és Litvániában sokkal magasabb azon válaszadók 

száma, akik úgy vélik, hogy a dolgok jó irányba mennek az EU-ban (48% Bulgáriában és 

46% Litvániában), mint azoké, akik saját országukról gondolják ugyanezt (28%, illetve 

27%).

Ezzel szemben például Máltán vagy Hollandiában úgy érzik a polgárok, hogy országuk 

inkább jó irányba halad, mint az EU: Máltán a válaszadók 64%-a, Hollandiában pedig 

59%-a gondolja úgy, hogy a dolgok jó irányba mennek az országban. Az EU-ról 41%, 

illetve 46% gondolkodik ugyanígy.

Írországban nagyon pozitív, ugyanakkor egyedülálló a helyzet: itt mérték a legmagasabb 

értékeket abban a tekintetben, hogy „a dolgok jó irányba mennek” országos és uniós 

szinten is (75%, illetve 59%). 

?A dolgok jó irányba mennek - (országban), illetve az Európai 

Forrás: Parlaméter 2017, D73.a és D73.b
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Jó irányba halad-e az országom, illetve az EU?

A szociodemográfiai profil szempontjából nézve általában inkább a fiatalok gondolják 

úgy, hogy az EU jó irányba halad, míg az idősebb generációk hozzáállása saját országukkal 

kapcsolatban pozitívabb.

Azok az emberek, akik általánosságban elégedettebbek az életükkel és úgy látják, hogy 

életkörülményeik javulni fognak a következő öt évben, hajlamosabbak azt válaszolni, 

hogy „a dolgok jó irányba mennek” uniós és országos szinten is.

Az Európai Parlamentről kialakult kép és az intézmény szerepe

Amint azt a fenti adatok alátámasztják, egyre többen gondolják úgy, hogy számít a 

véleményük az EU-ban. E növekvő arány mellett az uniós tagság stabil támogatottsága 

és azon uralkodó nézet, hogy az uniós tagság előnyös volt, szintén megerősíti, hogy 

a polgárok egyre pozitívabban viszonyulnak az Európai Unióhoz. Úgy tűnik, hogy a 

folyamatosan növekvő gazdasági optimizmussal együtt az Európai Parlamentnek is sikerül 

helyreállítania a bizalmat.

Az Európai Bizottság 87. sz. standard Eurobarométer felmérése12 szerint az európaiak 

véleménye alapján az európai intézmények közül az Európai Parlament iránt a legnagyobb 

bizalom: a polgárok 45%-a bízik a Parlamentben. Az Európai Bizottság iránti bizalom 41%-on 

áll, az Európai Központi Bank iránti bizalom pedig 37%-on. Összességében a válaszadók 

42%-a nyilatkozik úgy, hogy bízik az Európai Unióban. Az EU és az Európai Parlament iránt 

így nagyobb a bizalom, mint a nemzeti parlamentek (36%) és a nemzeti kormányok (37%) 

iránt.

Bár a válaszadók közül sokakban (42%) „semleges kép” él az Európai Parlamentről, 

kétségtelenül növekvő tendenciát mutat azok száma, akiknek pozitív képük van az 

intézményről (33% a 2016. szeptemberi 25%-hoz képest). E növekedés következménye 

azon válaszadók számának határozott csökkenése, akik negatív véleménnyel vannak az 

intézményről, míg a semleges véleményen állók aránya meglehetősen stabil, 41% és 46% 

között mozgott az elmúlt tíz évben.

A lista élén Írország áll, ahol a válaszadók abszolút többségében (54%) pozitív kép alakult 

ki, majd Bulgária, Málta és Luxemburg következik, ahol a válaszadók több mint 45%-ában 

pozitív kép él az Európai Parlamentről. A sorban hátul áll a Cseh Köztársaság, ahol 18% 

azon válaszadók aránya, akik pozitívan gondolkodnak a Parlamentről, Lettországban és 

Franciaországban pedig 20%-os, illetve annál alacsonyabb a „pozitív kép” aránya.

12 Az Európai Bizottság 87. sz. standard Eurobarométer felmérése, 2017. május, http://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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?Általánosságban véve Önben az Európai Parlamentről nagyon pozitív, eléggé pozitív, 
semleges, eléggé negatív vagy pedig nagyon negatív kép alakult ki?

Forrás: Parlaméter 2017, QA6

?„Az Európai Parlamentről kialakult pozitív képpel” kapcsolatos válaszok tagállamonként 
százalékpontban megadva 

Forrás: Parlaméter 2017, QA6
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Az összes tagállamban növekvő trend figyelhető meg a „pozitív vélemény” tekintetében, 

amint az a fenti oszlopgrafikonból kiderül. Itt is Írország vezeti a listát, 2016 ősze óta 

16 százalékponttal nőtt „az EP-ről kialakult pozitív képpel” kapcsolatos válaszok aránya, 

ugyanakkor csak Cipruson és Horvátországban maradt változatlan a „pozitív kép” aránya.

Az Európai Parlamentről kialakult kép pozitív alakulása mellett bizonyos tagállamokban 

még mindig különösen figyelemre méltó azon válaszadók aránya, akiknek „semleges 

véleményük” van az Európai Parlamentről. Hogy csak néhány országot említsünk, 

Észtországban (59%), Lettországban (58%), Finnországban (57%) és Litvániában (56%) 

legmagasabb a semleges válaszok aránya.

Ha uniós szinten nézzük, hogy kik mondták azt, hogy „semleges” véleménnyel vannak 

az Európai Parlamentről, köztük gyakrabban találhatók nők, olyan emberek, akik középre 

helyezik magukat a bal - jobb skálán, valamint olyan válaszadók, akik azt gondolják, hogy 

nem számít a véleményük, és hogy az uniós tagság se nem jó, se nem rossz dolog. 

? „Az Európai Parlamentről kialakult pozitív képpel” kapcsolatos válaszok arányának növekedése valamennyi 
tagállamban (a százalékpontok különbségeként kimutatott eredmények, 2016. szeptember/október - 2017. október)

Forrás: Parlaméter 2017, QA6
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Fontosabb szerepet játszani

Ami az Európai Parlament jövőjét illeti, a polgárok nagyobb része (47%) azt szeretné, hogy 

az intézmény fontosabb szerepet játsszon.

Noha a válaszok összhangban vannak a korábbi évekkel, néhány kivétel figyelemre 

méltó: Máltán, Szlovákiában és Észtországban például kevesebben válaszolták azt, hogy 

szeretnék, hogy az Európai Parlament fontosabb szerepet játsszon a jövőben.

Érdekes együttesen elemezni a polgároknak az Európai Parlamentről kialakult képét és a 

kívánatos szerepével kapcsolatos véleményét, mivel az elemzés szempontjából lényeges 

a nemzeti háttér. A válaszadók azon országokban, ahol pozitív véleménnyel vannak az 

Európai Parlamentről, és bizonyos, az intézménnyel kapcsolatban negatívabb nézetet 

valló tagállamokban egyaránt azt szeretnék, hogy az Európai Parlament fontosabb 

szerepet játsszon a jövőben.

Az e felmérés és a korábbi Eurobarométer felmérések által az Európai Parlament képével 

és kívánatos szerepével kapcsolatban összegyűjtött adatok az uniós tagsággal és annak 

előnyeivel, valamint az e fejezetben tárgyalt egyéb mutatókkal kapcsolatos vélemények 

alakulásával együtt teret engednek azon feltételezésnek, hogy a polgárok folyamatosan 

egyre fontosabb szerepet bíznak az Európai Parlamentre, amit egyrészt azáltal tölthet 

be, hogy körültekintően odafigyel a polgárok erősebb hangjára, másrészt azáltal, hogy 

hatékony válaszokat ad a kifejezésre juttatott prioritásokra. 

?Ön személy szerint azt szeretné-e, hogy az Európai Parlament fontosabb vagy kevésbé 
fontos szerepet játsszon?

Forrás: Parlaméter 2017, QA7



PARLAMÉTER 2017: TAGSÁG, ARCULAT ÉS SZEREP30

Az európai választások iránti érdeklődés

Kevesebb mint két évvel a következő európai választások előtt, azon kívánságukkal 

együtt, hogy az Európai Parlament játsszon fontosabb szerepet, az európaiak többsége 

(55%) úgy nyilatkozik, hogy érdeklődik a 2019. évi európai választások iránt.

Az érdeklődés különösen nagy Hollandiában (79%), Svédországban (70%), Írországban 

(69%) és Németországban (68%). Egyes tagállamokban azonban még mindig elég 

alacsony az érdeklődés, például Szlovákiában (30%) és a Cseh Köztársaságban (23%), a 

két országban volt a legalacsonyabb a részvétel a 2014. évi európai választásokon. A Cseh 

Köztársaságban a válaszadók valószínűleg most is jobban érdeklődnek a közelgő, 2017. 

október 20 - 21. között tartott országos választások iránt. Általánosságban uniós szinten 

a következő európai választások iránt érdeklődők a legmagasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők közül kerülnek ki. Ezenkívül úgy gondolják, hogy véleményük számít az EU-

ban, érdeklődnek az európai ügyek iránt és pozitív kép él bennük az Európai Parlamentről.

Az e kérdésre adott válaszok összhangban vannak azzal, hogy a felmérések szerint 

Európa-szerte egyre pozitívabban viszonyulnak az Európai Unió eszméjéhez. 

Mindazonáltal ezt a konkrét mutatót óvatosan kell kezelni, mivel az európai választások 

még nem képezik a széles körű nyilvános politikai diskurzus részét, így még nem épültek 

be az európai polgárok tudatába. 

? A következő európai választásokkal kapcsolatos „összes érdekel” válasz százalékos aránya országonként

Forrás: Parlaméter 2017, QA15
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II. FEJEZET: MIVEL KAPCSOLATBAN VAN SZÜKSÉG VÉDELEMRE?

A „védelmező Európa” elképzelés szilárdan beépült az Európai Unióról folytatott 
politikai diskurzusba. A három elnök által 2016. december 13-án aláírt, az EU 

2017. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatot az „Építsünk olyan 
Európát, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a 
biztonságot” mottóval terjesztették elő. 
Vezető országos és európai politikusok hivatkoznak erre az elképzelésre. Noha 
a védelemre vonatkozó diskurzus kezdetben nagyrészt biztonsági kérdésekre 
összpontosult, manapság  már meglehetősen sokrétű és számos konkrét javaslat 
formájában valósul meg.

A felmérés célja annak jobb megértése, hogy az európaiak mely területeken várják el, hogy 

az Európai Unió megvédje őket, és hogy milyen mértékű védelmet biztosítson. Ebben az 

összefüggésben a védelem fogalma kettős: Egyrészt meg kell határozni, hogy a polgárok 

milyen fenyegetésekkel szemben szeretnének európai szintű védelmet. Másrészt azon 

európai vívmányokat keressük, amelyek védelmét és megőrzését az Európai Uniótól várják el 

a polgárok.

A Parlament legutóbbi, „Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig” című 

Eurobarométer felmérése13  kimutatta, hogy az európaiak teljesen tisztában vannak azzal, 

hogy egy sor globális geopolitikai fejlemény fenyegetést jelent, például Oroszország és Kína 

növekvő hatalma és nemzetközi befolyása vagy az arab-muzulmán világ növekvő instabilitása. 

Az európaiak nagy többsége közös európai uniós megközelítéssel szeretné kezelni ezeket 

a bizonytalanságot okozó eseményeket. Manapság azonban távolról sem csupán a globális 

fejlemények aggasztják az európai polgárokat.

A legutóbbi, 87. sz. standard Eurobarométer felmérés14  már kimutatta, hogy a legaggasztóbb 

kérdések közé a terrorizmus, a bevándorlás és a gazdasági helyzet tartozik. Ezek 

bizonytalanságérzetet keltenek, amit egyéb tényezők (például az éghajlatváltozás) tovább 

fokoznak.

2017. márciusban a „Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig” című Eurobarométer 

felmérés azt is megvizsgálta, hogy az európaiaknak milyen elvárásaik vannak a fokozottabb 

uniós fellépés iránt, és kimutatta, hogy jelentős támogatást élvez az, hogy az Európai Unió 

fellépjen egy sor tevékenységi területen. Mindenekelőtt kiderült, hogy a válaszadók egyre 

tájékozottabbak az Unió azon területeken való tevékenységével, amelyek a leginkább 

13 Európai Parlament, Eurobarométer tematikus felmérés „Két év van hátra a 2019. évi európai választásokig”, 
2017. március, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20170426PVL00115/Two-years-until-
the-2019-European-Elections
14 Európai Bizottság, 87. sz. standard Eurobarométer felmérés, 2017. tavasz, http://ec.europa.eu/commfron-
toffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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aggasztják őket. Főleg a terrorizmus, a külső határok védelme, a migráció, a biztonság és 

védelem tartozik ide. A következő grafikon bemutatja az európaiak által a meghatározott 

területeken való uniós fellépésről alkotott véleményt, az EU fellépése iránti elvárásokat, 

valamint a 2016 és 2017 között bekövetkezett változást. A terrorizmus elleni küzdelem 

esetében például a zöld sáv azt mutatja, hogy az előző évhez képest 10 százalékponttal 

nőtt azon válaszadók aránya, akik megfelelőnek tartják az EU fellépését. A piros sáv 12 

százalékpontos csökkenést mutat azon válaszadók tekintetében, akik úgy vélik, hogy az EU 

fellépése nem elégséges, míg 2016-hoz képest 2 százalékponttal csökkent azok aránya, akik 

azt szeretnék, hogy az EU jobban beavatkozzon. Ez az áttekintés azt mutatja, hogy egyre 

többeknek van tudomása az uniós fellépésről az őket aggasztó területeken.

? Az EU fellépéséről alkotott vélemény, illetve a jövőbeni beavatkozás iránti elvárások 
Változás 2016/2017

Az EU fellépéséről alkotott vélemény, illetve a jövőbeni beavatkozás iránti elvárások Változás 2016/2017
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Ezen eredmények alapján a következő lépésben sor került azon területek azonosítására, 

ahol az európaiak védelmet várnak az EU-tól. Mivel az uniós tagállamokat továbbra is 

érik támadások, az európaiak - átlagban a megkérdezettek 58%-a - szerint a terrorizmus 

a legfőbb veszély, amellyel szemben az EU-nak védelmet kell biztosítania számukra. 18 

tagállam - köztük azok, amelyeket legutóbb értek támadások - válaszadói számára a 

terrorizmus jelenti a fő veszélyt. Átlagban legtöbben a Cseh Köztársaságból, az Egyesült 

Királyságból, Franciaországból, Máltáról és Spanyolországból említik a terrorizmust.

A terrorizmus veszélye elleni küzdelem

A Parlament előző Eurobarométer felmérésének eredményeivel15  összhangban érdemes 

megjegyezni, hogy 2016-ban arról kérdezték az európaiakat, hogy milyen szinten lehet 

15 Európai Parlament, 85.1. sz. Eurobarométer tematikus felmérés, Európai polgárok 2016-ban: vélemények 
és elvárások, a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem, 2016. június, http://www.europarl.
europa.eu/atyourservice/hu/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expecta-
tions-fight-against-terrorism-and-radicalisation

?Az EU és a polgárai számos fenyegetéssel néznek szembe.  Az alábbiak közül melyikkel szemben kell 
az EU-nak megvédenie a polgárait? (A „terrorizmussal” kapcsolatos összes válasz aránya)

Forrás: Parlaméter 2017, QA13

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
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? Az EU és a polgárai számos fenyegetéssel néznek szembe.  Az alábbiak közül melyikkel 
szemben kell az EU-nak megvédenie a polgárait? Elsősorban? És még?

Forrás: Parlaméter 2017, QA13
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leghatékonyabban küzdeni a terrorista fenyegetés ellen. 38% azt válaszolta, hogy globális 

szinten, 23% szerint európai szinten, 21% a nemzeti szintet választotta, 6% szerint helyi vagy 

regionális szinten, 10% pedig spontán azt válaszolta, hogy mindegyik együtt. Ez a 2016-os 

felmérés ezenkívül azonosította a három legsürgetőbb intézkedést a terrorizmus elleni 

küzdelemhez, azaz a terrorista csoportok finanszírozása elleni küzdelmet, a terrorizmus 

gyökerei és a radikalizmus elleni küzdelmet, valamint az EU külső határainak megerősített 

ellenőrzését.

Visszatérve a mostani tanulmányhoz, a következő leggyakrabban említett fenyegetéseket 

az európaiak közül sokak által érzékelt bizonytalan gazdasági helyzet okozza: első a 

munkanélküliség (43%), ezt követi a szegénység és a kirekesztés (42%). A gazdasági 

fellendülés közepette a válság következményei még mindig jelentősen érződnek a 

görögországi válaszadók válaszaiban. Ha társadalmi-gazdasági kérdésekről van szó, 

általánosságban Görögország mutatja a legnagyobb eltéréseket az európai átlaghoz 

képest. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban Cipruson, Portugáliában, Spanyolországban és 

Horvátországban is erőteljes aggodalom tapasztalható. Emellett Litvániában a szegénységet 

és a kirekesztést tartják a legnagyobb fenyegetésnek. Ha a felmérésben résztvevők 

összességét tekintjük (körülbelül 28 000 válaszadó), a válaszadók 33%-a ténylegesen úgy 

nyilatkozott, hogy időnként vagy gyakran okoz nehézséget a számlák kifizetése hónap végén.

A 2017 nyarán tapasztalt új migrációs hullámok miatt az európaiak 35%-a - a válaszadók 

legalább fele Máltán, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Olaszországban, Magyarországon 

és Görögországban - mondta azt, hogy szükség van az ellenőrizetlen migrációval szembeni 

védelemre. A várakozásnak megfelelően e tagállamok közé tartoznak a belépési, tranzit-, 

illetve célországok is. Érdekes azonban, hogy a válaszadási arány más, a bevándorlás által 

kevésbé közvetlenül érintett országokban is meghaladja az uniós átlagot. Az Eurostat  

2016-ra vonatkozó menekültügyi adataival16  való keresztelemzés nem mutat összefüggést 

azzal, hogy a polgárok nagy fenyegetésnek érzik az ellenőrizetlen migrációt. Az adatok például 

a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Szlovákiában vagy Lengyelországban arra utalhatnak, 

hogy a belső politikai diskurzus jobban befolyásolja a polgárok nézetét, mint az országban 

tapasztalható tényleges helyzet. Ez azonban csak egy a lehetséges magyarázatok közül. Egy 

alaposabb szociodemográfiai elemzés különböző magyarázatokkal szolgálhatna, például 

azzal, hogy az emberek a sokféleséget fenyegetésnek vagy gazdasági nyomásgyakorlásnak 

érzik.

A következő területeket a válaszadók átlagosan kevesebb mint egynegyede említette. 

Az ötödik és a hatodik helyre rangsorolt fenyegetések egyenlő mértékben jelennek 

meg: a válaszadók 23%-a gondolja azt, hogy az EU-nak meg kellene védenie őket az 

éghajlatváltozással szemben, szintén ugyanennyien pedig azt, hogy a vallási radikalizmussal 

szemben. Míg Svédországban az éghajlatváltozást tekintik a második legnagyobb 

16 Eurostat, Menedékkérők és első alkalommal menedékjog iránti kérelmet benyújtó személyek állampo-
lgárság, kor és nem szerinti megoszlása, Éves aggregált adatok (2017. október 1-jei adatok) http://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en


PARLAMÉTER 2017: MIVEL KAPCSOLATBAN VAN SZÜKSÉG VÉDELEMRE? 36

fenyegetésnek, Hollandiában, Belgiumban és Ausztriában a vallási radikalizmust említik az 

uniós átlagot jóval meghaladó arányban (30%). Uniós átlagban minden ötödik válaszadó 

említette, hogy fenyegetésnek érzi a szervezett bűnözést, a fegyveres konfliktust és a politikai 

szélsőségességet. Végül kevesebben, körülbelül minden tizedik ember említette a fertőző 

betegségek terjedését, a kibertámadásokat, a szociális dömpinget és a személyes adatok 

védelmét fenyegető veszélyeket. Az utóbbiak közül a kibertámadások és a személyes adatok 

védelmét fenyegető veszélyek tekintetében (mindkettő 9%) kissé elkülönülnek a válaszadók 

az életkor és az iskolázottság szempontjából. Minél magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezik a válaszadó, annál jobban aggasztja ez a két, egymással összefüggő probléma.

A szociális dömping kérdésében újabb érdekes részlet fedezhető fel a válaszadók 

szociodemográfiai megoszlását illetően. Miközben nincs összefüggés a szociális dömpinggel 

kapcsolatos válaszok és a polgárok által arra a kérdésre adott válaszok között, hogy 

fenyegetésnek tekintik-e a „szegénységet és a kirekesztést”, nem mutatható ki statisztikai 

korreláció a szegénység veszélye által fenyegetett embereknek az Eurostat által közölt 

tényleges aránya tekintetében sem. A „szociális dömping” mint prioritási terület kérdését a felső 

középosztályba és a felső osztályba tartozók említik gyakrabban. Ha a társadalmi-foglalkozási 

hátteret is vizsgáljuk, kiderül, hogy a vezető beosztásúakat aggasztja leginkább a szociális 

dömping. További vizsgálatokat lehet végezni azzal kapcsolatban, hogy vajon általánosan 

ismert-e már a szociális dömping koncepciója minden polgár számára.

? A „szociális dömping” témában válaszadók társadalmi osztály szerinti megoszlása

Forrás: Parlaméter 2017, QA13

? A „szociális dömping” témában válaszadók a társadalmi-foglalkozási háttér 
szempontjából
Forrás: Parlaméter 2017, QA13.
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Megvédendő pozitív eredmények

Bár az európai társadalmat számos kihívás éri, továbbra is olyan értékeket, sikereket és 

pozitív eredményeket mutat fel, amelyeket az európaiak nagyra becsülnek. Az Európai 

Bizottság legutóbbi Standard Eurobarométer felmérése17  világosan meghatározza 

ezeket. Az európai válaszadók szerint az EU-n belüli béke, az utazás, a munka és a tanulás 

szabadsága az egész Unióban, az egységes fizetőeszköz és az Erasmus program tartoznak 

a legpozitívabb eredmények közé. Ez a felmérés még tovább viszi ezt a gondolatot, hogy 

kiderítse, hogy a polgárok szerint az Európai Uniónak elsődlegesen mely eredményeket 

kellene megvédenie a számukra. Ezután az eredmények két fő típusát határozza meg: 

egyrészről a szabadságok, azaz  az alapvető jogok és a szabad mozgás, másrészt a 

szociális és gazdasági eredmények, azaz a munkavállalói jogok, a nyugdíjak és a gazdasági 

jólét tartoznak ide. Látni fogjuk, hogy vannak a tagállamoknak olyan csoportjai, amelyek 

aszerint határozhatók meg, hogy mely eredmények védelmét igényelnék az EU-tól.

44%-kal az alapvető jogok és szabadságok védelme kap elsőbbséget az EU-ban. 

17 Európai Bizottság, 87. sz. standard Eurobarométer felmérés, 2017. tavasz, http://ec.europa.eu/commfron-
toffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Forrás: Parlaméter 2017, QA14

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Említésre érdemes, hogy eddig valamennyi Eurobarométer felmérésben következetesen 

ezek az alapvető értékek érték el a legmagasabb eredményt. A Római Szerződés 60. 

évfordulójának és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 10. évfordulójának évében 

az eredmények azt igazolják, hogy az európai polgárok az alapvető jogokat és 

szabadságokat az európai egység alapjának tekintik. Uniós átlagban 36%-kal a második 

leggyakrabban említett vívmány az utazás, a munka és a tanulás szabadsága az egész EU-

ban. Összességében ezt a két szabadságkategóriát említik leggyakrabban Svédországban, 

Finnországban és Németországban. Az alapvető jogok Hollandiában, Dániában, Cipruson 

és Ausztriában is a leggyakrabban említett vívmánynak számítanak. A balti államokban 

(Litvánia, Észtország és Lettország) az első számú eredmény az utazás, a munka és a 

tanulás szabadsága az egész EU-ban. E vívmány tekintetében Svédország, Finnország és 

Németország mellett Bulgáriában, Írországban, az Egyesült Királyságban és Szlovákiában 

is magas a válaszadási arány.

Az EU által a polgárai számára megvédendő következő vívmányokra és célkitűzésekre 

rátérve a munkavállalói jogok (34%), megfelelő és biztos nyugdíjak (34%), valamint a 

jómód és gazdasági jólét (33%) kapnak központi szerepet. Ezeket Görögországban, 

Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában említik a leggyakrabban. Szlovénia 

? Vannak az Európai Uniónak olyan vívmányai és célkitűzései, amelyek nagyon tetszhetnek Önnek. Az alábbiak közül
az Uniónak elsődlegesen melyiket kellene védenie az Ön számára? (Leggyakrabban említett vívmányok országonként)

Alapvető jogok és 
szabadságjogok

Munkaügyi jogok
Az utazás, a munka és a 

tanulás szabadsága az egész 
EU-ban

Forrás: Parlaméter 2017, QA14
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és Franciaország kiugró eredményt mutat a munkavállalói jogok és a nyugdíjak 

tekintetében. Lettországban, Litvániában, Ausztriában, Magyarországon és Belgiumban a 

nyugdíjak és a jómód tekintetében egyaránt magas a válaszadási arány. 

A válaszadók 33%-a - leginkább Svédországban, Hollandiában és Dániában - említette a 

környezetet mint az EU által megvédendő következő területet.

Uniós átlagban a válaszadók 27%-a említi a biztonságot az egészségügyi szabványok 

terén. Majdnem minden ötödik ember a közös európai értékeket említi (19%), valamint 

a nemzeti és kulturális identitást (18%). A válaszadók által választott lehetőségek 

felsorolásában utolsó helyen állnak a fogyasztói jogok egy egységes piacon 

(16%), valamint az online biztonság és adatvédelem (13%). A nemzeti nézőpontra 

összpontosítva a közös európai értékeket leggyakrabban Németországban és Ausztriában 

említik, az utóbbiban ugyanolyan gyakran,mint a nemzeti és kulturális identitást. A 

legritkábban Portugáliában, ahol tíz válaszadóból egy választja közös európai értékeket. 

Később még visszatérünk ezekre az eredményekre.

A válaszadók szociodemográfiai profilja

Ha alaposabban megvizsgáljuk az elemzést, az eredmények azt mutatják először is, hogy 

a válaszadók társadalmi-gazdasági helyzete befolyásolja a fenyegetésekkel és az EU által 

védeni érdemes pozitív eredményekkel kapcsolatban adott válaszaikat. Nyilvánvaló, 

hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben lévők inkább gazdasági vonatkozású témát 

említenek. Emellett - főleg az idősebb korosztályhoz tartozók - még a terrorizmust is 

említik.

Másodszor, úgy tűnik, hogy az interjú során a válaszadók az EU-hoz való viszonyulásuk 

alapján válaszolnak a kérdésekre. Az európaiak által nagyon gyakran említett terrorizmus, 

valamint gazdasági vonatkozású témák (például a munkavállalói jogok és a nyugdíjak) 

jellemzően olyan válaszokkal járnak együtt, amelyek a politika iránt kevesebb 

érdeklődésről és általában az EU, az uniós tagság, annak előnyei és az EU-ról kialakult 

kép iránti közömbösségről tesznek tanúbizonyságot. Következésképpen ezeket olyan 

polgárok említik gyakrabban, akik távol érzik magukat a választásoktól és nagyobb részt 

úgy gondolják, hogy véleményük nem számít az EU-ban.

Azok a polgárok viszont, akik általánosságban kedvezőbben viszonyulnak az EU-hoz, 

a terrorizmus és a gazdasági vonatkozású témák után hajlamosak olyan kérdéseket 

említeni, amelyek a környezettel (vagy az éghajlatváltozás veszélyével) és a szabadságok 
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EU-n belüli védelmével kapcsolatosak. Megfigyelhető, hogy e válaszadók mért 

életszínvonala valamivel magasabb és bizakodóbbak a jövővel kapcsolatban. Támogatják 

az uniós tagságot és úgy vélik, hogy az az országuk előnyére vált. Ezen túlmenően 

érdeklődnek a politika iránt és fontosnak tartják a szavazást.

Hasonló érdeklődés figyelhető meg az európai ügyek iránti, ha olyan fenyegetés 

említésére kerül sor, mint a politikai szélsőségesség.  Kisebb mértékben, de a vallási 

radikalizmus, a szervezett bűnözés vagy a fegyveres konfliktus tekintetében is magas 

a válaszadási arány azok esetében, akik érdeklődnek a politika iránt és kedvezően 

viszonyulnak az EU-hoz. A szabad mozgás is ebbe a kategóriába tartozik, különösen 

az 1980 után született fiatalok körében. A fent említett mintákat olyan jelzéseknek kell 

tekinteni, amelyek az adatok mélyebb elemzésére lehetnek érdemesek. Semmi estre sem 

adnak tökéletes leírást egy meghatározott szociodemográfiai csoportról.

Európai és nemzeti identitás: közös alap

A fentiek alapján az értékek vonatkozásában két dolgot vizsgálunk meg közelebbről: 

egyrészt a közös európai értékeket, másrészt a nemzeti és kulturális identitást. Említésük 

aránya közel azonos a védendő, nagyra becsült uniós vívmányok között, a válaszok 

19%-át, illetve 18%-át teszik ki. Érdekes, hogy ezt a két értéket azon válaszadók említik, 

akik közös alapon állnak: mindnyájan érdeklődnek általában a politika, valamint a közelgő 

2019. évi európai választások iránt. A nemzeti és kulturális identitást ugyanakkor átlagban 

gyakrabban említik azon válaszadók körében, akiknek inkább negatív a véleményük 

az EU-ról. Általános profiljuk uniós szintű elemzése valóban azt mutatja, hogy inkább 

kedvezőtlen képük van az EU-ról, mivel úgy gondolják, hogy országuk EU-s tagsága rossz 

dolog és nem vált előnyükre. A nemzeti és kulturális identitást megjelölő válaszadókban  

általában negatív kép él az EU-ról és az Európai Parlamentről, és azt szeretnék, hogy az 

utóbbi kevésbé fontos szerepet játsszon a jövőben.

Nemzeti szemszögből nézve Németországban és Svédországban sokkal több 

válaszadó említi a közös európai értékeket, mint a nemzeti és kulturális identitást, 

míg Észtországban és az Egyesült Királyságban többen említik a kulturális és nemzeti 

identitást, mint a közös európai értékeket. Kisebb mértékben, de ez jellemző 

Görögországra, Írországra, Horvátországra és Máltára is. Ezzel szemben a két értéket 

ugyanolyan fontosnak tartják Ausztriában, Finnországban, a Cseh Köztársaságban, 

Hollandiában, Dániában, Bulgáriában és Litvániában.

A nemzeti és kulturális identitás, valamint az európai értékek tárgyalásával 



PARLAMÉTER 2017: MIVEL KAPCSOLATBAN VAN SZÜKSÉG VÉDELEMRE? 41

összefüggésben meg kell említeni a 2017. májusi, 87. sz. standard Eurobarométer 

felmérés18  egyik fontos eredményét: Az európai polgársággal kapcsolatos szokásos 

Eurobarométer kérdésre válaszolva az összes válaszadó 68%-a válaszolta azt, hogy uniós 

polgárnak tartja magát. E mutató tekintetében ez az eddigi legmagasabb arány.

Reflektorfényben a digitális Európa

A fenyegetések és a védendő uniós eredmények között számos olyan van, amely az 

összekapcsolt Európán belüli digitalizációval függ össze. Bár a „kibertámadások” és „az 

adatbiztonság elleni fenyegetés” nem tartozik a leggyakrabban említett válaszok közé, 

ha mégis említik, pozitív korreláció figyelhető meg a két érzékelt fenyegetés között. 

Ugyanakkor nagymértékben összefüggnek az „online biztonsággal és adatvédelemmel”, 

amelynek védelmét az EU-nak elsődlegesen biztosítania kell a polgárai számára. Nemzeti 

szemszögből nézve a kibertámadásokkal és az adatbiztonság elleni fenyegetéssel 

kapcsolatban Hollandiában merül fel a legtöbb aggály (19%, illetve 21%). Ha a 

megvédendő eredményekről van szó, ugyanez a megállapítás érvényes az online 

biztonságra és adatvédelemre, amit Hollandiában említenek leggyakrabban (29%). 

Említésre érdemes, hogy az internethasználat valószínűleg a holland válaszadók körében 

a legnagyobb mértékű Európában, 93%-uk nyilatkozik úgy, hogy napi szinten használja 

az internetet, míg az uniós átlag 71%. Meglepő ugyanakkor, hogy a holland válaszadókat 

érdekli legkevésbé a fogyasztók jogainak európai szintű védelme az egységes piacon (9%, 

ami megegyezik a Finnországban mért eredménnyel).

Reflektorfényben a kiberbiztonság

Az Európai Bizottság 2017. júniusi, az európaiak kiberbiztonsághoz való viszonyulásáról 

szóló felmérése19  rámutat arra, hogy a válaszadók 51%-a úgy gondolja, hogy nem 

jól tájékozott a kiberbűnözés kockázatairól, míg 46% tájékozottnak tartja magát. A 

válaszadók 56%-a nagyon fontos kihívásnak tartja a kiberbűnözést az EU belső biztonsága 

szempontjából. Ez a következő években minden bizonnyal még nagyobb problémát 

jelent majd, mivel a felmérés azt is kimutatja, hogy az internethasználat a hozzáférés 

módjától függetlenül (otthon, mobileszközön, munkahelyen vagy iskolában/egyetemen) 

egyre növekszik.

18 Európai Bizottság, 87. sz. standard Eurobarométer felmérés, 2017. tavasz, http://ec.europa.eu/commfron-
toffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142.
19 Európai Bizottság, 464a. sz. Eurobarométer tematikus felmérés az európaiak kiberbiztonsághoz való 
viszonyulásáról, 2017. június, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/get-
SurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171
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? Az Európai Parlament dönt az európai jogszabályokról, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak minden állampolgár életére.
Ön szerint az alábbiak melyikének kellene elsőbbséget élveznie az Európai Parlamentben?

Forrás: Parlaméter 2017, QA8
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III. FEJEZET: CSELEKVÉSRE VALÓ FELHÍVÁS VILÁGOSAN MEGFOGALMAZOTT 
ÉRTÉKEK ALAPJÁN

A Parlaméter 2017 harmadik és egyben utolsó fejezete a polgárok politikai 

prioritásaival foglalkozik. A polgárok azon fenyegetések meghatározása 

alapján, amelyekkel szemben az Európai Uniótól várnának nagyobb védelmet, 

kifejezték véleményüket azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a prioritási 

területek, ahol az Európai Parlament fokozottabb fellépésére van szükség.

A korábban azonosított fenyegetésekkel összhangban az európaiak elsősorban és 

egyenlő mértékben a szegénység és a kirekesztés leküzdésére, valamint a terrorizmus 

elleni küzdelemre irányuló fokozott fellépést támogatják. Uniós szinten mindkét 

területnek 41%-os a támogatottsága.

31%-kal átlagban az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem a harmadik leggyakrabban 

említett téma. Ez a három legfontosabb téma nagy vonalakban körülhatárolja az európai 

polgárok aggodalmait: olyan helyen szeretnének élni, amely lehetőségeket garantál 

számukra és biztosítja szabadságuk védelmét a terrorista fenyegetésekkel szemben.

A válaszadók 22%-a továbbá azt szeretné, hogy az Európai Parlament jogszabályokat 

alkosson, melyek segítségével közös európai választ lehet találni a migráció 

problémájának megoldására. Az eredmények ezenfelül azt mutatják, hogy nagyjából 

minden ötödik válaszadó támogatja a gazdaság és a növekedés fellendítését elősegítő új 

lehetőségeket (21%) és az éghajlatváltozás ellen kreatív megoldásokkal való küzdelmet 

(19%).

E témákból összeáll a teljes kép és megismerhetjük az európai történetet, feltéve, hogy 

kivétel nélkül minden ország nemzeti hátterének figyelembevételével értelmezzük 

azokat. Ezzel összefüggésben jórészt a polgárok aggodalmaitól függ, hogy az egyes 

tagállamokban mely politikákat tekintik prioritásnak.

Látni fogjuk, hogy ezek időnként eltérnek attól, amit várnánk. A terrorizmus elleni 

küzdelem témája például jól szemlélteti ezt: míg a válaszadók a Cseh Köztársaságban 

(55%), Olaszországban és Máltán (mindkettőben 48%) említik leggyakrabban a 

terrorizmust, az elmúlt években ezen országokat nem érte terrorista támadás. Ezzel 

szemben az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók Szlovéniában (28%), 

Lettországban (28%), Litvániában (25%) és Görögországban (21%) említik legkisebb 



PARLAMÉTER 2017: PRIORITÁSOK ÉS ÉRTÉKEK44

valószínűséggel ezt olyan témaként, amelynek elsőbbséget kell élveznie az Európai 

Parlamentben.

A terrorizmus elleni küzdelem mint prioritás...

Átlagban véve inkább a nők (43%), az 55 év felettiek (45%), a háztartásbeliek (50%) és a 

nyugdíjasok (45%) említik ezt a témát. Ezek azok a szociodemográfiai csoportok, amelyek 

gyakrabban említik a „terrorizmust” mint fő fenyegetést, amelyet az EU-nak kezelnie kell.

Egyértelmű összefüggés van a terrorizmus fenyegetésként való érzékelése és aközött, 

hogy a polgárok a terrorizmus prioritásként való kezelését kívánják az Európai 

Parlamenttől. Ahogy azt fentebb megállapítottuk, Európában a terrorizmust tartják 

a legnagyobb fenyegetésnek (58%), de ebben a tekintetben jelentős eltérések 

mutatkoznak az egyes tagállamokban. Ennek megfelelően az emberek leginkább azt 

szeretnék, hogy az Európai Parlament  a terrorizmus leküzdését tekintse prioritásnak 

(41%), a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdésével együtt (41%).

A terrorizmust a Cseh Köztársaságban (69%), Olaszországban(65%), az Egyesült 

Királyságban (65%), Franciaországban (63%) és Máltán (63%) tartják a legaggasztóbbnak. 

A válaszadók az említett országok közül négyben azt szeretnék továbbá, hogy az Európai 

Parlament kiemelten kezelje ezt a kérdést (a Cseh Köztársaságban 55%, Olaszországban 

48%, Máltán 48% és Franciaországban 45%).

? „Terrorizmus mint fenyegetés” és „terrorizmus mint prioritási terület az Európai Parlamentben”

Forrás: Parlaméter 2017, QA8 és QA13
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A szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése

A szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése az egyetlen olyan téma, amely 

esetében a válaszadási arány meghaladja az 50%-ot egy sor tagállamban, konkrétan 

Portugáliában (67%), Litvániában (58%), Görögországban (57%), Lettországban (55%), 

Cipruson és Szlovéniában (mindkettőben 51%) és Spanyolországban (50%). Ezzel 

szemben a válaszadók Olaszországban (31%), a Cseh Köztársaságban és Dániában 

(mindkettőben 30%) említik legkevesebb valószínűséggel ezt a témát.

?Válaszadási arány „a szegénység és a társadalmi kirekesztés” témájában országonként

Forrás: Parlaméter 2017, QA8

A szegénység leküzdése kulcsfontosságú... számára

Nem meglepő, hogy a szegénység leküzdését a társadalmi szempontból leginkább 

kiszolgáltatottak - a nők (43%), a háztartásbeliek (46%) és munkanélküliek (43%) - tekintik 

prioritásnak. Kisebb a valószínűsége annak, hogy férfiak (38%), vezető beosztásúak (36%), 

önálló vállalkozók (33%) említik ezt a témát. 
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A fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem

Görögországban a válaszadók 67%-a szeretné, hogy az Európai Parlament kiemelten 

foglalkozzon a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemmel. Cipruson 61%, 

Portugáliában 55%, Horvátországban és Szlovéniában pedig egyaránt 51%. A skála másik 

végén helyezkedik el Dánia, Hollandia és Svédország, ahol a válaszadók 9%-a, 8%-a, 

illetve 7%-a említi a fiatalok munkanélküliségét kiemelt prioritásként. Az eredmények 

alapján a vélemények észak és dél között megfigyelhető megoszlása részben a 

nemzetgazdaságokban rejlő különbségekkel magyarázható.

A fiatalok aktuális munkanélküliségi rátája és az egyes országokban a témának 

tulajdonított jelentőség mértéke közötti összefüggést is érdekes megvizsgálni. A 

következő grafikon által ismertetett adatok erőteljes pozitív korrelációt mutatnak. Az 

egyik országcsoportban, amelybe a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Németország, 

Málta, Hollandia és az Egyesült Királyság tartozik, alacsony a fiatalok munkanélküliségi 

rátája. Ezen országokban a válaszadók kisebb fontosságot tulajdonítanak ennek a 

jelenségnek. Ezzel szemben a válaszadók Horvátországban, Cipruson, Franciaországban, 

? Válaszadási arány „a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem” témájában országonként

Forrás: Parlaméter 2017, QA8 és QA13
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Görögországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban - amelyek 

mindegyikében meghaladja az uniós átlagot a fiatalok munkanélküliségi rátája - az uniós 

átlagot meghaladó mértékben szeretnék, hogy a fiatalok munkanélküliségét prioritásként 

kezeljék. Végezetül érdemes megvizsgálni Szlovénia, Litvánia és Lettország helyzetét: 

noha ezekben az országokban viszonylag alacsony a fiatalok munkanélküliségi rátája, 

a polgárokat sokkal jobban érdekli, hogy ez a téma elsőbbséget élvezzen az Európai 

Parlamentben.

Küzdelem az éghajlatváltozás ellen kreatív megoldásokkal

CAz éghajlatváltozás ellen kreatív megoldásokkal való küzdelem kihívásokat rejt 

magában, ezt a témát leggyakrabban Svédországban (50%), Hollandiában (42%) és 

Dániában (41%) említik a válaszadók. Ezen országokban a kormányok, a vállalkozások és 

a lakosság egyaránt felismerték, hogy a környezetvédelem, valamint az üzleti élet és a 

munkahelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az Európai Parlamentnek meggyőződése, 

?„A fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem” témájának prioritásként való említése és 
a fiatalok munkanélküliségi rátája országonként

Forrás: Parlaméter 2017, QA8 és 
Eurostat, 2017. október 12-i adatok
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hogy a piacgazdaságon alapuló környezetvédelmi politika minden gazdasági ágazatban 

a növekedés és a foglalkoztatás motorja lehet. Az utóbbi években a környezetbarát 

technológia és munkahelyek terén elért hatalmas előrehaladás ellenére azonban még 

mindig jelentős egyenlőtlenségek vannak a tagállamok között.

Éghajlatváltozás elleni küzdelem kontra a gazdaság fellendítése: ellentmondás?

Érdekes megfigyelni, hogy az országok többsége vagy az éghajlatváltozás elleni 

küzdelmet, vagy a gazdaság fellendítését tekinti kiemelt prioritásnak, a kettőt együtt 

sohasem. A két prioritás valóban jelentős negatív korrelációt mutat. A gazdaság 

fellendítését különösen fontos prioritásként említik Litvániában (46%), Görögországban 

(36%) és Spanyolországban (34%), ugyanakkor kisebb jelentőségűnek tartják az 

éghajlatváltozás elleni küzdelmet (Litvánia 6%, Görögország 11%, Spanyolország 14%).

Ezt az összefüggést elsősorban a tagállamok gazdasági helyzete befolyásolja.

A gazdasági növekedést főleg azon tagállamokban említették jelentősebb prioritásként, 

ahol alacsonyabb az egy főre jutó GDP. Ezzel szemben az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

témáját a gazdagabb országokban tartják fontosabbnak. 

? Válaszadási arány „az éghajlatváltozás elleni küzdelem” és „a gazdaság és a növekedés fellendítése” 
témájában országonként Forrás: Parlaméter 2017, QA8
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Forrás: Parlaméter 2017, QA8 és 
Eurostat, 2017. október 12-i adatok

?Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) és „az éghajlatváltozás elleni küzdelem” 
mint prioritás országonként
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Az európai értékek iránti szilárd elkötelezettség

Az európaiak politikai prioritásai összhangban vannak a legfontosabb értékeikkel. Milyen 

értékek védelmét várják az európaiak az Európai Parlamenttől? Ahogy 2007 óta minden 

Eurobarométer felmérésben az európaiak most is „az emberi jogok védelmét” tekintik a 

legfontosabb értéknek, amelyet meg kell védeni (56%, -1 százalékpont 2016 óta).

Az emberi jogok védelmét kivétel nélkül minden szocidemográfiai csoportban 

elsődlegesen megvédendő értéknek tekintik, de leginkább a nők (57%), a 25 - 34 évesek 

(61%), a vezető beosztásúak (61%), a szellemi munkavállalók és a diákok (mindkettő 58%).

A második helyen a véleménynyilvánítás szabadsága áll, továbbra is 34%-kal. Ezt az 

értéket a férfiak (37%), 15 - 24 évesek (40%), a diákok (38%), a fizikai munkások (37%), a 

vezető beosztásúak és a munkanélküliek (mindkettő 36%) említik gyakrabban.

? Az Ön véleménye szerint a következő értékek közül az Európai Parlamentnek melyeket kellene 
kiemelten védelmeznie? (Összes a maximum három válaszból) Forrás: Parlaméter 2017, QA9.
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?Az Ön véleménye szerint a következő értékek közül az Európai Parlamentnek melyeket 
kellene kiemelten védelmeznie? (Összes a maximum három válaszból)

Forrás: Parlaméter 2017, QA9
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A férfiak és nők közötti egyenlőséget a válaszadók 32%-a (-1 százalékpont) tekinti 

prioritásnak, míg az európaiak 28%-a (-2 százalékpont) az EU tagállamai közötti 

szolidaritást említi.

Ezt követi az Európai Unió és a világ szegény országai közötti szolidaritás (20%, -3 

százalékpont), a kultúrák és a vallások közötti párbeszéd (20%, -3 százalékpont), a 

kisebbségek védelme (19%, +1 százalékpont), valamint a halálbüntetés eltörlése a világon 

mindenhol (10%, -2 százalékpont).

Említésre érdemes, hogy „az EU tagállamai közötti szolidaritás” tekintetében 2007. október 

óta 8 százalékpontos csökkenés következett be. Görögországban a válaszadók fele (52%) 

említi ezt a témát, Bulgáriában 46%, Cipruson és Szlovéniában 37%, Németországban 

pedig 36%. Ezzel szemben Spanyolországban 22%, Svédországban 20%, Máltán 19%, az 

Egyesült Királyságban pedig 13%.

Az, hogy ezen érték tekintetében nagy eltérések tapasztalhatók a tagállamok között, 

valamint hogy összességében kisebb arányban említették prioritásként, azzal 

magyarázható, hogy az európai polgárok nézete az EU tagállamai közötti szolidaritásról 

lényegében a saját nemzeti körülményeikkel függ össze. Ugyanakkor az eltéréseket 

bizonyos mértékig a különböző nemzeti politikai programok is előidézhetik.

Ami a szociodemográfiai profilt illeti, a férfiak (31%), az 55 év felettiek (30%), az önálló 

vállalkozók, a szellemi munkavállalók és a vezető beosztásúak (mindegyik 33%) 

gyakrabban említik a tagállamok közötti szolidaritást. Ez így van azok esetében is, 

akikben kedvező kép él az EU-ról (35%), és akik azt szeretnék, hogy az Európai Parlament 

fontosabb szerepet játsszon (33%).

Végül, de nem utolsósorban meg kell jegyezni, hogy „a kisebbségek védelme” kivételével 

valamennyi érték esetében alacsonyabb a százalékos arány, bár az értékek hierarchiája 

nem változott. 
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TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

Hatókör:          EU-28

Népesség:        27 881 legalább 15 éves európai polgár

Módszerek:     Személyes interjú

Terepmunka: a felmérést a Kantar Public végezte 2016. szeptember 23. és október 2.  

  között

Megjegyzés:

A mérés eredményei olyan becslések, amelyek pontossága a minta méretétől és a 

százalékos eredményektől függ.

A körülbelül 1000 interjúból álló minták esetében (egy tagállamban általában ekkora 

mintát alkalmaznak) a valódi százalékos arány a következő konfidencia-intervallumokon 

belül változik:

Százalékos 
eredmények

10% vagy  90% 20% vagy  80% 30% vagy  70% 40% vagy  60% 50%

Hibahatár +/- 1,9 pont +/- 2,5 pont +/- 2,7 pont +/- 3,0 pont +/- 3,1 pont

          





Az Európai Parlament ezen Eurobarométer felmérését (EP/EB 88.1) a Kantar Public 

végezte el 2017. szeptember 23. és október 2. között mind a 28 uniós tagállamban.
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