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INTRODUCERE

Opiniile contează. Parlamentul European, o instituție aleasă în mod 

democratic, acordă o importanță primordială reprezentării tuturor 

cetățenilor Uniunii Europene, care ar trebui să își poată face vocile auzite și, în 

acest context, își asumă responsabilitatea de a asculta opiniile diverse exprimate 

de aceștia și de a le înțelege. În cel de-al zecelea an în care este realizat, sondajul 

„Parlametru” al Parlamentului European continuă să monitorizeze opiniile 

cetățenilor europeni cu privire la apartenența țării lor la UE și la beneficiile 

acesteia și, nu în ultimul rând, atitudinile lor cu privire la Parlamentul European 

și la prioritățile, acțiunile și misiunile sale. Parlametrul este o oglindă a Uniunii 

Europene de astăzi, care prezintă o imagine comună formată pe baza unor 

elemente diverse.

Începând din 2007, sondajele „Parlametru” prezintă într-un mod concis, dar detaliat 

modul în care a evoluat opinia publică la nivel european pe parcursul timpului. Acestea 

descriu modul în care opinia publică a oscilat în momentele de criză și în urma succeselor 

înregistrate și ilustrează, de asemenea, angajamentul constant și devotamentul 

cetățenilor europeni față de valorile reprezentate de drepturile și libertățile fundamentale. 

Sondajele realizate de Parlamentul European pentru monitorizarea opiniei publice pun 

în evidență importanța rolului jucat de UE în abordarea amenințărilor globale și măsoară 

gradul de sensibilizare a cetățenilor UE cu privire la activitatea legislativă desfășurată de 

UE și, în mod specific, de Parlamentul European în numele și în interesul lor.

În acest sens, sondajele „Parlametru” pun la dispoziție o multitudine de date și informații, 

care permit o examinare detaliată a tendințelor de evoluție a opiniei publice, nu numai la 

nivel european în general, dar și, pe baza detaliilor furnizate, la nivel de țară sau la nivelul 

unor segmente sociodemografice specifice.

Tocmai această sumă a informațiilor detaliate disponibile face ca Parlametrul să fie un 

instrument atât de valoros și util. După cum va arăta prezenta anchetă, media rezultatelor 

înregistrate la nivel european pentru fiecare întrebare reflectă doar parțial situația 

existentă pe teren. O imagine completă a Uniunii Europene, astfel cum este percepută de 

cetățeni, poate fi obținută numai atunci când aceste rezultate sunt combinate - și adesea 

comparate - cu diferitele rezultate obținute la nivel național.
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Pentru realizarea acestui Eurobarometru al Parlamentului European, munca de teren s-a 

desfășurat în perioada 23 septembrie - 2 octombrie 2017. În ceea ce privește interviurile 

față în față, un număr de 27 881 de persoane din cele 28 de state membre au fost 

intervievate de Kantar Public.

Prezentarea rezultatelor este precedată de o descriere a contextului și de trecerea în 

revistă a principalelor evenimente politice și economice care au avut loc în ultimele luni 

și care sunt esențiale pentru înțelegerea schimbărilor intervenite la nivelul tendințelor 

și al curentelor de opinie. Raportul conține trei capitole, structurate în jurul a trei teme 

principale: primul capitol se concentrează asupra opiniilor exprimate de cetățeni și a 

atitudinii acestora față de Uniunea Europeană și de Parlamentul European. Al doilea 

capitol explorează opiniile cetățenilor în ceea ce privește amenințările de care Uniunea 

Europeană ar trebui să îi protejeze în mod prioritar, precum și cu privire la realizările și 

succesele Uniunii Europene care ar trebui menținute. În final, cel de-al treilea capitol 

oferă clarificări privind prioritățile politice asupra cărora cetățenii europeni ar dori ca 

Parlamentul European să se concentreze și, nu în ultimul rând, privind valorile pe care 

aceștia le consideră importante.

Pentru multe dintre întrebările cele mai importante, tendințele înregistrate începând 

din 2007 sunt analizate în cadrul raportului prin monitorizarea modului în care opiniile 

cetățenilor europeni au evoluat în acest interval de timp.  Unele întrebări nu au fost 

incluse în toate edițiile sondajului „Parlametru” și, prin urmare, tendințele de evoluție a 

curentelor de opinie pentru diferiți indicatori pot prezenta variații. 
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SINTEZĂ

Sondajul Parlametru 2017 ilustrează faptul că vocea cetățenilor europeni se 

face auzită mai pregnant, că încrederea acestora în proiectul european a fost 

consolidată, precum și că imaginea Parlamentului European în ochii cetățenilor 

s-a îmbunătățit. În contextul relansării dezbaterii privind viitorul Europei și al 

provocărilor cărora Uniunea Europeană trebuie să le facă față pentru a-și menține 

unitatea, 47% dintre cetățenii europeni consideră că vocea lor contează în UE. 

Acesta este cel mai bun rezultat obținut după alegerile europene din 2009. În plus, 

57% dintre respondenți consideră că apartenența la UE este benefică pentru țara 

lor, acest indicator apropiindu-se, de asemenea, foarte mult de nivelul înregistrat 

înainte de criză.

Sondajul Parlametru 2017 al Parlamentului European analizează îndeaproape opiniile 

cetățenilor europeni legate de apartenenţa la UE și beneficiile acesteia şi ilustrează în ce 

măsură aceştia consideră că vocea lor contează în Uniunea Europeană, prezentând în 

același timp atitudinile cetățenilor față de Parlamentul European, prioritățile, acțiunile și 

misiunile acestei instituții.

O serie de semnale pozitive de redresare economică în UE și revenirea la stabilitate sunt 

percepute din ce în ce mai mult ca făcând parte din „noua normalitate”. Sondajul Parlametru 

2017 indică, în prima parte, faptul că tot mai mulți cetățeni europeni au o opinie favorabilă 

cu privire la UE, după cum au demonstrat deja sondajele anterioare realizate începând din 

2016. Ultimul sondaj ce datează din martie 2017, intitulat  „Cu doi ani înainte de alegerile 

europene”, a demonstrat deja că cetățenii tind să fie conștienți în tot mai mare măsură de 

faptul că UE acționează în numele lor în domeniile pe care le-au identificat drept priorități. 

Plecând de la recunoașterea pe scară tot mai largă a acțiunilor UE, nivelul de interes cu 

privire la UE rămâne în continuare ridicat, situându-se la 57% și înregistrează, totodată, o 

creștere constantă de-a lungul timpului.

În contextul relansării dezbaterilor privind viitorul Europei, o majoritate clară a europenilor 

își mențin sprijinul pentru apartenența țării lor la UE. 57 % dintre respondenți consideră 

că apartenența la UE este un lucru bun pentru țara lor, acest procent fiind aproape identic 

cu cel înregistrat înainte de criză. Deși numărul persoanelor care împărtășesc această 

opinie este mai redus în statele membre cel mai grav afectate, cetățenii din țări mai 

stabile din punct de vedere economic tind să sprijine în mai mare măsură apartenența la 

UE. Majoritatea respondenților din toate statele membre susțin că aderarea la UE a adus 
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beneficii țării lor. Ponderea persoanelor care împărtășesc această opinie este în creștere la 

nivelul UE cu patru puncte procentuale față de 2016 și, în prezent, se situează la 64 %. În 

plus, mai mulți cetățeni consideră că lucrurile merg în direcția cea bună în UE (31%, + 6 

puncte procentuale față de luna martie).

Pe fundalul acestei viziuni optimiste care devine tot mai reprezentativă, și percepția 

publicului cu privire la Parlamentul European reflectă o îmbunătățire. O majorare cu opt 

puncte procentuale arată în prezent că 33% dintre cetățenii europeni au o imagine pozitivă 

despre Parlamentul European. Această creștere este corelată cu o reducere similară cu 7 

puncte procentuale a ponderii cetățenilor europeni care au o imagine negativă despre 

Parlamentul European (care se ridică, astfel, la 21% dintre aceștia), în timp ce 42% dintre 

respondenți au în continuare o opinie neutră. 

În final, dacă ne îndreptăm atenția către viitoarele alegeri europene din 2019, putem 

remarca o serie de aspecte interesante. În condiţiile în care până la viitoarele alegeri 

europene au mai rămas mai puţin de doi ani, 47% dintre europeni ar dori ca Parlamentul 

European să joace un rol mai important, în timp ce 55% dintre europeni se declară deja 

interesați de viitoarele alegeri europene.

În cea de-a doua parte, sondajul Parlametru 2017 analizează tendințele la nivelul opiniei 

publice în raport cu amenințările percepute și protecția acordată de către Uniunea 

Europeană. Ideea unei „Europe care protejează” face parte deja din ansamblul elementelor 

utilizate constant în discursul politic de la nivelul UE. Recentele sondaje Eurobarometru 

au arătat că aspecte precum terorismul, imigrația și situația economică sunt deosebit de 

preocupante.

Acest capitol identifică, așadar, în primul rând, domeniile în care europenii așteaptă 

protecție din partea UE. Terorismul este citat cel mai frecvent, în 58% dintre răspunsuri, ca 

fiind principala amenințare împotriva căreia europenii doresc ca UE să le ofere protecție. 

Următoarele aspecte citate sunt legate de situația economică precară cu care se confruntă 

numeroși europeni, fiind menționate, mai precis, șomajul (43%) și sărăcia și excluziunea 

socială (42%). Protecția împotriva migrației necontrolate, cu o medie a rezultatelor de 35%, 

ocupă în continuare o poziție de frunte în ierarhia stabilită de cetățenii europeni. Mai puțin 

de un sfert dintre cetățenii europeni au menționat schimbările climatice (23%), fanatismul 

religios (23%), criminalitatea organizată (22%), conflictele armate (21%), extremismul 

politic (20%), răspândirea bolilor infecțioase (10%), atacurile cibernetice, dumpingul social 

și amenințările la adresa confidențialității datelor (fiecare dintre cele trei aspecte fiind 

menționate în 9% dintre răspunsuri).
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În continuare, sondajul evaluează principalele realizări care, în opinia cetățenilor, ar trebui 

să fie protejate de către UE. Răspunsurile pot fi împărțite în două categorii principale: prima 

categorie vizează drepturile fundamentale (44%) și libertatea de a călători, de a munci și 

de a studia pe întreg teritoriul UE (36%). Cea de-a doua categorie are în vedere progresele 

economice și sociale, și anume drepturile lucrătorilor (34%), pensiile adecvate (34%) și 

bunăstarea economică (33%). Aceste rezultate sunt corelate în mod adecvat cu valorile 

pe care europenii ar dori ca Parlamentul European să le apere în mod prioritar: protecția 

drepturilor omului (56%), libertatea de exprimare (34 %) și egalitatea dintre femei și bărbați 

(32%).

În cel de-al treilea capitol, sondajul Parlametru 2017 identifică domeniile concrete 

de politică asupra cărora Parlamentul European ar trebui să se concentreze în opinia 

cetățenilor. În acord cu amenințările identificate anterior, opiniile exprimate de cetățenii 

europeni indică în mod uniform următoarele aspecte prioritare: combaterea sărăciei și a 

excluderii sociale (41%) și lupta împotriva terorismului (41%) sunt  domeniile citate cel mai 

frecvent, iar combaterea șomajului în rândul tinerilor (31%) este domeniul care ocupă, în 

medie, poziția a treia în lista acestor priorități. Aceste trei domenii principale de acțiune 

reflectă, în linii mari, preocupările cetățenilor europeni: aceștia doresc să aibă o viață 

împlinită într-un loc în care să le fie garantate oportunitățile economice și să le fie protejată 

libertatea. 
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CONTEXT

La fel ca în cazul oricărui sondaj de acest tip, înțelegerea contextului național, 

european și internațional în care s-au desfășurat interviurile este esențială 

pentru a analiza în mod corespunzător rezultatele obținute.

În Uniunea Europeană, semnalele pozitive de redresare economică și revenirea la 

stabilitate sunt percepute din ce în ce mai mult ca făcând parte din „noua normalitate”. 

În acest sens, în discursul său privind starea Uniunii, susținut la 13 septembrie 2017 în 

fața Parlamentului European, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a 

făcut referire la parcursul recunoscut al Uniunii, ce cuprinde suma rezultatelor pozitive 

obținute, reprezentând un bun punct de plecare pentru a crea o Uniune Europeană mai 

puternică.

Un optimism împărtășit pe scară tot mai largă cu privire la viitorul UE pare să reflecte 

redresarea economică treptată care se resimte la nivelul statelor membre. Potrivit 

Eurostat, în al doilea trimestru al anului 2017, 235,4 milioane de bărbați și femei erau 

activi pe piața muncii în UE281 : această cifră corespunde celui mai ridicat nivel înregistrat 

vreodată. În același timp, potrivit estimărilor Eurostat, valorile PIB-ului ajustate sezonier 

au crescut cu 0,6 % în zona euro (ZE19) și cu 0,7% în UE28 în cel de-al doilea trimestru 

al anului 2017. În comparație cu același trimestru din anul precedent, valorile PIB-ului 

ajustate sezonier au crescut cu 2,3% în zona euro și cu 2,4% în UE28 în al doilea trimestru 

al anului 20172 .

Politicienii europeni și mijloacele de informare în masă au dat curs, în egală măsură, 

apelului lansat de președintele Juncker de a demara un proces de reformă la nivelul 

Uniunii Europene, ceea ce a determinat sensibilizarea și implicarea unui număr tot mai 

ridicat de cetățeni în dezbaterea publică.

Cu toate că afluxul masiv de refugiați și de migranți ilegali care se deplasează de-a lungul 

principalelor rute de tranzit a fost redus considerabil începând din 2014, în Uniunea 

Europeană sosesc în continuare migranți și refugiați, în special pe rutele care străbat 

Marea Mediterană, fapt care a condus la o serie de pierderi tragice de vieți omenești.

Atacurile teroriste continuă să facă victime în rândul civililor nevinovați în diferite țări 

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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ale UE. În această vară, în Marea Britanie au fost comise două atacuri teroriste, unul pe 

Podul Londrei, la 3 iunie, iar altul la o stație de metrou din Londra, la 15 septembrie. La 

17 august, la Barcelona a avut loc un atentat terorist, în urma căruia și-au pierdut viața 14 

persoane și peste 130 de persoane au fost rănite. Belgia a devenit din nou ținta a două 

atacuri teroriste, comise la Bruxelles, la 20 iunie și la 25 august. Nu în ultimul rând, trebuie 

menționate atacurile teroriste care au avut loc în Franța, la Paris și la Marsilia, la 6 iunie și, 

respectiv, la 1 octombrie.

Mai multe state membre ale UE au fost afectate de catastrofe naturale. În Italia, regiunea 

orașului Livorno a fost afectată de inundații la 9 septembrie, iar un cutremur a avut loc pe 

insula Ischia la 21 august. La 21 iulie, un alt cutremur s-a produs pe insula Kos din Grecia. 

Într-un context mai general, unul dintre principalele subiecte aflate în atenția mijloacelor 

de informare în masă europene a vizat uraganele devastatoare care au lovit Insulele 

Caraibe, Puerto Rico și anumite zone ale continentului american.

În ceea ce privește Marea Britanie și negocierile aflate în curs de desfășurare privind 

Brexitul, menținerea unui dialog cu reprezentanții Uniunii Europene rămâne dificilă, iar 

progresele realizate până în prezent continuă să fie percepute drept insuficiente, deși se 

depun eforturi pentru a stimula dinamica acestor negocieri. Mijloacele de informare în 

masă de pe întreg teritoriul Uniunii monitorizează îndeaproape provocările asociate ieșirii 

Marii Britanii din Uniunea Europeană și posibilelor sale consecințe.

Între timp, criza politică din Spania, cauzată de situația din Catalonia a reprezentat unul 

dintre subiectele care s-au aflat în centrul dezbaterii publice, chiar și în afara granițelor 

Spaniei.

Alegerile reprezintă adesea un moment propice pentru ca cetățenii să își reevalueze 

opiniile politice și poziția cu privire la chestiuni importante. La nivel național, în mai multe 

state membre au avut loc alegeri legislative și prezidențiale, fie înainte, fie după intervalul 

de timp dedicat muncii pe teren. La 24 septembrie 2017 au avut loc alegeri legislative în 

Germania, în timp ce în Portugalia s-au organizat alegeri locale la începutul lunii octom-

brie. În plus, la 15 octombrie, cetățenii au participat la alegerile legislative organizate în 

Austria, iar la 22 octombrie, la cele organizate în Republica Cehă. În luna octombrie a 

acestui an sunt programate să aibă loc, de asemenea, alegerile locale din Estonia, precum 

și primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Slovenia.  
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CAPITOLUL I: O VOCE MAI PUTERNICĂ

În ultimul an, tendințele de evoluție a opiniei publice au indicat faptul că 

opiniile favorabile cu privire la UE au devenit mai reprezentative, conform 

rezultatelor Eurobarometrului special al Parlamentului European „Cu doi ani 

înainte de alegerile europene” (martie 2017)3 , ale „Parlametrului 2016”4  și ale 

Eurobarometrului standard 87 al Comisiei Europene (mai 2017)5 .

47% dintre cetățenii europeni consideră că vocea lor contează în UE. Acesta este cel mai 

bun rezultat obținut după alegerile europene din 2009. În plus, 57% dintre respondenți 

consideră că apartenența la UE este benefică pentru țara lor, acest indicator apropiindu-se, 

de asemenea, în mare măsură de nivelul înregistrat înainte de criză. Ponderea cetățenilor 

europeni care sunt interesați de afacerile europene rămâne ridicată, situându-se la 57%, și 

se află în creștere constantă.

O majoritate clară a europenilor sprijină în continuare apartenența țării lor la UE. 57% 

dintre respondenți consideră că apartenența la UE este un lucru bun pentru țara lor, acest 

procent fiind aproape identic cu cel înregistrat înainte de criză. 64% dintre respondenți la 

nivelul UE afirmă că aderarea la Uniune a adus beneficii țării lor. Ponderea cetățenilor care 

împărtășesc această opinie a înregistrat o creștere la nivelul UE cu patru puncte procentuale 

în comparație cu 2016. În plus, mai mulți cetățeni consideră că lucrurile merg în direcția cea 

bună în UE (31%, + 6 puncte procentuale față de luna martie).

Viziunea cetățenilor europenii cu privire la UE este multifațetată, deoarece aceștia văd 

Uniunea atât ca pe un actor global, căruia îi revine responsabilitatea de a răspunde 

provocărilor internaționale, cât și ca pe o entitate poziționată la nivelul adecvat pentru a 

acționa mai hotărât într-o serie de domenii de politică6 . Cu toate acestea, cetățenii nu se 

așteaptă doar la mai multă implicare din partea UE, ci par să fie, în același timp, în mai mare 

măsură conștienți de acțiunile UE în aceste domenii.

Rezultatele ultimului sondaj al Parlamentului European, „Cu doi ani înainte de alegerile 

europene”, au indicat în mod clar un grad mai ridicat de sensibilizare a cetățenilor europeni 

3 Parlamentul European, Eurobarometrul special „Doi ani înainte de alegerile europene”, martie 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- 
an-Elections
4 Parlamentul European, Eurobarometrul special „Parlametru 2016”, http://www.europarl.europa.eu/
atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Comisia Europeană, Sondajul Eurobarometru standard 87, mai 2017, http://ec.europa.eu/commfrontof-
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Parlamentul European, Eurobarometrul special „Cu doi ani înainte de alegerile europene”, martie 2017.

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an-Elections
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/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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cu privire la acțiunile întreprinse de UE în interesul lor. Dacă se realizează o comparație între 

rezultatele înregistrate în 2016 și cele din 2017, proporția respondenților care consideră 

că  „acțiunile UE sunt corespunzătoare” a crescut în mod considerabil în aproape fiecare 

stat membru, cu privire la o proporție majoritară a domeniilor de politică. În capitolul II se 

va analiza în ce măsură acest nivel mai ridicat de sensibilizare a cetățenilor europeni este 

relevant din perspectiva acțiunilor întreprinse de Uniunea Europeană în conformitate cu 

așteptările lor. În plus, datele analizate ar putea, de asemenea, explica în mod clar motivele 

care determină majorarea rezultatelor asociate unui indicator cheie, mai precis măsura în 

care cetățenii consideră că vocea lor „contează în UE”.

Vocea  mea contează în UE și în țara mea

Europenii cred că opinia lor contează și că vocea lor este auzită: procentajul europenilor 

care consideră că  „vocea lor contează în UE” ajunge la 47%, cel mai ridicat nivel înregistrat 

de la alegerile europene din iunie 2009.

Pe de altă parte, procentul europenilor care consideră că „vocea lor nu contează la nivelul 

Uniunii Europene” atinge 48%, în scădere cu 11 puncte procentuale față de nivelul maxim 

înregistrat în septembrie 2016. Recent, ambele tendințe sunt marcate în evoluția lor 

de o anumită convergență, în condițiile în care sentimentul pozitiv a câștigat 4 puncte 

procentuale comparativ cu luna martie 2017 și 10 puncte procentuale comparativ cu 

rezultatul înregistrat în urmă cu un an.

Sursa: Parlametru 2017, D72.1

Vă rog să-mi spuneți în ce măsură sunteți de acord sau în dezacord cu fiecare dintre următoarele afirmații: 
„Vocea mea contează în UE”. ?
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O îmbunătățire resimțită pe scară largă în marea majoritate a statelor membre conduce 

această evoluție. Țările în care această tendință ascendentă se remarcă cel mai mult, 

rezultatele indicând creșteri cu 10 punte procentuale sau mai mult sunt Slovenia, Suedia, 

Danemarca, Austria și Irlanda. Numai în Bulgaria, Lituania și România rezultatele ilustrează 

o tendință descendentă, în timp ce în Cipru și Letonia curentul de opinie se situează la 

același nivel.

Motivele care stau la baza percepției cetățenilor potrivit căreia opinia lor contează mai 

mult în UE în acest moment trebuie să fie evaluate cu atenție în cazul fiecărei țări în 

parte, ținând seama de contextul politic respectiv. O implicare mai puternică a UE în 

conformitate cu așteptările exprimate ar putea constitui, în mare măsură, motivul care stă 

la baza acestor rezultate. Cu toate acestea, diferitele evoluții pe plan politic, cum ar fi, de 

exemplu, capacitatea unui guvern național de a implementa cu succes anumite politici 

sau de a-și asuma anumite poziții la nivel european ar putea, de asemenea, influența în 

mare măsură opinia cetățenilor cu privire la sporirea importanței acordate vocii lor la 

nivelul UE.

În completarea întrebării care viza măsura în care opiniile cetățenilor europeni contează 

la nivelul UE, cetățenilor li s-a solicitat, de asemenea, să precizeze în ce măsură opiniile lor 

sunt luate în considerare în țara lor de origine. În cel de-al doilea caz, nivelul de încredere 

al cetățenilor europeni este în continuare solid și mai ridicat decât în cazul indicatorului 

care viza situația de la nivelul UE. Marea majoritate a europenilor consideră că vocea lor 

contează la nivel național (61%), în timp ce doar 35% dintre respondenți cred că vocea lor 

nu contează în țara din care provin.

Sursa: Parlametru 2017, D72.2

Vă rog să-mi spuneți în ce măsură sunteți de acord sau în dezacord cu fiecare dintre următoarele afirmații: 
„Vocea mea contează în [țara noastră].”?
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În aproape toate țările, cetățenii cred că vocea lor contează mai mult la nivel național 

decât la nivel european. Singurele excepții sunt România și Lituania, în care cetățenii au 

tendința de a considera că vocea lor contează mai mult în UE decât în țara lor, cu toate 

că, astfel cum s-a menționat mai sus, această tendință este, de asemenea, în scădere. Din 

punct de vedere conjunctural, ar trebui remarcat faptul că în iunie 2017 în România a 

avut loc o schimbare de guvern, care a condus la o schimbare a prim-ministrului, în timp 

ce, în Lituania, un nou guvern a fost învestit în funcție în iarna anului 2016.

Unde se înregistrează cele mai ridicate/cele mai scăzute valori ale indicatorului   
„vocea mea contează”?

Suedia este țara în care majoritatea cetățenilor cred că vocea lor contează atât la nivel 

național (95%), cât și la nivelul UE (84%). Aceste rezultate nu reprezintă o noutate 

pentru sondajele Eurobarometru, având în vedere că numărul de cetățeni suedezi care 

consideră că vocea lor contează a fost întotdeauna foarte ridicat. Aceeași tendință poate 

fi observată în Danemarca, unde 94% dintre cetățeni cred că vocea lor contează în țara 

lor, iar 80% sunt de părere că acesta contează la nivelul UE.

În Grecia poate fi observată o situație contrară, deoarece în rândul respondenților opinia 

conform căreia vocea lor contează la nivel național (23%) și la nivelul UE (21%) este mi-

noritară, deși evoluează în sens ascendent începând de anul trecut. În Lituania, rezultatele 

sunt similare, în condițiile în care 23% dintre cetățeni consideră că vocea lor contează în 

țara lor și 25% consideră că vocea lor contează în UE.

Persoanele cu un nivel mai ridicat de instruire, cele care dețin funcții de conducere și 

cetățenii care întâmpină mai puține dificultăți în a-și plăti facturile tind să considere că 

vocea lor contează atât la nivelul UE, cât și la nivel național. În același timp, respondenții 

care sunt satisfăcuți de viața pe care o duc și care sunt mai optimiști cu privire la viitorul 

lor sunt, în marea lor majoritate, mai înclinați să împărtășească această opinie.

Interesul față de afacerile europene

După referendumul pe tema Brexitului, interesul cetățenilor față de chestiunile legate de 

UE rămâne ridicat. De asemenea, în perioadele în care în diferite țări au avut loc alegeri 

naționale, afacerile europene au constituit un subiect-cheie al discursului politic.



PARLAMETRU 2017: APARTENENȚĂ, IMAGINE ȘI ROL18

57% dintre europeni se declară interesați de afacerile europene, însă această medie a 

rezultatelor de la nivelul UE ascunde disparități importante între statele membre. 

Deși media rezultatelor 

la nivelul UE corespunde 

tendinței obișnuite ilustrate de sondajele anterioare, unele 

țări, cum ar fi Finlanda și Slovenia, se remarcă printr-o 

creștere semnificativă a interesului față de afacerile 

europene (+9 puncte procentuale în Finlanda și +8 puncte 

procentuale în Slovenia), în timp ce altele, dimpotrivă, 

se remarcă printr-o scădere semnificativă a rezultatelor 

obținute, cum ar fi Irlanda și Letonia (ambele cu -7 puncte 

procentuale).

Ce categorie de cetățeni sunt cei mai interesați de afacerile europene?

Cele mai importante clivaje constatate în ceea ce privește poziționarea în legătură cu 

această chestiune sunt determinate de nivelul de educație și de profesie, deoarece 

respondenții cei mai educați, precum și cadrele de conducere și lucrătorii care desfășoară 

o activitate independentă sunt cei mai înclinați să manifeste un interes mai puternic 

față de afacerile europene. În plus, analiza sociodemografică arată că locul în care trăiesc 

respondenții joacă un rol important, deoarece cetățenii care locuiesc în zonele urbane 

tind să fie, în general, mai interesați. 

În ceea ce privește vârsta, constatăm că tinerii se simt mai puțin interesați de chestiunile 

europene decât generațiile mai în vârstă (o medie de 52% pentru cetățenii în vârstă 

de 15-24 de ani, față de 57% pentru cetățenii cu vârsta de 55 de ani sau mai mult), 

constatare care este în concordanță cu interesul mai scăzut pentru politică al tinerilor, 

ilustrat, spre exemplu, de Sondajul postelectoral al Parlamentului European7 . Cu toate 

acestea, în acord cu perspectiva lor în general mai optimistă asupra UE8 , tinerii sunt mai 

înclinați să creadă că vocea lor contează în UE (49% dintre respondenți, față de 44% în 

cazul respondenților cu vârsta de 55 de ani sau mai mult).

7 Parlamentul European. Sondaj postelectoral privind alegerile europene din 2014, octombrie 2014, 
munca de teren desfășurată în perioada mai-iunie 2014, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
ro/20150201PVL00053/Sondaj-postelectoral-privind-alegerile-europene-2014
8 Acest sondaj arată, de exemplu, că tinerii sunt înclinați în mai mare măsură să considere că „lucrurile merg 
în direcția cea bună în UE” decât generațiile mai în vârstă (33% pentru grupa de vârstă 15-24 de ani, 28 % pen-
tru grupa de vârstă +55 de ani). 61% dintre tineri declară că apartenența la UE este benefică pentru țara lor, în 
timp ce în rândul persoanelor cu vârsta de 55 de ani sau mai mult acest procent este de 54%.

? Ați spune că sunteți foarte interesat(ă), destul de interesat(ă), nu foarte interesat(ă) 
sau deloc interesat(ă) de afacerile europene?

Sursa: Parlametru 2017, QA1

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20150201PVL00053/Sondaj-postelectoral-privind-alegerile-europene-2014
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20150201PVL00053/Sondaj-postelectoral-privind-alegerile-europene-2014
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Apartenența la UE poate fi considerată un lucru bun

O majoritate clară a europenilor sprijină în continuare apartenența țării lor la UE. Opinia 

potrivit căreia apartenența la UE este benefică este în continuare reprezentativă, fiind 

împărtășită de 57% dintre respondenți. În conformitate cu acest rezultat, indicatorul în 

cauză se apropie foarte mult de nivelurile anterioare crizei. Această revenire la stabilitate 

nu trebuie să fie privită doar în contextul dificultăților întâmpinate în prezent în cadrul 

negocierilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Ar trebui să se țină seama, de 

asemenea, de contextul asociat inițierii unei dezbateri publice cu privire la direcția 

în care va evolua UE în viitor, la care a făcut referire președintele francez, Emmanuel 

Macron, la începutul toamnei anului curent, precum și președintele Comisiei Europene, în 

intervenția sa susținută în fața Parlamentului European.

Din nou, contextele naționale influențează puternic rezultatele, care reflectă clivaje 

evidente la nivelul curentelor de opinie. Cetățenii tind să aibă o opinie mai favorabilă cu 

privire la UE în țările care sunt mai stabile din punct de vedere economic sau în care a fost 

resimțită o tendință pozitivă de creștere economică: Luxemburg, Germania, Țările de Jos 

și Irlanda.

?În general vorbind, credeți că apartenența [țării noastre] la UE este ...? 

Sursa: Parlametru  2017, QA10
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Țara mea a beneficiat de faptul că este membră a UE ...și din ce motiv

Majoritatea cetățenilor europeni consideră că apartenența la UE a adus beneficii țării lor. 

În medie, 64% dintre cetățenii UE au afirmat că apartenența la UE a adus beneficii țării lor, 

în comparație cu 25% dintre cetățeni, care cred contrariul. Opinia majoritară a devenit mai 

reprezentativă începând din mai 2011, căpătând o pondere tot mai semnificativă odată cu 

sfârșitul crizei economice și demararea procesului de redresare economică în UE.

Numărul respondenților care împărtășesc această opinie este chiar mai ridicat decât în 

2016, reflectând o creștere cu patru puncte procentuale în comparație cu septembrie 2016. 

Există, totuși, un decalaj important între statele membre ale UE, de la peste 85% în Irlanda, 

Malta, Lituania și Luxemburg la mai puțin de 50% în Grecia, Cipru și Italia.

? Luând totul în considerare, ați spune că [țara noastră] a beneficiat sau nu de faptul 
că este membră a UE?

Sursa: Parlametru 2017, QA11
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?Luând totul în considerare, ați spune că [țara noastră] a beneficiat sau nu de faptul că 
este membră a UE? (Total „a beneficiat”)

Sursa: Parlametru 2017, QA11
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Care dintre următoarele sunt motivele principale pentru care considerați că [țara noastră] a avut beneficii 
de pe urma statutului de membru al UE? (Rezultatele pentru un nr. total de max. trei răspunsuri)

Sursa: Parlametru  2017, QA12. 
Vă atragem atenția asupra faptului că această întrebare a fost adresată numai persoanelor

care au răspuns că țara lor a beneficiat de faptul că este membră a UE (Q11)

?
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Respondenții care au afirmat că țara lor a beneficiat de faptul că este membră a UE au fost 

invitați să își exprime opiniile cu privire la motivele stau la baza acestei afirmații.

Răspunsurile date acoperă o gamă largă de diferite motive: creșterea economică (36%), 

pacea și securitatea (30%) și cooperarea dintre țările din UE (30%) sunt printre cele mai 

importante, dar ordinea în care sunt menționate motivele variază în mare măsură de la o 

țară la alta.

?Motivele pentru care considerați că [țara dvs.] a avut beneficii
 de pe urma statutului de membru al UE

Sursa: Parlametru 2017, QA12
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Chiar și în cazul în care respondenții sprijină în aceeași măsură apartenența la UE, motivele 

care îi determină să adopte această poziție pot fi diferite. O analiză comparativă a 

rezultatelor obținute în Spania și Portugalia confirmă acest lucru: majoritatea cetățenilor din 

ambele țări sunt de părere că apartenența la UE este un lucru bun pentru țara lor (62% în 

Spania și 60% în Portugalia). În mod similar, aceștia consideră că apartenența la UE a adus 

beneficii țării lor (70% și, respectiv, 73% dintre respondenți). Cu toate acestea, principalele 

motive pentru care cetățenii consideră că statutul de membru al UE a adus beneficii diferă:

Principalul motiv:
„UE contribuie la creșterea economică” 

(39%)

70% dintre respondenții din 
Spania afirmă că țara lor 

a avut beneficii de pe urma 
statutului de membru al UE.

Principalul motiv:
„UE oferă noi oportunități de muncă” 

(32%) 

73% dintre respondenții din 
Portugalia afirmă că țara lor  

a avut beneficii de pe urma 
statutului de membru al UE.

În privința nordului Europei, putem face o comparație la fel de interesantă între 

Danemarca și Estonia: majoritatea cetățenilor din ambele țări au convingerea că 

apartenența la UE este un lucru bun pentru țara lor (67% în Danemarca și 68% în Estonia). 

În mod similar, aceștia consideră că apartenența la UE a adus beneficii țării lor (81% dintre 

respondenți în ambele țări).

Cu toate acestea, principalele motive pentru care, în opinia lor, statutul de membru al UE 

aduce beneficii diferă: în Danemarca, cetățenii menționează o cooperare îmbunătățită 

între statele membre ale UE, în timp ce în Estonia aceștia menționează cu precădere 

creșterea economică.

Principalul motiv:
„Cooperarea cu alte țări ale UE” 

(47%)

81% dintre respondenții din 
Danemarca afirmă că țara lor 

a avut beneficii de pe urma 
statutului de membru al UE.

Principalul motiv:
„UE contribuie la creșterea economică” 

(49%) 

81% dintre respondenții din 
Estonia afirmă că țara lor 

a avut beneficii de pe urma 
statutului de membru al UE.
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În special, tinerii, cadrele de conducere și studenții consideră că apartenența la 
UE este pozitivă

Tinerii, studenții și cadrele de conducere sunt cei mai înclinați să sprijine apartenența 

la UE. Același lucru este valabil și pentru persoanele care s-au declarat satisfăcute de 

viața pe care o duc și cele care consideră că se vor îmbunătăți condițiile lor de viață în 

următorii cinci ani. În plus, mai ales respondenții cu un nivel de educație mai ridicat 

consideră că apartenența la UE este benefică pentru țara lor.

Lucrurile evoluează în direcția corectă?

Un optimism împărtășit pe scară tot mai largă cu privire la viitorul UE pare să reflecte 

redresarea economică treptată înregistrată la nivelul statelor membre. Potrivit Eurostat, în 

al doilea trimestru al anului 2017, 235,4 milioane de bărbați și femei erau activi pe piața 

muncii în UE289 : această cifră corespunde celui mai ridicat nivel înregistrat vreodată. 

Valorile PIB-ului ajustate sezonier au crescut cu 0,6% în zona euro (ZE19) și cu 0,7% în 

UE28 în cel de-al doilea trimestru al anului 2017, față de trimestrul anterior. În primul 

trimestru al anului 2017, PIB-ul a crescut cu 0,5% în ambele zone. În comparație cu același 

trimestru din anul precedent, valorile PIB-ului ajustate sezonier au crescut cu 2,3% în zona 

euro și cu 2,4% în UE28 în al doilea trimestru al anului 201710 .

În discursul privind starea Uniunii ținut în Parlamentul European, președintele Comisiei 

Europene a subliniat rolul esențial al instituțiilor europene în „sprijinirea tendinței 

schimbării”: Planul european de investiții, o acțiune hotărâtă în sectorul bancar și 

„aplicarea inteligentă” a Pactului de stabilitate și de creștere au fost trei dintre principalele 

realizări menționate în discursul său.

Deși o mare parte dintre cetățenii încă își menține părerea că „lucrurile merg în direcția 

greșită” (49% în ceea ce privește țara lor și 44% în ceea ce privește UE), atitudinea începe 

să se schimbe, în special atunci când se ia în considerare contextul Uniunii Europene.

În comparație cu luna martie 2017, un număr mai mare de cetățeni tinde să creadă că 

„lucrurile evoluează în direcția cea bună în UE” (31% în septembrie 2017, față de 25%). 

Tendința este, în general, de creștere față de nivelul minim de 19% înregistrat din cauza 

crizei în noiembrie 2011. Această tendință ascendentă se înregistrează în toate statele 

membre.
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-9832-24e1cec1e6bf
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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În paralel cu senzația mai pregnantă potrivit căreia „lucrurile evoluează în direcția cea 

bună în UE”, există o tendință descendentă a percepției contrare. Acest sondaj arată că 

procentul persoanelor care consideră că „lucrurile merg în direcția greșită în UE” a scăzut cu 

6 puncte procentuale față de martie 2017 și cu 10 puncte procentuale față de anul trecut.

11% dintre respondenți au răspuns în mod spontan că „lucrurile nu evoluează nici în 

direcția cea bună, nici în direcția greșită la nivelul UE”, cu trei puncte procentuale mai 

puțin decât în martie 2017. Astfel cum se vede în graficul de mai sus, rezultă că ambele 

tendințe descendente atât cea a „direcției greșite”, cât și a percepției „nici una, nici cealaltă 

dintre direcții” susțin tendința ascendentă a curbei albastre („direcția cea bună”).

Totuși spectrul percepțiilor naționale este variat.

Următorul grafic oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care cetățenii din 

fiecare țară se poziționează cu privire la două întrebări: „Lucrurile evoluează în direcția cea 

bună în țara dumneavoastră?” și „în UE?”. Dacă le analizăm împreună, observăm că în 17 țări 

există în continuare o proporție mai mare de respondenți care cred că lucrurile merg în 

direcția cea bună în țara lor. Este interesant de remarcat faptul că în unele state membre 

există o senzație larg răspândită că lucrurile nu merg foarte bine nici la nivel național, 

nici la nivelul UE. Acest lucru este valabil, printre altele, pentru Grecia și Italia11 , situate în 

colțul din stânga al diagramei.

În alte țări, precum în Bulgaria și Lituania, numărul de respondenți care cred că lucrurile 

11 În Grecia, 16% dintre cetățeni cred că lucrurile evolează în direcția cea bună în UE, iar 8% cred că același 
lucru este valabil și pentru țara lor. În Italia, 21% și, respectiv, 16% au aceeași opinie.

? În prezent, ați spune că, în general, lucrurile în Uniunea Europeană evoluează în direcția 
cea bună sau în direcția greșită?

Sursa: Parlametru 2017, D73.b
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merg în direcția cea bună în UE este mult mai ridicat (48% în Bulgaria și 46% în Lituania) 

decât numărul celor care cred că lucrurile merg în direcția cea bună în țara lor (28% și, 

respectiv, 27%).

În schimb, în Malta sau în Țările de Jos, de exemplu, cetățenii sunt de părere că mai 

degrabă țara lor este pe calea cea bună decât UE: Lucrurile evoluează în direcția cea 

bună în țara lor pentru 64% dintre respondenții din Malta și 59% dintre respondenții din 

Țările de Jos. 41% și, respectiv, de 46% dintre respondenții acelorași țări simt că lucrurile 

evoluează în direcția cea bună în UE.

Irlanda, caz foarte pozitiv, dar la fel de atipic, scoate în evidență cele mai ridicate valori 

privind întrebarea „lucrurile evoluează în direcția cea bună”, atât la nivel național, cât și la 

nivelul UE (75% și 59%). 

Este țara mea sau UE pe calea cea bună?

În ceea ce privește profilul sociodemografic, tinerii sunt, în general, cei care consideră mai 

mult că UE este pe calea cea bună, în timp ce generațiile mai vârstnice au o atitudine mai 

pozitivă față de țara lor.

?Lucrurile evoluează în direcția cea bună - [țara noastră] față de Uniunea Europeană  

Sursa: Parlametru 2017, D73.a și D73.b



PARLAMETRU 2017: APARTENENȚĂ, IMAGINE ȘI ROL28

Persoanele care sunt, în general, mai satisfăcute de viața pe care o duc și care cred că se 

vor îmbunătăți condițiile lor de viață în următorii cinci ani sunt mai înclinate să răspundă 

că „lucrurile evoluează în direcția cea bună” atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

Imaginea și rolul Parlamentului European

După cum s-a prezentat mai sus, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului 

cetățenilor care sunt de părere că vocea lor contează în UE. Pe lângă această conștientizare 

îmbunătățită, sprijinul stabil pentru apartenența la UE, precum și opinia predominantă 

potrivit căreia această apartenență a fost benefică confirmă atitudinea tot mai pozitivă a 

cetățenilor față de proiectul UE. În contextul optimismului economic aflat în constantă 

creștere, și Parlamentul European pare să beneficieze, la rândul lui, de o recuperare a 

încrederii.

Potrivit sondajului Eurobarometru standard nr. 87 al Comisiei Europene12 , Parlamentul 

European este instituția care se bucură de cel mai înalt nivel de încredere exprimată de 

europeni: 45% dintre cetățeni tind să aibă încredere în această instituție. 41% au încredere 

în Comisia Europeană, în timp ce 37% au încredere în Banca Centrală Europeană. În 

total, 42% dintre respondenți au declarat că au încredere în Uniunea Europeană. Prin 

urmare, încrederea în UE și în Parlamentul European este mai mare decât încrederea în 

parlamentele naționale (36%) și în guvernele naționale (37%).

În pofida faptului că numeroși respondenți (42%) își mențin o „imagine neutră” asupra 

Parlamentului European, numărul persoanelor care au o opinie pozitivă despre instituție 

este, fără îndoială, în creștere (33% față de 25% în septembrie 2016). Această creștere duce 

la o scădere directă a numărului respondenților care au o opinie negativă despre instituție, 

în timp ce procentul celor cu o opinie neutră rămâne stabil, situându-se între 41% și 46% în 

ultimii zece ani.

Irlanda se situează în fruntea listei, o majoritate absolută a respondenților (54%) având o 

imagine pozitivă, urmată de Bulgaria, Malta și Luxemburg cu peste 45% dintre respondenți 

exprimând o opinie pozitivă asupra Parlamentului European. La celălalt capăt al listei se 

află Republica Cehă, cu un procent al răspunsurilor pozitive de 18%, iar Letonia și Franța 

înregistrează și ele o pondere a „imaginii pozitive” în valoare de 20% sau sub acest prag.

12 Comisia Europeană, Sondajul Eurobarometru standard nr. 87, mai 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
toffice/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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?În general, aveți o imagine foarte pozitivă, destul de pozitivă, neutră, destul 
de negativă sau foarte negativă asupra Parlamentului European?

Sursa: Parlametru 2017, QA6

?Răspunsuri „imagine pozitivă asupra Parlamentului European” în puncte procentuale 
pentru fiecare stat membru 

Sursa: Parlametru 2017, QA6
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Tendința crescătoare a „atitudinii pozitive” se înregistrează în toate statele membre, după 

cum se poate vedea din graficul de mai sus. Din nou, Irlanda se află în fruntea listei, cu o 

creștere a răspunsurilor „imagine pozitivă asupra PE” de 16 puncte procentuale din toamna 

anului 2016, în timp ce doar Cipru și Croația rămân stabile în ceea ce privește procentul 

răspunsurilor „imagine pozitivă”.

În afara acestei evoluții pozitive a imaginii Parlamentului European, procentul 

respondenților care au o „opinie neutră” despre Parlamentul European rămâne în continuare 

notabil în câteva state membre. Pentru a menționa doar câteva, Estonia (59%), Letonia 

(58%), Finlanda (57%) și Lituania (56%) sunt țările în care se înregistrează cele mai ridicate 

valori ale răspunsurilor neutre.

La nivelul UE, dacă analizăm profilul cetățenilor care afirmă că au o opinie „neutră” despre 

Parlamentul European, găsim cu o frecvență mai mare femei, persoane care se plasează în 

centrul balanței stânga-dreapta, precum și respondenți care tind să considere că vocea lor 

nu contează și că apartenența la UE nu este nici un lucru bun, nici un lucru rău.

? Creșterea numărului de răspunsuri „imagine pozitivă asupra PE” în toate statele membre 
(rezultate afișate ca diferență între punctele procentuale sept/oct 2016 - oct 2017)

Sursa: Parlametru  2017, QA6
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Un rol mai important de jucat

Când sunt întrebați despre viitorul Parlamentului European, majoritatea cetățenilor (47%) 

ar dori ca această instituție să joace un rol mai important.

În timp ce răspunsurile sunt asemănătoare celor din anii anteriori, câteva excepții merită 

evidențiate: cu mult mai puțini respondenți din Malta, Slovacia și Estonia, de exemplu, au 

răspuns că și-ar dori ca PE să joace un rol mai important în viitor.

Este interesant de analizat opiniile cetățenilor cu privire la imaginea PE în paralel cu 

rolul dorit pentru Parlamentul European, deoarece contextul național are o importanță 

considerabilă în această analiză. Dorința ca Parlamentul European să joace în viitor un rol 

mai important este împărtășită atât de respondenții din țările care au o opinie pozitivă 

asupra Parlamentului, cât și de cei din unele state membre cu o imagine mai negativă 

asupra instituției.

Datele colectate de prezentul sondaj și de Eurobarometrele anterioare despre imaginea și 

rolul dorit al Parlamentului European, combinate cu evoluția opiniilor privind apartenența 

la UE și avantajele sale, precum și cu opiniile privind alți indicatori discutați la acest capitol 

duc la asumpția că Parlamentul European beneficiază de tot mai multă încredere în 

rândul cetățenilor, care doresc ca instituția să joace un rol mai decisiv, atât ascultând cu 

atenție vocea mai puternică a cetățenilor, cât și răspunzând cu eficacitate la prioritățile 

acestora. 

?Dumneavoastră personal v-ar plăcea ca Parlamentul European să joace 
un rol mai important sau mai puțin important?

Sursa: Parlametru 2017, QA7
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Interesul pentru alegerile europene

Cu mai puțin de doi ani înaintea următoarelor alegeri europene, pe lângă dorința 

exprimată ca Parlamentul European să joace un rol mai important, o majoritate a 

europenilor (55%) se declară interesată de următorul scrutin european din 2019.

Interesul este deosebit de ridicat în Țările de Jos, cu un procent de 79%, urmate de 

Suedia, cu 70%, Irlanda, cu 69%, și Germania, cu 68%. În unele state membre însă, nivelul 

interesului rămâne destul de scăzut, ca în cazul Slovaciei (30%) și al Republicii Cehe (23%), 

ambele țări înregistrând cea mai scăzută participare la alegerile europene din 2014. În 

cazul celui din urmă stat membru, e posibil ca interesul respondenților să fie concentrat 

mai mult pe alegerile naționale care vor avea loc în Republica Cehă la 20 și 21 octombrie 

2017. În general, la nivelul UE, respondenții care sunt interesați de viitoarele alegeri 

europene sunt printre cei cu nivelul de educație cel mai ridicat. În plus, ei consideră că 

vocea lor contează în UE, sunt interesați de afacerile europene și au o imagine pozitivă 

asupra Parlamentului.

Răspunsurile la această întrebare sunt în ton cu creșterea generală a imaginii pozitive a 

proiectului UE, măsurată în toată Europa. Acest indicator ar trebui însă tratat cu prudență, 

deoarece alegerile europene nu fac încă parte dintr-un discurs public politic mai larg și, 

prin urmare, nu sunt clar ancorate în mintea cetățenilor europeni. 

Procentul celor „total interesați” de următoarele alegeri europene, pentru fiecare țară în parte

Sursa: Parlametru 2017, QA15

?
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CAPITOLUL II: CE TREBUIE PROTEJAT?

Ideea unei „Europe care protejează” s-a instalat în mod clar în discursul politic 

privind UE. Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017, 

semnată de cei trei președinți la 13 decembrie 2016, stă sub deviza „Construirea 

unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și 

îi apără”. 

Politicieni marcanți de la nivel național și european se identifică cu acest concept. 

Deși punctul său de plecare este legat în cea mai mare parte de preocupările 

privind securitatea, discursul de astăzi referitor la protecție are mai multe fațete și 

este prezentat printr-o serie de propuneri specifice.

Acest sondaj vizează o mai bună înțelegere a domeniilor și a măsurii în care cetățenii 

europeni se așteaptă ca Uniunea Europeană să le asigure protecția. În acest context, 

noțiunea de protecție este dublă. Pe de o parte, trebuie să se stabilească care sunt 

amenințările împotriva cărora cetățenii doresc să fie protejați la nivel european. Pe de 

altă parte, dorim să știm care sunt realizările europene pe care cetățenii vor să le vadă 

protejate și menținute de UE.

Ultimul studiu Eurobarometru al Parlamentului „Doi ani înainte de alegerile europene”13 

a arătat că europenii cunosc bine amenințările care decurg dintr-o serie de evoluții 

geopolitice globale, cum ar fi creșterea puterii și a influenței Rusiei și Chinei la nivel 

mondial sau accentuarea instabilității în lumea musulmană/arabă. În fața acestor 

incertitudini, o largă majoritate a europenilor este în favoarea unei abordări comune la 

nivelul UE pentru abordarea acestora. Totuși, evoluțiile de la nivel mondial nu sunt nici pe 

departe singurele preocupări din prezent ale cetățenilor europeni.

Recentul Eurobarometru standard nr. 8714  a arătat deja că aspecte precum terorismul, 

imigrația și situația economică sunt extrem de preocupante. Acestea generează un 

sentiment de insecuritate agravat de alți factori, cum ar fi schimbările climatice.

În martie 2017, și studiul Eurobarometru „Doi ani înainte de alegerile europene” a testat 

așteptările europenilor în legătură cu intensificarea acțiunilor UE și a demonstrat un 

sprijin semnificativ pentru o intensificare a acțiunilor UE într-o gamă largă de domenii 

13 Parlamentul European, Eurobarometrul special „Doi ani înainte de alegerile europene”, martie 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- 
europ%C3%A9ennes-de-2019
14 Comisia Europeană, Eurobarometrul standard 87, Primăvara anului 2017, http://ec.europa.eu/commfron-
tof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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politice. Mai presus de toate, studiul a demonstrat că respondenții au devenit din ce 

în ce mai conștienți de acțiunile UE în domeniile care îi preocupă cel mai mult. Acest 

lucru este valabil, în special, în cazul terorismului, al protecției frontierelor externe, al 

migrației, securității și apărării. Următorul grafic combină percepția europenilor despre 

acțiunile UE în domenii specifice, așteptările lor în ceea ce privește acțiunile UE în aceste 

domenii și evoluția pe parcursul unui an, între 2016 și 2017. De pildă, pentru combaterea 

terorismului, bara verde indică cu 10 puncte procentuale mai mulți respondenți 

care consideră acțiunile UE adecvate, comparativ cu anul anterior. Bara roșie arată că 

procentul respondenților care consideră că acțiunea UE este insuficientă a scăzut cu 12 

puncte procentuale, în timp ce respondenții care solicită mai multe intervenții sunt cu 2 

puncte procentuale mai puțini decât în 2016. Această sinteză demonstrează că un număr 

tot mai mare de cetățeni sunt la curent cu acțiunile UE în domeniile lor de interes.

? Percepția despre acțiunile UE vs. așteptările privind intervențiile viitoare. 
Evoluția între 2016 și 2017

Sursa: Eurobarometrul „Doi ani înainte de alegerile europene”, martie 2017
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Pe baza acestor constatări, s-a făcut un pas suplimentar pe calea identificării domeniilor 

în care europenii se așteaptă la protecție din partea UE. În timp ce statele membre ale 

Uniunii Europene sunt lovite în continuare de atacuri, terorismul apare drept principala 

amenințare de care europenii cred că UE ar trebui să îi protejeze, fiind citat în medie în 

58% dintre răspunsuri. Terorismul reprezintă o amenințare majoră pentru respondenții 

din 18 state membre, printre care se numără și țările care au fost lovite în ultima vreme. 

În medie, majoritatea citărilor provine de la respondenți din Republica Cehă, din Regatul 

Unit, din Franța, Malta și Spania.

?E și cetățenii săi se confruntă cu o serie de amenințări.  De care dintre amenințările 
următoare ar trebui UE să își protejeze cetățenii? (Totalul răspunsurilor privind „terorismul”)

Sursa: Parlametru 2017, QA13
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Combaterea amenințării teroriste

Conform constatărilor anterioare ale Eurobarometrului Parlamentului15 , este demn de 

menționat faptul că, în 2016, europenii au fost întrebați la ce nivel ar putea fi combătută 

cel mai eficient amenințarea teroristă. 38% au răspuns la nivel mondial, 23% la nivel 

european, 21% la nivel național, 6% la nivel local sau regional, iar un procent de 10% a 

răspuns în mod spontan la toate nivelurile împreună. Acest sondaj din 2016 a identificat 

și primele trei măsuri de combatere a terorismului, în ordinea urgenței, și anume 

combaterea finanțării grupurilor teroriste și a cauzelor profunde ale terorismului și 

radicalizării, precum și consolidarea controlului frontierelor externe ale UE.

Revenind la studiul de față, următoarele amenințări cel mai des menționate sunt plasate 

sub semnul situației economice precare în care se află numeroși europeni: în primul 

rând, șomajul (43%) și, apoi, sărăcia și excluziunea socială (42%). În contextul redresării 

economice, perioada de după criză se resimte în continuare în mod semnificativ 

în răspunsurile respondenților din Grecia. În general, când este vorba de aspecte 

socioeconomice, Grecia prezintă cele mai mari diferențe față de media europeană. 

Preocuparea legată de aceste aspecte este, de asemenea, pronunțată în Cipru, Portugalia, 

Spania și Croația. În plus, sărăcia și excluziunea socială sunt considerate principalele 

amenințări în Lituania. În ceea ce privește întreaga populație vizată de acest sondaj (circa 

28 000 de respondenți), 33% dintre respondenți declară că întâmpină uneori, sau deseori, 

dificultăți la plata facturilor la sfârșitul lunii.

Cu noile valuri de migrație din vara anului 2017, nevoia de protecție în fața migrației 

necontrolate a fost exprimată de 35% dintre europeni, până la cel puțin jumătate 

din respondenții din Malta, Republica Cehă, Estonia, Italia, Ungaria și Grecia. Printre 

aceste state membre, după cum era de așteptat, regăsim țările de intrare, de tranzit 

sau de destinație. Cu toate acestea și în mod interesant, procentul răspunsurilor este 

deasupra mediei UE și în altă categorie de țări care sunt mai puțin afectate direct de 

imigrație. O analiză încrucișată cu cifrele Eurostat privind azilul în 201616  nu indică nicio 

corelație cu percepția ridicată a cetățenilor asupra migrației necontrolate ca amenințare. 

Rezultatele din Republica Cehă, Estonia, Slovacia sau Polonia, de pildă, ar putea sugera 

15 Parlamentul European, Eurobarometrul special nr. 85.1, Percepții și așteptări, lupta împotriva terorismului 
și radicalizarea, iunie 2016, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europe-
ans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
16 Eurostat, Azil și solicitanți de azil pentru prima oară defalcați în funcție de naționalitate, vârstă și sex, Date 
agregate anuale (extrase la 11 octombrie 2017), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-
set=migr_asyap- pctza&lang=en

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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UE și cetățenii săi se confruntă cu o serie de amenințări.  De care dintre amenințările 
următoare ar trebui UE să își protejeze cetățenii? În primul rând? Și ulterior?

Sursa: Parlametru 2017, QA13 

?
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că discursul politic național influențează în mai mare măsură percepția cetățenilor decât 

situația reală din țară. Aceasta este însă doar una dintre explicațiile posibile. O analiză 

sociodemografică mai aprofundată ar putea oferi explicații diferite, cum ar fi percepția 

diversității drept amenințare sau presiune economică.

Următoarele domenii propuse respondenților sunt menționate de mai puțin de un 

sfert dintre aceștia, în medie. Amenințările percepute care se situează pe locul al 

cincilea și al șaselea, ex aequo, sunt: 23% dintre respondenți sunt de părere că UE ar 

trebui să-i protejeze împotriva schimbărilor climatice și, în aceeași proporție, împotriva 

radicalismului religios. În timp ce schimbările climatice sunt considerate a doua cea mai 

importantă amenințare în Suedia, radicalismul religios se situează mult deasupra mediei 

europene în Țările de Jos, Belgia și Austria, cu peste 30% dintre mențiuni. În medie, în UE, 

circa unu din cinci respondenți a menționat criminalitatea organizată, conflictele armate 

și extremismul politic printre amenințările percepute. În fine, într-o măsură mai mică, 

circa unu din zece respondenți a menționat răspândirea bolilor infecțioase, atacurile 

cibernetice, dumpingul social și amenințările la adresa confidențialității datelor. Printre 

aceste ultime aspecte, atacurile cibernetice și amenințările la adresa confidențialității 

datelor (ambele la 9%) evidențiază o diferență între respondenți din perspectiva vârstei 

și a nivelului de educație: cu cât sunt mai educați, cu atât sunt mai preocupați de aceste 

două aspecte intercorelate.

Un alt detaliu interesant poate fi sesizat în distribuția sociodemografică a respondenților 

în ceea ce privește problema dumpingului social. Deși nu există nicio legătură între 

răspunsurile privind dumpingul social și răspunsurile cetățenilor la întrebarea dacă 

„sărăcia și excluziunea socială” sunt considerate o amenințare, nu există, în același timp, 

nicio corelație statistică cu procentul real de persoane cu risc de sărăcie raportat de 

Eurostat. Problema „dumpingului social” ca subiect prioritar este invocată mai des de 

stratul superior al clasei de mijloc și de clasa superioară. De asemenea, când se analizează 

din perspectiva socioprofesională, cadrele de conducere s-au declarat cel mai preocupați 

de dumpingul social. Prin urmare, am putea examina în continuare dacă conceptul de 

dumping social nu a devenit deja un concept general înțeles de toți cetățenii.



PARLAMETRU 2017: CE TREBUIE PROTEJAT? 39

Rezultate pozitive de menținut

Chiar dacă societatea europeană se confruntă cu provocări, ea are în continuare valori, 

succese și rezultate pozitive apreciate de europeni. Cel mai recent sondaj Eurobarometru 

standard al Comisiei17  le identifică în mod clar. Astfel, pacea în interiorul UE, libera 

circulație și posibilitatea de a călători, a munci și a studia în străinătate în toate țările 

UE, moneda unică și programul Erasmus sunt rezultatele cele mai pozitive potrivit 

17 Eurobarometrului standard nr. 87 al Comisiei Europene, primăvara anului 2017, http://ec.europa.eu/com-
mfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

Respondenții despre problema „dumpingului social” defalcați în funcție de clasa socială

Sursa: Parlametru 2017, QA13

Respondenții despre problema „dumpingului social” din perspectivă socioprofesională

Sursa: Parlametru 2017, QA13

?

?

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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respondenților europeni. Prezentul sondaj dezvoltă și mai mult ideea, pentru a afla 

ce realizări doresc cetățenii ca UE să protejeze în numele lor cu prioritate. Sondajul 

identifică apoi două tipuri principale de realizări: pe de o parte, libertățile din perspectiva 

drepturilor fundamentale și a liberei circulații și, pe de altă parte, realizările sociale și 

economice, și anume drepturile lucrătorilor, pensiile și bunăstarea economică. Vom vedea 

că pot fi identificate grupuri de state membre în funcție de realizările pe care acestea 

doresc ca UE să le protejeze pentru ele.

Cu 44% dintre mențiuni, prioritatea în UE vizează prezervarea drepturilor și libertăților 

fundamentale. Este demn de remarcat faptul că aceste valori fundamentale ocupă în 

mod constant primele locuri în toate sondajele Eurobarometru de până acum. În anul în 

care s-a sărbătorit cea de a șaizecea aniversare a Tratatelor de la Roma și cea de a zecea 

aniversare a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, rezultatele 

Sursa: Parlametru 2017, QA14
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confirmă faptul că drepturile și libertățile fundamentale sunt considerate ca stând la baza 

unității europene. Al doilea aspect cel mai des invocat, cu un scor de 36% la nivelul UE, 

îl reprezintă libertatea de a călători, a munci și a studia în orice țară din UE. În general, 

aceste două categorii de libertăți sunt cel mai des menționate în Suedia, Finlanda și 

Germania. Drepturile fundamentale sunt și ele, în egală măsură, menționate frecvent 

de respondenții din Țările de Jos, Danemarca, Cipru și Austria. Libertatea de a călători, 

a munci și a studia în orice țară din UE se situează pe primul loc printre rezultatele din 

statele baltice (Lituania, Estonia și Letonia). Pe lângă Suedia, Finlanda și Germania, acest 

aspect primește un procent ridicat de răspunsuri pozitive în Bulgaria, Irlanda, Regatul Unit 

și Slovacia.

Trecând la următoarele rezultate și la obiectivele pe care UE ar trebui să le protejeze pen-

tru cetățeni, aspectele socioeconomice legate de drepturile lucrătorilor (34%), pensiile 

adecvate și sigure (34%) și prosperitatea și bunăstarea economică (33%) ocupă primele 

locuri. Acestea sunt cel mai des menționate în Grecia, Spania, Italia și Portugalia. Slovenia 

și Franța înregistrează amândouă scoruri mari în ceea ce privește drepturile lucrătorilor 

și pensiile. Letonia, Lituania, Austria, Ungaria și Belgia prezintă rezultate semnificative în 

privința pensiilor și a prosperității. 

Există rezultate și obiective ale UE pe care s-ar putea să le apreciați. Pe care dintre următoarele ar trebui UE să le 
protejeze cu prioritate? (Elementele cel mai des invocate pentru fiecare țară)

Drepturile și libertățile 
fundamentale 

Drepturile lucrătorilor
Libertatea de a călători, de a 

lucra și de a studia în întreaga 
UE 

Sursa: Parlametru 2017, QA14

?
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33% dintre respondenți au menționat mediul drept următorul domeniu pe care UE ar 

trebui să-l protejeze, acesta fiind invocat cel mai des de respondenții din Suedia, Țările de 

Jos și Danemarca.

În medie, în UE, 27% dintre respondenți au menționat siguranța din perspectiva 

standardelor sanitare. Aproape unu din cinci respondenți a indicat valorile europene 

comune (19%) și identitatea națională și culturală (18 %). Drepturile consumatorilor 

în cadrul pieței unice (16%) și siguranța și confidențialitatea în mediul online (13%) se 

clasează pe ultimele locuri ale listei de aspecte alese de respondenți. Din punct de vedere 

național, valorile europene comune sunt cel mai des menționate în Germania și Austria, 

în aceasta din urmă fiind citate în aceeași măsură ca identitatea națională și culturală. 

Acest aspect a primit cele mai puține mențiuni în Portugalia, unde a fost ales de un 

respondent din zece. Vom reveni ulterior la aceste rezultate.

Profilurile sociodemografice ale respondenților

La o analiză aprofundată, rezultatele arată că, în primul rând, situația socioeconomică 

a respondenților le influențează răspunsurile atât în ceea ce privește amenințările, cât 

și rezultatele pozitive demne de a fi protejate de UE. Evident, persoanele aflate într-o 

situație de vulnerabilitate economică sunt mai dispuse să menționeze aspecte legate 

de economie. Aceste persoane însă, alături de persoanele mai în vârstă, citează des și 

terorismul.

În al doilea rând, se pare că atitudinile exprimate față de UE tind să îi ghideze pe 

respondenți în cursul interviurilor. Terorismul și chestiunile economice (cum sunt 

drepturile lucrătorilor și pensiile), menționate pe scară largă de europeni, tind să se 

alăture unor răspunsuri care demonstrează un interes mai redus pentru politică și, în 

general, față de UE, de apartenența la aceasta, de beneficiile pe care le aduce și de 

imaginea pe care o proiectează. Prin urmare, aceste răspunsuri provin mai des din partea 

cetățenilor care se simt deconectați de alegeri și cred într-o proporție mai mare că vocea 

lor nu contează în UE.

Pe de altă parte, cetățenii care au, în general, o atitudine mai bună față de UE tind să 

menționeze, după terorism și chestiunile economice, probleme legate de mediu (sau de 

amenințarea schimbărilor climatice) și de protecția libertăților în UE. Se poate observa 

că standardul de viață declarat de acești respondenți este mai ridicat, într-o oarecare 

măsură, iar ei se simt mai încrezători în viitor. Acești respondenți sunt în favoarea 
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apartenenței la UE și cred că țara lor a beneficiat de pe urma ei. Mai mult, sunt interesați 

de politică și consideră că participarea la vot este importantă.

Același tipar al interesului pentru afacerile europene se aplică și atunci când sunt 

menționate amenințările, cum ar fi extremismul politic.  Într-o măsură mai mică, 

radicalismul religios, criminalitatea organizată sau conflictele armate primesc și ele un 

procent mai mare de răspunsuri din partea cetățenilor care sunt interesați de politică 

și au o atitudine pozitivă față de UE. Și libertatea de circulație se încadrează la această 

categorie, în special în rândul tinerilor născuți după anul 1980. Tiparele menționate 

mai sus ar trebui considerate drept indicatori care ar merita o analiză mai aprofundată 

a datelor. Ele nu constituie, în niciun caz, o descriere absolută a unei categorii 

sociodemografice anume.

Identitatea europeană și identitatea națională: o bază comună

Plecând de la cele de mai sus, două aspecte legate de valori beneficiază de o analiză mai 

detaliată: valorile comune europene, pe de o parte, și identitatea națională și culturală, pe 

de altă parte. Acestea sunt foarte apropiate în mențiunile privind rezultatele UE apreciate 

care trebuie protejate și primesc 19% și, respectiv, 18% dintre răspunsuri. Este interesant 

de observat că aceste două aspecte sunt menționate de respondenți care au un numi-

tor comun: toți sunt interesați de politică, în general, și de viitoarele alegeri europene 

din 2019. Identitatea culturală și națională este însă menționată mai des, în medie, de 

respondenții care au o atitudine mai negativă față de UE. O analiză a profilului lor general 

la nivelul UE arată că aceștia au o percepție mai degrabă negativă asupra UE, deoarece 

consideră apartenența țării lor la UE drept un lucru rău, care nu aduce niciun avantaj 

țării lor. Respondenții cu un procent ridicat de răspunsuri în cazul identității naționale 

și culturale tind să aibă o imagine negativă atât asupra UE, cât și asupra PE și doresc ca 

acesta din urmă să joace un rol mai puțin important în viitor.

Analizați din perspectivă națională, în Germania și Suedia respondenții care citează valo-

rile europene comune sunt mult mai numeroși decât cei care citează identitatea culturală 

și națională, în timp ce respondenții din Estonia și din Regatul Unit menționează mai 

des identitatea culturală și națională decât valorile europene comune. Acest lucru este 

valabil, de asemenea, într-o măsură mai mică, în Grecia, Irlanda, Croația și Malta. Pe de altă 

parte, ambele chestiuni sunt percepute ca având o importanță egală în Austria, Finlanda, 

Republica Cehă, Țările de Jos, Danemarca, Bulgaria și Lituania.
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În contextul discuțiilor privind ideea de identitate națională și culturală, precum și valorile 

europene, ar trebui menționat un rezultat important al ultimului Eurobarometru standard 

nr. 8718  din mai 2017: răspunzând la acest Eurobarometru tradițional la întrebarea legată 

de cetățenia europeană, 68 % din toți respondenții au afirmat că se simt cetățeni ai UE. 

Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru acest indicator.

Europa digitală în prim-plan

Printre amenințări și printre rezultatele UE care trebuie protejate, mai multe puncte se 

referă la digitalizare într-o Europă conectată. Deși nu se numără printre punctele cel 

mai des invocate, de câte ori sunt menționate se poate găsi o corelație pozitivă între 

răspunsurile despre amenințările percepute la categoria „Atacuri cibernetice” și „Amenințări 

la adresa confidențialității datelor”. În același timp, aceste răspunsuri prezintă o corelație 

semnificativă cu punctul „Securitatea și confidențialitatea datelor în mediul online” ca 

prioritate pe care UE trebuie să o protejeze pentru cetățenii săi. Din perspectivă națională, 

majoritatea preocupărilor legate de atacurile cibernetice și de confidențialitatea datelor 

provine din Țările de Jos (19% și, respectiv, 21%). Aceeași observație se aplică și protecției 

siguranței și confidențialității datelor în mediul online în ceea ce privește rezultatele care 

trebuie protejate, aceste chestiuni primind cele mai multe mențiuni în Țările de Jos (29%). 

Este demn de remarcat faptul că respondenții din Țările de Jos par să fie cei mai conectați 

europeni, 93% dintre aceștia declarând că folosesc internetul zilnic, față de 71% în medie 

în UE. În mod surprinzător însă, respondenții din Țările de Jos sunt cel mai puțin interesați 

de o protecție la nivel european a drepturilor consumatorilor în cadrul pieței unice (9%, 

același procent înregistrându-se și în Finlanda).

Securitatea cibernetică în prim-plan

Sondajul Comisiei Europene din iunie 2017 privind atitudinea europenilor față de 

securitatea cibernetică 19 arată că 51% dintre respondenți declară că nu se consideră 

bine informați cu privire la riscurile criminalității cibernetice, în timp ce 46% se consideră 

18 Comisia Europeană, Eurobarometrul standard nr. 87, primăvara anului 2017, http://ec.europa.eu/com-
mfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
19 Comisia Europeană, Eurobarometrul special nr. 464a, Atitudinea europenilor față de securitatea cibernet-
ică, iunie 2017, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/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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informați în acest sens. Criminalitatea cibernetică este considerată de 56% dintre 

respondenți o provocare foarte importantă pentru securitatea internă a UE. Această 

preocupare ar trebui să crească în anii următori, deoarece sondajul arată, de asemenea, 

că utilizarea internetului continuă să crească în întreaga UE, indiferent de mijloacele de 

acces (acasă, pe dispozitive mobile, la locul de muncă sau la școală/universitate).
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?

? PE ia decizii privind legislația europeană care au un impact direct asupra vieții tuturor cetățenilor.
În opinia dvs., care dintre următoarele domenii ar trebui să fie prioritare pentru Parlamentul European?

Sursa: Parlametru 2017, QA8 
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?

CAPITOLUL III: UN APEL LA ACȚIUNE, BAZAT PE VALORI CLARE

Al treilea și ultimul capitol al Parlametrului 2017 vizează prioritățile politice ale 

cetățenilor. Pe baza propriilor evaluări ale amenințărilor de care, în opinia lor, 

Uniunea Europeană ar trebui să-i protejeze, cetățenii și-au spus părerea cu privire 

la domeniile prioritare în care Parlamentul European ar trebui să își intensifice 

acțiunile.

În acord cu amenințările identificate anterior, europenii sprijină în principal și în mod 

uniform intensificarea acțiunilor de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, alături de 

lupta împotriva terorismului. Ambele domenii beneficiază de un sprijin de 41% la nivelul 

UE.

Cu 31% dintre mențiuni, combaterea șomajului în rândul tinerilor este al treilea punct 

cel mai citat, în medie. Aceste trei subiecte delimitează, de asemenea, în sens larg, 

preocupările cetățenilor europeni, care doresc să trăiască într-un loc care le garantează 

oportunități și le protejează libertățile în fața amenințării teroriste.

Trecând la următorul punct, 22% dintre respondenți doresc ca Parlamentul să legifereze 

cu privire la modalități prin care să se găsească un răspuns european comun la 

problema migrației. Mai mult, rezultatele arată că aproximativ unu din cinci respondenți 

sprijină ideea susținerii unor noi moduri de stimulare a economiei și a creșterii (21%) și 

combaterea schimbărilor climatice cu soluții creative (19%).

Aceste aspecte alcătuiesc imaginea de ansamblu și spun o poveste europeană, cu 

condiția să fie interpretate în lumina fiecărui context național în parte. În acest cadru, 

politicile care sunt considerate priorități în fiecare stat membru depind în mare măsură 

de preocupările cetățenilor.

Vom vedea că, uneori, acestea sunt diferite de așteptările noastre. Combaterea 

terorismului ar putea, de pildă, să ilustreze următorul aspect: în timp ce respondenții din 

Republica Cehă (55%), Italia și Malta (48% în ambele cazuri) menționează cel mai des 

terorismul, aceste țări nu au fost victime ale atacurilor teroriste în ultimii ani. Pe de altă 

parte, rezultatele arată că respondenții din Slovenia (28%), Letonia (28%), Lituania (25%) 

și Grecia (21%) sunt cel mai puțin înclinați să menționeze acest aspect printre prioritățile 

Parlamentului European. 
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Combaterea terorismului reprezintă o prioritate pentru ...

În medie, femeile (43%), persoanele cu vârsta de și peste 55 de ani (45%), persoanele 

casnice (50%) și pensionarii (45%) menționează mai des acest aspect. Aceste grupuri 

sociodemografice sunt, de asemenea, cele care menționează mai des „terorismul” ca 

amenințarea majoră pe care UE ar trebui să o combată.

Corelația dintre terorismul ca amenințare percepută și solicitarea ca Parlamentul 

European să trateze combaterea terorismului cu prioritate este clară. După cum s-a 

menționat mai sus, terorismul este perceput drept cea mai mare amenințare în Europa 

(58%), cu variații semnificative de la un stat membru la altul. Așadar, combaterea 

terorismului este prioritatea cea mai dorită pentru Parlamentul European (41%), precum 

și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale (41%).

Țările cu cel mai ridicat nivel al preocupărilor legate de terorism sunt Republica Cehă 

(69%), Italia (65%), Regatul Unit (65%), Franța (63%) și Malta (63%). Respondenții din patru 

din aceste țări și-au exprimat, de asemenea, dorința ca Parlamentul European să abordeze 

această problemă cu prioritate (Republica Cehă 55%, Italia 48%, Malta 48% și Franța 45%).

? „Terorismul ca amenințare” și „terorismul ca prioritate pentru Parlamentul European”

Sursa: Parlametru 2017, QA8 și QA13
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Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale este singurul punct care a primit peste 50% 

dintre mențiuni în mai multe state membre, și anume Portugalia (67%), Lituania (58%), 

Grecia (57%), Letonia (55%), Cipru și Slovenia (ambele cu 51%) și Spania (50%). În schimb, 

respondenții din Italia (31%), Republica Cehă și Danemarca (30% în ambele cazuri) o 

menționează cel mai puțin.

Combaterea sărăciei este un aspect esențial pentru ...

După cum era de așteptat, combaterea sărăciei este o prioritate mai mare pentru 

categoriile cele mai vulnerabile din punct de vedere social: femei (43%), persoane casnice 

(46%) și șomeri (43%). Bărbații (38%), cadrele de conducere (36%) și persoanele care 

desfășoară activități independente (33%) sunt mai puțin înclinați să facă referire la acest 

aspect. 

?Procentele răspunsurilor la întrebarea privind „lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale” defalcate pe țări

Sursa: Parlametru 2017, QA8
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Combaterea șomajului în rândul tinerilor

În Grecia, 67% dintre respondenți au solicitat ca problema combaterii șomajului în rândul 

tinerilor să devină o prioritate pentru Parlamentul European. 61% în Cipru, 55% în Portu-

galia și 51% în Croația și Slovenia au răspuns în același fel. La celălalt capăt al scalei se află 

Danemarca cu 9%, Țările de Jos cu 8% și, în fine, Suedia cu 7% dintre respondenți care 

menționează combaterea șomajului în rândul tinerilor ca prioritate de vârf. Diviziunea 

dintre nord și sud demonstrată de rezultate poate fi explicată, până la un punct, prin 

diferențele în ceea ce privește economiile naționale.

Este la fel de interesant să analizăm procentele șomajului în rândul tinerilor din 

perspectiva importanței conferite acestui subiect de fiecare țară în parte. Datele, 

prezentate în graficul următor, arată o corelație pozitivă puternică. Un prim grup de 

țări, inclusiv Republica Cehă, Estonia, Germania, Malta, Țările de Jos și Regatul Unit 

? Procentele răspunsurilor la întrebarea privind „combaterea șomajului în rândul tinerilor” 
defalcate pe țări

Sursa: Parlametru 2017, QA8 și QA13
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înregistrează rate scăzute ale șomajului în rândul tinerilor. Respondenții din aceste țări 

acordă o prioritate scăzută combaterii acestui fenomen. În schimb, respondenții din 

Croația, Cipru, Franța, Grecia, Italia, Portugalia și Spania, țări cu rate ale șomajului în rândul 

tinerilor peste media UE, solicită, la un nivel care se situează, de asemenea, peste media 

UE, ca combaterea șomajului în rândul tinerilor să devină o prioritate. În fine, merită să 

analizăm situația din Slovenia, Lituania și Letonia: deși aceste țări înregistrează rate relativ 

scăzute ale șomajului în rândul tinerilor, cetățenii lor sunt mult mai interesați ca această 

problemă să devină o prioritate pentru Parlamentul European.

Combaterea schimbărilor climatice prin soluții creative

Combaterea schimbărilor climatice prin soluții creative reprezintă o provocare menționată 

cel mai des în Suedia (50%), Țările de Jos (42%) și Danemarca (41%). Guvernele, companiile 

și publicul larg din aceste țări au devenit conștienți de faptul că protecția mediului merge 

?„Combaterea șomajului în rândul tinerilor” menționată printre priorități și ratele 
șomajului în rândul tinerilor pentru fiecare țară în parte

Sursa: Parlametru 2017, QA8 și
Eurostat, date obținute la 12 octombrie 2017
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mână în mână cu economia și cu crearea de locuri de muncă. Parlamentul European este 

convins că politica de mediu bazată pe economia de piață poate deveni motorul creșterii 

economice și al ocupării forței de muncă în toate ramurile economiei. Cu toate acestea, 

în pofida progreselor uriașe înregistrate în ultimii ani în întreaga Europă în domeniul 

tehnologiilor verzi și al locurilor de muncă, există în continuare diferențe semnificative 

între statele membre.

Lupta împotriva schimbărilor climatice și stimularea economiei: o contradicție?

Este interesant de observat faptul că majoritatea țărilor acordă fie combaterii schimbărilor 

climatice, fie stimulării economiei o prioritate de vârf, dar nu celor două domenii 

în același timp. Ambele priorități indică, de fapt, o corelație negativă semnificativă. 

Stimularea economiei este menționată ca o prioritate deosebit de importantă în Lituania 

(46%), Grecia (36%) și Spania (34%), în timp ce combaterea schimbărilor climatice este 

considerată o prioritate minoră (Lituania 6%, Grecia 11%, Spania 14%).

Această legătură pare să fie în primul rând afectată de situația economică din statele 

membre. Creșterea economică este menționată în principal ca prioritate de vârf în  în 

statele membre cu un PIB pe cap de locuitor mai mic. În schimb, problema combaterii 

schimbărilor climatice este percepută ca fiind mai importantă în țările mai bogate. 

Ratele de răspuns la întrebările privind „combaterea schimbărilor climatice” 
și „stimularea economiei și a creșterii economice”?

Sursa: Parlametru 2017, QA8
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Sursa: Parlametru 2017, QA8 și
Eurostat, date obținute la 12 octombrie 2017 

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor și 
prioritatea „combaterii schimbărilor climatice”  pentru fiecare țară ?
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Un angajament ferm față de valorile europene

Prioritățile politice ale europenilor merg mână în mână cu valorile lor principale. Ce valori 

doresc europenii ca Parlamentul European să apere în numele lor? La fel ca în cazul tuturor 

sondajelor Eurobarometru începând din 2007, „protecția drepturilor omului” (56%, cu un 

punct mai puțin decât în 2016) este principala valoare care trebuie susținută și apărată în 

opinia europenilor.

Protecția drepturilor omului este considerată valoarea care trebuie apărată în mod prioritar 

de toate categoriile sociodemografice, fără excepție, dar, în special, în rândul femeilor (57%), 

tinerilor între 25 și 34 de ani (61%), cadrelor de conducere (61%), funcționarilor și studenților 

(58% în ambele cazuri).

Pe locul doi, „libertatea de exprimare” rămâne constantă la 34%. Această valoare este 

menționată mai frecvent de bărbați (37%), persoanele cu vârsta între 15 și 24 de ani (40%), 

studenți (38%), lucrători manuali (37%), cadre de conducere și șomeri (36% în ambele 

cazuri).

? În opinia dvs., care dintre următoarele valori ar trebui să fie apărate de Parlamentul European 
în mod prioritar? (Total din max. trei răspunsuri) Sursa: Parlametru 2017, QA9 
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?În opinia dvs., care dintre următoarele valori ar trebui să fie apărate de 
Parlamentul European în mod prioritar? (Total din max. trei răspunsuri)

Sursa: Parlametru 2017, QA9 
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Egalitatea dintre bărbați și femei este considerată o prioritate de 32% (-1 punct procentual) 

dintre respondenți, în timp ce 28% dintre cetățenii europeni (-2 puncte procentuale) 

menționează solidaritatea între statele membre ale UE.

Urmează apoi solidaritatea dintre UE și țările sărace din lume (20%, -3 puncte procentuale), 

dialogul dintre culturi și religii (20%, -3 puncte procentuale), protecția minorităților (19%, +1 

punct procentual) și interzicerea pedepsei cu moartea peste tot în lume (10%, -2 puncte 

procentuale).

Ar trebui notat faptul că menționarea subiectului „solidaritatea între statele membre ale UE” 

a scăzut cu opt puncte procentuale din octombrie 2007 și până în prezent. Jumătate dintre 

respondenții din Grecia (52%) menționează această temă, la fel ca 46% în Bulgaria, 37% în 

Cipru și Slovenia și 36% în Germania. Aceste procente trebuie comparate cu cele 22% din 

Spania, 20% din Suedia, 19% din Malta și 13% din Regatul Unit.

Diferențele mari dintre statele membre în ceea ce privește această valoare, precum și 

scăderea generală a citării sale printre valorile prioritare se pot explica prin faptul că 

percepția cetățenilor europeni asupra solidarității dintre statele membre ale UE este strâns 

legată de contextul național la care sunt expuși. Aceasta poate varia totodată, în mod subtil, 

în funcție de diferitele agende politice naționale.

Din perspectiva profilului sociodemografic, solidaritatea dintre statele membre este 

menționată mai des de bărbați (31%), de persoanele cu vârsta de peste 55 de ani (30%), de 

lucrătorii independenți, de funcționari și de cadrele de conducere (33% în toate cazurile). 

Acest lucru este valabil și pentru persoanele care au o imagine pozitivă despre UE (35%) și 

care doresc ca Parlamentul European să joace un rol mai important (33%).

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, ar trebui observat că toate valorile, cu excepția 

„protecției minorităților”, au obținut un procentaj puțin mai scăzut, dar fără ca acest lucru să 

modifice ierarhia valorilor. 
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Acoperire:           UE28

Populație:         27 881 de europeni cu vârsta de cel puțin 15 ani

Metodologie:      Față în față

Muncă de teren:  În perioada 23 septembrie-2 octombrie 2017, 

   sondaj realizat de Kantar Public

Notă

Rezultatele sondajului reprezintă estimări, iar acuratețea lor depinde de mărimea 

eșantioanelor și de procentul constatat.

Pentru aproximativ 1 000 de interviuri (mărimea eșantionului utilizat, în general, într-un 

stat membru), procentul real variază între următoarele intervale de încredere:

Procentele 
constatate

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

Marjă de 
eroare

+/- 1,9 puncte +/- 2,5 puncte +/- 2,7 puncte +/- 3,0 puncte +/- 3,1 puncte

          





Acest sondaj Eurobarometru al Parlamentului European (PE/EB 88.1) a fost realizat în toate 

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, în perioada 23 septembrie-2 octombrie 

2017, de Kantar Public.

Parlametrul 2017 monitorizează opiniile cetățenilor europeni cu privire la apartenența 

la UE și la beneficiile acesteia, la atitudinea lor față de Parlamentul European și de 

prioritățile, acțiunile și misiunile sale. Sondajul evidențiază, de asemenea, rolul UE în 

combaterea amenințărilor majore și în protejarea principalelor realizări apreciate de 

cetățenii săi.
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