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KOKKUVÕTE

Euroopa Parlamendi viimane Eurobaromeetri uuring kinnitab täna, mil 2019. aasta mais toimuvate Euroopa

Parlamendi valimisteni on jäänud veel aasta, et kodanikud toetavad ja pooldavad üha rohkem Euroopa Liitu. Üle kahe

kolmandiku vastanutest on veendunud, et nende riik on ELi kuulumisest kasu saanud. See on kõrgeim näitaja, mis on

mõõdetud alates 1983. aastast. Peale selle leiab esimest korda enamik eurooplasi, et nende häälel on liidus kaalu.

Peaaegu kolmandik vastanutest teab juba praegu kuupäeva, millal Euroopa Parlamendi valimised 2019. aastal aset

leiavad. Kodanikud peavad positiivseks arenguks esikandidaatide määramist, millega peab nende arvates kaasas

käima tõeline arutelu Euroopa teemade, sealhulgas ELi tuleviku üle.

Eurobaromeetri näitaja, millega mõõdetakse kodanike toetust Euroopa Liitu kuulumise suhtes, on vastajatelt aja jooksul alati

leidnud kindlat toetust. 2018. aastal suureneb see toetus märkimisväärselt: Euroopas usub keskmiselt 60% kodanikest, et ELi

kuulumine on nende riigi jaoks hea. Peale selle arvab 67% vastanutest, et nende riik on ELi kuulumisest kasu saanud. Kõnealust

näitajat silmas pidades on see parim tulemus, mis on mõõdetud alates 1983. aastast.

Esimest korda viimase kümne aasta jooksul usub enamik vastajaid (48%), et nende häälel on ELis kaalu. Tendentsi jälgides

muutus asjaomane positiivne suundumus märgatavaks 2016. aasta teisel poolel, mis võib olla seotud Ühendkuningriigi Brexiti-

teemalise rahvahääletusega, mis pani inimesed järele mõtlema.

Esikandidaatide nimetamine

Käesolevas uuringus keskendutakse kodanike arusaamale Euroopa Parlamendi tulevastest valimistest. Vastajad üle kogu ELi

peavad esikandidaatide nimetamist ELi demokraatliku elu oluliseks alustalaks. 2014. aastal oli Euroopa Liidu valijatel võimalik

esmakordselt kaudselt osaleda Euroopa Komisjoni presidendi valimise protsessis. Tänased tulemused näitavad, et peaaegu

pool EL 27 kodanikest (49%) väidab, et see ergutaks neid järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel valima minema. Lisaks usub

70% kodanikest, et sellel on mõtet ainult siis, kui sellega kaasneb tõeline arutelu Euroopa teemade ja ELi tuleviku üle. Peale

selle on enamik vastajaid nõus väitega, esikandidaatide nimetamine muudab Euroopa Komisjoni presidendi valimise

läbipaistvamaks (63%), tähendab märkimisväärset edusammu demokraatia jaoks Euroopa Liidus (61%) ning annab Euroopa

Komisjonile suurema legitiimsuse (60%). Alla poole vastanutest leiab seevastu, et see takistab liikmesriikide valitsust valimast

sellele töökohale kõige paremat kandidaati (46%) või et sel ei ole tegelikult mingit mõju (45%).
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Kampaanias käsitletavad teemad

Eurooplased soovivad saabuva valimiskampaania ajal laiaulatuslikumalt kuulda julgeolekuteemast, sealhulgas sisserände

probleemist. Ent niisamuti tähtsad on nende jaoks isikliku jõukuse ja heaoluga seotud teemad. 49% eurooplastest nimetab

kampaania esmatähtsa teemana võitlust terrorismi vastu, millele järgnevad võitlus noorte töötuse vastu (48%), sisseränne

(45%) ning majandus ja selle kasv (42%). Ligikaudu üks kolmandik eurooplastest toob välja võitluse kliimamuutuste vastu ja

keskkonnakaitse (35%). Inimõiguste ja demokraatia kaitse ning ELi kodanike sotsiaalkaitse seab esmatähtsale kohale 32%

vastajatest.

Side demokraatiaga

Eurooplased tajuvad sidet demokraatiaga nii ELi tasandil kui ka oma koduriigis, kuid nende seisukohti mõjutab otseselt

majanduslik taust. Suurem osa vastajatest on endiselt rahul sellega, kuidas demokraatia nende riigis (55%) ja ELis (46%) toimib.

Kui osade riikide vastajad väljendavad suuremat rahulolu seoses demokraatia toimimisega ELis, siis teatavate suuremate

liikmesriikide kodanikud on sellega märksa vähem rahul. See joonistub veelgi selgemalt välja, kui vaadata asjaomaste riikide

SKPd inimese kohta ning valitseva tööpuuduse määra.

Uued ja tekkivad parteid

Aastatel 2013–2018 loodi ELi liikmesriikides üle 70 uue erakonna ja poliitilise ühenduse, millest osa saatis valimiskampaaniates

edu seetõttu, et nad protesteerisid poliitilise korra vastu. Enamik eurooplasi, kellelt küsiti, kuivõrd nad nõustuvad või ei nõustu

erinevate väidetega asjaomaste uute parteide ja liikumiste kohta, suhtus neisse pigem positiivselt.

Keskmiselt pooled ELi vastajatest (50%) ei usu, et need parteid või liikumised võiksid ohustada demokraatiat, samas kui veidi

üle ühe kolmandiku vastajatest (38%) arvab vastupidist. Küsitletud kodanikest 70% arvab, et pelgalt millegi vastu olemisest ei

piisa ning et see ei paranda midagi. 53% kodanikest nõustub väitega, et uued erakonnad ja poliitilised liikumised suudavad

olemasolevatest paremini uusi lahendusi leida, ning 56% usub, et need võivad kaasa tuua tõelise muutuse.

Suhtumine hääletamisse

Käesolev uuring annab ülevaate kodanike suhtumisest hääletamisse aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi. Vastajad ütlevad,

et neil on lihtne minna Euroopa Parlamendi valimistel hääletama, ent riiklikel valimistel hääletamine on siiski lihtsam: 72%

väidab, et neil on lihtne minna hääletama riiklikel valimistel, ning 62% peab ühtlasi lihtsaks Euroopa Parlamendi valimistel

hääletamist. Vaadates hääletamise olulisust kodanike silmis, väidab 68% eurooplastest, et riiklikel valimistel hääletamine on

nende jaoks väga tähtis. 49% arvab sama Euroopa Parlamendi valimiste kohta.

Ajal, mil valimisteni on jäänud kaksteist kuud, teab ligikaudu kolmandik vastajatest (32%), et valimised toimuvad 2019. aastal,

ning iga teine vastaja (50%) väidab, et on Euroopa Parlamendi valimistest huvitatud.
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Hääletamise põhjused

Nagu eelnevateski uuringutes, tuuakse inimeste Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise põhjustena esmajärjekorras välja

kodanikuks olemisega seotud põhjused: „see on nende kodanikukohus“ (47%). Sellele järgnevad Euroopaga seotud põhjused,

nagu „nad saavad hääletamisega muutusi esile kutsuda“ (33%). Muude põhjustena nimetatakse enese eurooplasena tundmist

(30%) ning soovi Euroopa Liitu toetada (29%). Vähem peetakse Euroopa Parlamendi valimisi võimaluseks väljendada oma

rahulolematust ELi (21%) või oma riigi valitsuse (17%) suhtes.

Seoses esikandidaatide protsessi taaskordse rakendamisega tulevastel Euroopa Parlamendi valimistel väidab 17% vastajatest,

et nad hääletavad selleks, et rääkida kaasa järgmise Euroopa Komisjoni presidendi valikus. See tulemus annab põhjust arvata,

et eurooplased on muutumas üha teadlikumaks Euroopa Komisjoni presidendi valimise protsessist.

... või hääletamata jätmise põhjused

Uuringus küsiti ka peamisi põhjusi, miks inimesed võiksid otsustada Euroopa Parlamendi valimistel mitte hääletada. Valdav

enamus arvab, et inimesed jätavad hääletamata, kuna nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks (60%), nad ei usalda poliitilist

süsteemi (48%) või neid ei huvita üldiselt poliitika või valimised (43%). Oluliseks argumendiks peetakse ka teadmatust, sest

kodanikud arvavad, et inimesed võivad jätta hääletamata seetõttu, et neil ei ole piisavalt teadmisi Euroopa Parlamendi rolli

kohta (34%) või siis nad arvavad, et neil pole piisavalt teadmisi eri poliitiliste parteide seisukohtadest Euroopa küsimustes

(22%).

Mõnede vastajate arvates usuvad mõned, et Euroopa Parlament ei tegele piisavalt probleemidega, mis puudutavad

nendesuguseid inimesi (32%), või et need, kes hääletama ei lähe, on Euroopa, ELi, Euroopa ülesehitamise vastu (17%).

Märkimisväärse osa moodustavad ka praktilised põhjused, kuna 15% vastajatest usub, et inimesed ei hääleta, sest neil ole aega

või neil on midagi olulisemat teha, ning 12% arvab, et nad ei tea, kus või kuidas hääletada.
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TAUST

Nagu selliste uuringute puhul ikka, on õigeks tõlgendamiseks ja seega tulemustest arusaamiseks tähtis mõista

riiklikku, üleeuroopalist ning rahvusvahelist tausta. Aasta enne 2019. aasta mais toimuvaid Euroopa Parlamendi

valimisi on majanduslikud näitajad tõusuteel. Sellele vaatamata seisavad eurooplased jätkuvalt silmitsi selliste suurte

probleemidega nagu ränne, käimasolevad Brexiti läbirääkimised ja pidev terrorismioht. Kõige selle taustal toimuvad

ühtlasi muutused jõuvahekordades nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väljaspool.

Majanduslikust seisukohast vaadates on pärast 10 aastat kestnud kriisi toimunud jõuline taastumine olnud tähelepanuväärne

ning loonud märksa positiivsema majandusliku tausta. Eurostati andmetel vähenes töötuse määr 2018. aasta veebruaris 7,1%-

ni, saavutades seega EL 28 madalaima taseme alates detsembrist 2008.

Brexiti läbirääkimised on aasta pärast nende alustamist vaikselt edenema hakanud, tuues üha selgemas valguses esile nii

edusammud kui ka püsivad takistused. 2017. aasta märtsis võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles sätestas ELi ja

Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitleva võimaliku assotsieerimislepingu tingimused.

Kuu aega enne seda olid Euroopa Parlamendi liikmed rohkearvuliselt hääletanud esikandidaatide nimetamise poolt Euroopa

Komisjoni tulevase presidendi valimiseks, leppides kokku, et kõik kandidaadid, keda Euroopa tasandi erakonnad ei ole

kinnitanud oma esikandidaadiks, lükatakse tagasi.

Euroopa Parlamendi valimiste eel elavnes debatt esikandidaatide nimetamise protsessi üle, mis sai suure toetuse osaliseks nii

Euroopa Liidu institutsioonide, Euroopa tasandi erakondade kui ka liikmesriikide poolt. Euroopa Parlament korraldas sellega

seoses mitmeid arutelusid ELi juhtidega, et arutleda Euroopa tuleviku ja tulevaste Euroopa Parlamendi valimiste üle.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron väljendas 2018. aasta aprillis Strasbourgis toimunud täiskogu istungjärgul üldist

toetust esikandidaatide protsessile ning nõudis kogu liidus tõelist üleeuroopalist arutelu.

Kõige selle taustal jäävad ELi peamisteks probleemideks ränne ja terrorism. Eurostati andmetel oli 2017. aasta lõpus

esmakordsete varjupaigataotlejate arv ELis aastaga vähenenud 26 protsendipunkti võrra1. Sarnaselt sellele on viimaste kuude

jooksul märkimisväärselt vähenenud ka ebaseaduslike rändajate koguarv peamistel rändeteedel. Üldine olukord jääb siiski

ebakindlust tekitavaks ning selleks, et rändeprobleemiga tegelemine oleks tulemuslik, on vaja täiendavaid jõupingutusi.

Euroopa Parlament on varjupaigapoliitika valdkonna kaasseadusandjana sageli rõhutanud vajadust ELi tervikliku ja solidaarse

rändekäsituse järele.Viimastel aastatel on terrorism olnud valdav teema üle kogu Euroopa Liidu toimunud avalikes aruteludes.

Rünnakute arvu silmanähtav vähenemine ei tähenda siiski veel ohu kadumist, nagu on näidanud Lõuna-Prantsusmaal

Carcassonne’i ja Trèbesi linnades hiljuti, 2018. aasta märtsis toime pandud korduvad terrorirünnakud.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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Viimastel kuudel on ELi mitmes liikmesriigis toimunud erinevaid valimisi. Itaalias toimusid valimised märtsis, mis aga ei viinud

veel uue valitsuse moodustamiseni. Ungaris seevastu valiti suure toetusega uuesti peaministriks Viktor Orban, kelle partei

Fidesz saavutas aprillis toimunud parlamendivalimistel tugeva häälteenamuse. Jaanuaris toimusid presidendivalimised Tšehhi

Vabariigis, kus nimetati teiseks ametiajaks presidendina ametisse Miloš Zeman, ning Soomes, kus valiti samuti tagasi ametis

olev president Sauli Niinistö. Veebruaris valiti Nicos Anastasiades uuesti Küprose presidendiks.

2018. aastal astus ootamatult ametist tagasi kolm valitsusjuhti: Rumeenia peaminister Mihai Tudose astus tagasi jaanuaris,

Sloveenia peaminister Miro Cerar märtsis ning Slovakkia peaminister Robert Fico samuti märtsis. Viimane astus ametist tagasi

pärast 27-aastase ajakirjaniku Jan Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrva nende Lääne-Slovakkias asuvas kodus

26. veebruaril. Kuciak oli juba teine uuriv ajakirjanik, kes on viimastel kuudel ELis sattunud mõrva ohvriks. 2017. aasta oktoobris

hukkus oma kodumaal autopommiplahvatuses Malta ajakirjanik Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia oli saareriigis

laialdaselt tuntud ning kirjutas palju korruptsioonist Maltal.

Hispaanias ei olnud Kataloonia parlament uuringu läbiviimise ajaks veel suutnud 21. detsembril 2017 toimunud Kataloonia

piirkondlike valimiste järgselt Kataloonia presidenti valida. Saksamaal viisid 2017. aasta septembris toimunud valimised

enneolematute raskusteni seoses uue valitsuse moodustamisega. Pärast pikka protsessi valiti 2018. aasta märtsis uuenduse

läbinud kristlike demokraatide (CDU, CSU) ja sotsiaaldemokraatide (SPD) nn suurkoalitsiooni juhina kantsleriks taas Angela

Merkel.

Rahvusvahelisel areenil toimusid presidendivalimised Venemaal ja Hiinas, USAs suurendas president Donald Trump püüdlusi

vahendada Lõuna- ja Põhja-Korea suhteid. Peale selle koondasid uuringu läbiviimise ajal Ameerika Ühendriigid,

Ühendkuningriik ja Prantsusmaa jõudusid, et sõjalise sekkumisega reageerida nädal enne seda Süürias, Damaskuse äärelinnas

tsiviilisikute vastu toime pandud keemiarünnakule.

2018. aasta märtsis Ühendkuningriigis toimunud endise vene agendi närvigaasiga mürgitamisele järgnes Euroopa Liidu

tähelepanuväärselt ühtne reageerimine. Kümnete vene diplomaatide väljasaatmisega Euroopa eri pealinnadest näidati üles

enneolematult suurt solidaarsust Ühendkuningriigiga.
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I PEATÜKK: ELi TOETUS KASVAB

Euroopa Liidus viimastel aastatel toimunud järkjärguline majanduslik taastumine on muutumas tajutavaks ja

käegakatsutavaks tegelikkuseks üha enamate eurooplaste jaoks. Käesoleva uuringu taustanäitajad viitavad jätkuvalt

taas suurenevale toetusele Euroopa Liidu suhtes, mis väljendub ehk kõige rohkem enneolematult positiivsetes

tulemustes seoses ELi liikmeksolemisest saadava kasuga.

Kümme aastat kestnud kriisi järel on majanduslikud väljavaated lõpuks paranenud: turgusid ei ähvarda euroala

kokkukukkumine, euroala on taas majanduskasvu teel2, töötuse määrad vähenevad3.

Taastuvatele majandusnäitajatele vaatamata on eurooplased siiski mures oma riigi majandusliku olukorra pärast, mida näitab

riiklikul tasandil tuntav suurenev ebavõrdsus.

Minu arvamust võetakse Euroopa Liidus kuulda: vastupidises suunas muutuvad
kõverad

Parlamendi Eurobaromeetri uuringus küsitakse Euroopa kodanikelt igal aastal, kas nad usuvad, et nende arvamust võetakse

ELis kuulda. Aasta enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisi ning esimest korda viimase kümnendi jooksul üldse oli

enamiku vastajate vastus positiivne: 48% arvab, et nende arvamust võetakse ELis kuulda. See positiivne areng sai alguse pärast

2016. aasta septembrit4, mida võib pidada selle näitaja pöördepunktiks, millest alates on nende vastajate osakaal, kes

tunnevad, et nende arvamust võetakse täna ELis kuulda, suurenenud 11 protsendipunkti. Selle väitega ei ole samas nõus 46%

vastajatest ehk 13 protsendipunkti (pp) võrra vähem vastajaid kui 2016. aasta septembris.

Aja jooksul arengusuunda jälgides on märgata, et Euroopa Parlamendi valimised mõjutavad tavaliselt seda näitajat. Nõusolek

väitega „Minu arvamust võetakse Euroopa Liidus kuulda“ suurenes pärast 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimisi tõepoolest

9 pp võrra (30%-lt 39%-le), misjärel näitaja hakkas vähenema. 2009. aasta juunis suurenes see enne uut langust 8 pp võrra 38%-

ni ning pärast 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisi suurenes see jälle 41%-ni.

Esmakordselt on tekkinud olukord, kus see näitaja on hakanud suurenema ametiaja keskel, samas kui parlamendi eelmiste

koosseisude ametiajal saavutas see ametiaja keskel oma tsüklilise madalseisu ning seega madalaima taseme5. Väike, kuid

kasvav tõus kinnitab 2018. aasta aprillis seda positiivset trendi.

2 Eurostati andmetel suurenes SKP kasv 2017. aastal nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka euroalal 2,5% võrra.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Töötuse määr on hetkel alates 2008. aasta septembrist väikseim, moodustades 2018. aasta veebruaris ELis tervikuna 7,1% ning
euroalal 8,5%. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b-
2fb22cd
4 Parlameeter 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/20161110PVL00113/Parlameeter-2016
5 Euroopa Parlament, „Major changes in European public opinion regarding the European Union“, november 2017.
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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Vaadates selle tõusutrendi alguse aegset tausta 2016. aastal, saab üha selgemaks tõsiasi, et 23. juunil 2016 toimunud Brexiti

rahvahääletus mõjutas olulisel määral eurooplaste nägemust ELi kuulumisest ja ELi liikmeks olemisest. Eurooplaste arvamust

nende kuuldavõtmise kohta ELis võisid mingil määral mõjutada nii rahvahääletuse valik hääletamise viisina kui ka selle

tulemuse otsene mõju paljude brittide igapäevaelule. Võimalik, et just see tekitas ka suuremas osas vastajates tunde, et nende

arvamus loeb.

Riigipõhised tulemused kinnitavad enamjaolt seda arengut 15 riigis valitseva valdavalt positiivse arvamusega. Rootsi (80%),

Taani (80%) ja Madalmaad (79%) on nende riikide eesotsas, kus inimesed tunnevad, et nende arvamust võetakse ELis kuulda.

Märkimisväärne 11 pp suurune tõus on toimunud Ungaris, kus usub nüüd 50% kodanikest, et nende arvamust võetakse ELis

kuulda.
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Selline positiivne meelestatus ei ole aga iseenesest mõistetav Kreeka jaoks. Siin ei usu 76% vastajatest, et nende arvamust

võetakse ELis kuulda, nagu ei usu seda ka eestlased (72%) ja veel 10 liikmesriigi vastajad, kus enamik ei nõustu selle väitega

(Läti, Tšehhi Vabariik, Küpros, Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriik, Leedu, Portugal, Rumeenia ja Slovakkia). Bulgaarias

jagunevad nõustujad ja mittenõustujad võrdselt pooleks.

Euroopa tasandil leiab enamik kuni 64-aastastest vastajatest, et nende arvamust võetakse ELis kuulda. 65-aastased ja vanemad

vastajad, kes on ilmselgelt pensionärid, usuvad seevastu pigem, et nende arvamust ei võeta ELis kuulda. Töötud, lihttöölised

ja kodused on samal arvamusel.

See näitaja on tegelikult suuresti kooskõlas sellega, millisena vastajad tajuvad oma rolli ELis üldiselt. Inimesed, kes usuvad, et

nende arvamust võetakse ELis kuulda, on rohkem huvitatud ELi asjadest ja tulevastest Euroopa Parlamendi valimistest. Lisaks



13

näitab tulemuste võrdlev analüüs, et see elanikkonnarühm, kes usub, et nende arvamust võetakse ELis kuulda, peab

hääletamist olulisemaks ning on rohkem veendunud selles, et nad saavad asju Euroopa Parlamendi valimistel hääletades

muuta. Sellest tulenevalt väidavad nad ka suurema tõenäosusega, et lähevad järgmistel valimistel hääletama.

Peale selle küsiti vastajatelt, mida nad arvavad sellest, kas nende arvamus loeb nende koduriigis. 21 liikmesriigis tunnevad

vastajad, et saavad asjades oma sõna sekka öelda: 63% usub, et nende arvamus loeb nende koduriigis (2017. aasta septembriga

võrreldes +2 pp), ning 33% ei nõustu selle väitega (-2 pp). Seda seisukohta ei jaga aga 7 riigi vastajad, kellest kõige vähem olid

väitega nõus Kreeka vastajad: 67% kreeklastest arvab, et nende arvamus ei loe nende koduriigis.

Selle küsimuse vastused on tavaliselt positiivsemad kui inimeste arvamus selle kohta, kas nende arvamust võetakse ELis kuulda.

Nagu alljärgnevalt diagrammilt näha, küündib see erinevus mõlemat ELi keskmist võrreldes kuni 15 pp-ni. 27 liikmesriigis

tuntakse pigem, et oma koduriigis loeb arvamus rohkem, kui et arvamust võetakse ELis kuulda. Leedus on mõlemad vastused

aga samal tasemel (31%).

Riigiti on näitajate vahel erinevused siiski suuremad. Kõige paremini on seda näha Tšehhi Vabariigi näitajatest, kus erinevus

nende vahel, kes arvavad, et nende arvamus loeb nende koduriigis (61%), ja nende vahel, kes arvavad sama ELi kohta (26%),

on 35 pp. Erinevused on märkimisväärsed ka Eestis ja Prantsusmaal (mõlemas 24 pp), Ühendkuningriigis ja Soomes (mõlemas

21 pp), Austrias (20 pp) ning Slovakkias (19 pp).

Täiendava küsimusena küsiti, kas kodanikud usuvad, et nende koduriigi arvamust võetakse ELis kuulda. Vastuste

tulemused sarnanevad tegelikult eelmisele küsimusele: 63% vastajatest usub, et nende koduriigi arvamust võetakse ELis

kuulda. Niisamuti usuvad vastajad kõikides riikides, et nende koduriigi arvamust võetakse Euroopa tasandil rohkem

kuulda kui nende arvamust üksikisikutena. Mõnes riigis, eriti Balti riikides, lähevad arvamused siin suuresti lahku: 39 pp
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erinevus Eestis, 30 pp Leedus ja 29 pp Lätis, ent märkimisväärsed on ka 29 pp Prantsusmaal ja Lätis, 26 pp Portugalis ning

19 pp Maltas.

Vaikselt, aga kindlalt õiges suunas

Taustanäitajad osutavad sellele, et inimesed on taas üha rohkem lootusrikkad Euroopa Liidu tuleviku suhtes, nagu on

näitas ka 2017. aasta sügisel avaldatud Eurobaromeetri standarduuring6. Esiteks tunneb positiivse arenguna eelmise

aasta uuringuga võrreldes 57% eurooplastest, et nad on ELi tuleviku suhtes optimistlikud (alates 2016. sügisest +7 pp

suurune kasv), samas kui vähem vastajaid ehk 37% (-7 pp) tunneb, et nad on selles suhtes pigem pessimistlikud. Nende

tulemuste järgi tunnevad kõik liikmesriigid peale kahe, et on tuleviku suhtes optimistlikud. Teiseks on umbes pool

eurooplastest seisukohal, et Euroopa majanduslik olukord on hea (48%), ning valdavalt usutakse seda 23 riigis.

6 Euroopa Komisjon, Eurobaromeetri standarduuring nr 88, sügis 2017.



Sama kehtib selle kohta, millises suunas asjad liiguvad riiklikul tasandil ja ELis. Käesolev uuring näitab, et aasta enne Euroopa

Parlamendi valimisi on inimeste arvamus võrreldes 2014. aastaga muutunud. Üha suurem osa vastajatest tundub olevat

seisukohal, et asjad liiguvad taas õiges suunas: 35% arvab, et asjad liiguvad õiges suunas nende koduriigis, ning 32% arvab

sama Euroopa Liidu kohta. Kuigi areng on pigem olnud positiivne, liiguvad enamiku arvates asjad siiski vales suunas nii nende

koduriigis (48%) kui ka Euroopa Liidus (42%).

Sarnaselt 2017. aasta Parlameetriga esitame 28 liikmesriigi järjestuse vastavalt nende seisukohtadele seoses sellega, kas asjad

liiguvad õiges suunas nende koduriigis ning ELis. Nagu alljärgnevalt graafikult näha, ollakse 10 riigis kõige positiivsemalt

meelestatud mõlemal tasandil: mõlemad tulemused on üle ELi keskmise. Sellele vastupidiselt arvavad 8 riigi vastajad Euroopa

Liidu keskmisest rohkem, et asjad liiguvad vales suunas nii nende koduriigis kui ka ELis.
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Nagu 2017. Parlameetriski, eristuvad ka seekord pildil selgelt kaks sama liikmesriiki. Spektri parempoolses ülemises osas paistab

silma Iirimaa, kus on suurim näitaja nii arvamuse osas, et asjad liiguvad õiges suunas koduriigis (74%) kui ka Euroopa Liidu

tasandil (62%). Vasakpoolses alumises osas on Kreeka, kus vähem kui üks inimene kümnest (9%) on jätkuvalt veendunud, et

asjad liiguvad õiges suunas koduriigis, ning umbes üks kuuest (15%) arvab, et asjad liiguvad õiges suunas ELis. Huvitav

tähelepanek on veel see, et eri riikide (Horvaatia ja Sloveenia, Baltimaadest Leedu ja Läti ning samuti Rumeenia ja Bulgaaria)

kodanikud arvavad ELi keskmisest rohkem, et asjad liiguvad õiges suunas ELis, olles samas vastupidisel seisukohal oma

koduriigi osas.

Mõnel juhul on vastajate arvamus oma koduriigi kohta vaid poole aastaga olulisel määral muutunud. Nagu alljärgnevalt

graafikult näha, on näiteks Eestis vähenenud nende vastajate osakaal, kes usuvad, et asjad liiguvad õiges suunas nende

koduriigis, 34%-le (-11 pp). Ungaris (47%, +13) ja Austrias (52%, +8) on see näitaja aga märgatavalt suurenenud, mis võib olla

mõlemal juhul seotud nende riikide hiljutiste valimiste või valitsuse moodustamisega. Arvamus olukorrast Euroopas näitab

sama arengut ehk viimase kuue kuu jooksul on tulemused olulisel määral halvenenud jällegi Eestis (31%, -9), aga ka Soomes

(34%, -9) ja Luksemburgis (32%, -10). Rumeenias on seevastu olukord ELi positiivse suuna osas 14 protsendipunkti võrra

paranenud, küündides 52%-ni. Siseriiklik taust võib kindlasti aidata mõista kõiki arengusuundi ja teataval määral nende

tagajärgi Euroopa Liidu tasandil. 2017. aasta sügisel avaldatud Eurobaromeetri standarduuringu7 kohaselt on riikide

majandusliku olukorra hinnangul palju erinevaid tahke. Positiivsete seisukohtade keskmine tulemus 48% on kujunenud riigiti

väga erinevatest arvamustest seoses hinnanguga riigi praegusele majanduslikule olukorrale (vastusevariandi „hea“ tulemused

varieeruvad 2%-st Kreekas kuni 91%-ni Saksamaal ja Madalmaades). Niisamuti aitab vastajate hinnang sellele, millises suunas

asjad ELis ja nende riigis arenevad, paremini mõista siseriikliku tausta tähtsust uuringu tulemuste tõlgendamisel.

7 Euroopa Komisjon, Eurobaromeetri standarduuring nr 88, sügis 2017.
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Sellega seoses selgub, et 10 liikmesriigis leiavad vastajad, et ELi tasandil on olukord tegelikult parem kui riigi tasandil. Seitsmes

neist on töötuse määr kas ELi kõrgeim (Kreeka, Hispaania ja Itaalia) või ületab keskmist (Horvaatia, Läti, Leedu ja Slovakkia)8.

Siia riikide rühma kuuluvad veel kolm riiki: Rumeenia, Bulgaaria ja Sloveenia.

8 Eurostat, „Euro area unemployment at 8,5%“, veebruar 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Teised tegurid selgitavad jällegi, miks enamik inimesi usub, et asjad ei liigu õiges suunas. Üks põhjusi võib olla inimeste hinnang

nende tulevikuväljavaadetele. 2017. aasta detsembris küsiti inimestelt nende arvamust sissetulekute ebavõrdsuse kohta9 ning

suur osa vastajatest (84%) oli nõus väitega, et nende koduriigis on sissetulekute erinevus liiga suur. 58% kodanikest usub samas,

et neil on täna oma riigis võrdsed võimalused elujärje parandamiseks ning 46% kinnitab, et nende elujärg on viimase

30 aastaga paranenud. Riigiti on erinevused siiski jätkuvalt suured. Vaatamata EL 28-s registreeritud madalaimast töötuse

määrast alates 2008. aasta septembrist (2018. aasta veebruaris 7,1%10), lähevad arvamused paljudes piirkondades lahku, sest

kriisijärgne aeg on kaasa toonud uued probleemid.

Töötuse määra ja asjade õiges suunas liikumise näitajate vahel nii koduriigis kui ka ELis on tähelepanuväärne negatiivne seos:

mida suurem osa rahvastikust on töötud, seda vähem on vastajad rahul sellega, millises suunas asjad liiguvad. Ehk siis riikides,

kus inimesed on selles suhtes kõige vähem optimistlikud, valitsevad ELi kõrgeimad töötuse määrad. Nagu tumedama

värvitooniga näidatud, küündis Kreekas töötus 2018. aasta veebruaris 20,8%-ni ning viimased tulemused näitavad, et vaid 9%

vastajatest on seal seisukohal, et asjad liiguvad koduriigis õiges suunas, ning 15% usub sama ELi kohta. Niisamuti arvab üks

viiest Hispaania vastajast (20%), et asjad liiguvad õiges suunas Hispaanias, mis on töötuse määra (16,1%) poolest ELis teisel

kohal. Sama kehtib Horvaatia kohta: 19% arvab, et asjad liiguvad õiges suunas, samal ajal kui töötuse määr küündib riigis 9,4%-

9 Euroopa Komisjon, Eurobaromeetri eriuuring nr 471 „Õiglus, ebavõrdsus ja põlvkondadevaheline liikuvus“, detsember 2017.
10 Eurostat, „Euro area unemployment at 8,5%“, veebruar 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-
04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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ni, ning Itaalias, kus 22% arvab, et asjad liiguvad õiges suunas, ning töötuse määr on riigis 11%.

Kümne aasta suurim toetus ELi kuulumisele

Euroopa Liitu kuulumine on näitaja, mis on püsinud Euroopa Liidu vastajate toetuse poolest aja jooksul kõige stabiilsemana.

Viimase kuue aasta lõikes on need tulemused märkimisväärselt paranenud, küündides keskmiselt kuni 60% kodanikeni, kes

usuvad, et ELi kuulumine on nende koduriigi jaoks hea. See on parim tulemus, mis on kõnealuses küsimuses saavutatud sellest

ajast peale, kui Euroopa Parlament alustas Eurobaromeetri uuringute elluviimist 2007. aastal. 12% usub, et ELi kuulumine on

halb, samas kui üks neljandik vastajatest (25%) ei pea seda ei heaks ega halvaks.

2011. aasta mais hakkab selle näitaja regressioonikõver järk-järgult üles pöörduma. Alates 2016. aasta sügisest hakkab kõver

aga märkimisväärselt tõusma. Selle positiivse suhtumise taaskordses tõusus ELi suhtes võib jällegi olla oma roll 2016. aasta

juunis toimunud Brexiti hääletusel, vaatamata sellele, et Brexiti täpne mõju jääb kuni Ühendkuningriigi tegeliku lahkumiseni

Euroopa Liidust 29. märtsil 2019. aastal teadmata.

Enamik 26 riigi kodanikest väljendab toetust oma koduriigi kuulumisele ELi: tulemused varieeruvad siin alates 85%-st

Luksemburgis kuni 39%-ni Itaalias. Positiivne meelestatus suureneb 21 riigis ning Küprosel on toetus suurenenud koguni

+17 pp (52%). Näitaja olulist suurenemist on täheldada ka Rumeenias (59%, +11), Maltas (74%, +10) ja Taanis (76%, +9).

Erapooletu seisukoht valitseb Tšehhi Vabariigis ja Horvaatias (ELi värskeim liikmesriik), kus vastavalt 46% või 49% vastajatest
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arvab, et nende Euroopa Liitu kuulumine ei ole ei hea ega halb. Sotsiaal-majanduslikud tegurid toetavad üldiselt neid tulemusi.

Ühest küljest näitavad tulemused, et üldjuhul väljendavad suuremat toetust ELi kuulumisele sellistest riikidest pärit kodanikud,

kus on suurem SKP inimese kohta (nt Luksemburg, Saksamaa ja Madalmaad).

Lisaks on määravad tegurid veel vanus, haridus ja seega ka amet. ELi kuulumist toetavad enim nooremad ja kõrgema

haridustasemega vastajad. Juhtivtöötajatest (75%) ja üliõpilastest (74%) arvab kolm neljandikku, et see on hea, samas kui samal

arvamusel on 46% inimestest, kelle jaoks on haridustee lõppenud 15-aastasena või varem, ning 46% töötutest.

Peale selle näitavad ELi kuulumisega seotud vastused üha rohkem tõsiasja tunnistamist, et ELi liikmeks olemine on üksikutele

riikidele kasuks tulnud. Enneolematult suur protsent ehk 67% vastajatest tunnistab, et nende riik on lõppkokkuvõttes ELi

liikmeks olekust kasu saanud.
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See osakaal on suurenev 25 liikmesriigis, moodustades kõrgeima üldise taseme alates 1983. aastast. Nagu järgmisel

diagrammil näidatud, usuvad Malta (93%), Iirimaa (91%) ja Leedu (90%) vastajad kõige rohkem, et nende riik on ELi liikmeks

olekust kasu saanud. Kuigi Austria (54%), Ühendkuningriik (53%) ja Itaalia (44%) on riigid, kus kodanikud usuvad kõige vähem,

et nende riik on ELi liikmeks olekust kasu saanud, toetab seda väidet siiski enamus. Viimase kuue kuu jooksul11 on sellega seoses

täheldatud näitajate märkimisväärset paranemist Küprosel (56%, +11), Belgias (77%, +11), Rumeenias (71%, +10) ja Kreekas

(57%, +9).

11 Võrreldes 2017. aasta septembris ja oktoobris ellu viidud Parlameetri tulemustega.
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Euroopa Parlamendi kuvand ja roll

Euroopa Parlamendi kuvand jääb samaks: kuigi paljud vastajad (43%) kinnitavad, et see institutsioon jätab neile neutraalse

mulje, on 31% vastajatest sellest positiivsel ja 22% negatiivsel arvamusel. Riikide tasandil on märgata vaid väiksemaid

muudatusi (alates 2017. aasta septembrist on toimunud positiivsete, neutraalsete ja negatiivsete vastuste osas muudatusi +8/-

7 pp piires).

Seda arengut silmas pidades usaldab enamik vastajaid Euroopa Parlamenti, nagu selgus ka Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri

standarduuringust. 2017. aasta sügisel väitis 45% vastajatest, et usaldab, ning 42% vastajatest, et ei usalda Euroopa Parlamenti.

Seejuures pooldavad eurooplased jätkuvalt Euroopa Parlamendi suuremat rolli tulevikus. Aasta enne Euroopa Parlamendi

valimisi arvab 47% vastajatest, et neile isiklikult meeldiks näha, et Euroopa Parlament kannab tulevikus olulisemat rolli. See

kehtib enamiku vastajate kohta 23 liikmesriigis.
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Muud seosed kinnitavad, et need tulemused kehtivad ka paljude teiste, eelnevalt käsitletud taustanäitajate kohta. Peale

vanuserühma mõjutavad teisedki sotsiaal-majanduslikud tegurid olulisel määral kõiki muutujaid, mis on seotud üldise

arvamusega EList ning antud juhul Euroopa Parlamendi rolliga. Mida kõrgem haridustase vastajatel on, seda suuremat rolli

näevad nad Euroopa Parlamendil tulevikus ning seda rohkem on nad rahul demokraatia toimimise ja ELiga üldiselt.
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II PEATÜKK: ESIKANDIDAADID, VALIMISKAMPAANIA TEEMAD JA DEMOKRAATIA

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised andsid Euroopa valijatele esmakordselt võimaluse kaudselt osaleda

Euroopa Komisjoni presidendi valimises. 2019. aastal rakendatakse seda esikandidaatide protsessi teist korda.

Küsimusele, kas esikandidaatide protsess ajendaks neid suurema tõenäosusega hääletama kui praegu, vastas

peaaegu pool EL 27 kodanikest12 (49%), et see tõepoolest suurendaks nende valima minemise tõenäosust.

Lissaboni lepinguga tugevdati otsustaval määral parlamendi rolli ning anti talle senise Euroopa Ülemkogu nimetatud

kandidaadi pelga heakskiitmise volituse asemel volitus valida Euroopa Komisjoni president. Euroopa Liidu lepingu artikli 17

lõikes 7 on sätestatud, et Euroopa Ülemkogu esitab Euroopa Parlamendile oma kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi

ametikohale, „[v]õttes arvesse Euroopa Parlamendi valimisi ja pärast asjakohaste konsultatsioonide pidamist“. Seejärel valib

Euroopa Parlament kandidaadi oma liikmete enamusega.

Nende muutuste kohaselt esitasid Euroopa tasandi suuremad erakonnad igaüks oma komisjoni presidendi esikandidaadi.

2014. aasta märtsis vastu võetud resolutsioonis13 väljendas Euroopa Parlament seisukohta, et Euroopa Komisjoni presidendi

kandidaadina tuleks eelkõige kaaluda kandidaati, kelle on esitanud parlamendis enim kohti saanud Euroopa tasandi erakond,

et kandidaadile oleks tagatud vajalik parlamendi absoluutse enamuse toetus. Euroopa Parlamendi ja fraktsioonide selget ja

ühest seisukohta arvesse võttes nimetati ja valiti 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste tulemusena Euroopa Komisjoni

presidendiks Jean-Claude Juncker.

Euroopa Parlamendi 7. veebruari 2018. aasta otsuses14 kinnitasid parlamendiliikmed, et 2014. aastal rakendatud

esikandidaatide protsess osutus edukaks, ning rõhutasid, et 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel oleks võimalus see

tavana sisse viia. Ühtlasi kordas parlament oma 2014. aasta seisukohta, et on valmis Euroopa Komisjoni presidendi

ametissenimetamise menetluses tagasi lükkama kõik kandidaadid, keda ei ole enne Euroopa Parlamendi valimisi

esikandidaadiks seatud.

Viimastel kuudel on Euroopa Parlament korraldanud oma istungitel mitmeid arutelusid ELi eri riigipeade ja valitsusjuhtidega,

et arutada Euroopa tuleviku ja saabuvate Euroopa Parlamendi valimiste üle. Ühel neist aruteludest, mis toimus aprillis

Strasbourgis täiskogu istungjärgul, väljendas Prantsusmaa president Emmanuel Macron üldist toetust esikandidaatide

protsessile ning nõudis kogu liidus tõeliste üleeuroopaliste arutelude korraldamist, et kaitsta Euroopa suveräänsuse

põhimõtet15.

12 Seda küsimust ei esitatud Ühendkuningriigis.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0249+0+DOC+XML+V0//ET
14 Euroopa Parlamendi otsus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamise kohta
(2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=Et
15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
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Kodanikele tuletati käesolevas uuringus meelde, et 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel saavad eurooplased hääletada

mitte ainult selle poolt, kes neid Euroopa Parlamendis esindab, vaid nad saavad osaleda ka Euroopa Komisjoni presidendi

valimises. Küsimusele, kas esikandidaatide protsess ajendaks neid suurema tõenäosusega hääletama kui praegu, vastas

peaaegu pool EL 27 kodanikest16 (49%), et esikandidaatideprotsess tõepoolest suurendaks nende valima minemise tõenäosust.

43% vastajatest ütles, et see ei mõjutaks nende valima minemise tõenäosust, samas kui 8% kodanikest ei osanud öelda, kas see

võimalus mõjutaks nende hääletamisel osalemise tõenäosust.

Üheteistkümnes riigis kinnitas vähemalt pool kodanikest, et esikandidaatide protsess suurendaks nende valima minemise

tõenäosust. Nii vastanute eesotsas on Ungari, kus arvab kokku 67% vastajatest, et see taaskordselt rakendatav võimalus

motiveerib neid; sellele järgnevad 60% vastajatega Iirimaa ning 59% vastajatega Austria. Skaala alumises osas näevad 30%

Madalmaade, 31% Eesti ning 35% Taani vastajatest esikandidaatide protsessis täiendavat motivatsiooni. Sotsiaal-

demograafilist jaotust vaadates kõnetab see mõte kõige sagedamini kõrgema haridustasemega vastajaid. Uskudes rohkem, et

nii EL kui ka nende koduriik on taas õigel teel, väidavad nad ka, et lähevad suurema tõenäosusega valima, kui tunnevad, et

saavad osaleda esikandidaatide määramise protsessis.

16 Seda küsimust ei esitatud Ühendkuningriigis.
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Kui heita pilk tagasi 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel valitsenud avalikule arvamusele, arvas tookord enamik

parlamendi Eurobaromeetri uuringule „Aasta enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi“ vastanutest (55%), et Euroopa

Komisjoni presidendi kaudne valimine motiveeriks neid hääletama minema. Selle protsessi mõju oli märgatav ka vaadates

valima minemiste põhjuseid, mille tõi välja suur osa vastajaid pärast Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi läbi viidud

küsitluses17.

Suuremat valima minemise tõenäosust esikandidaatide määramise protsessi tõttu tuleb seetõttu vastusena vaadelda koos

küsimusega, kas kõnealune protsess võiks olla hääletama minemise ajendiks. 14% 2017. aasta Parlameetris küsitletutest arvas,

et inimesed hääletavad Euroopa Parlamendi valimistel seetõttu, et nad tahavad osaleda järgmisel Euroopa Komisjoni

presidendi valimisel, ning seda olenemata sellest, kui oluliseks nad hääletamist pidasid (Parlameeter 2017). Sama küsimust

2018. aasta aprillis küsides näitasid tulemused nii vastanute osakaalu 3-protsendipunktilist tõusu 17% kodanikeni kogu EL 28s.

Nende kahe teguri põhjal kokku võib järeldada, et esikandidaatide määramise protsess ei ole paljude eurooplaste jaoks mitte

ainult neile üldiselt jätkuvalt huvipakkuv tegur, vaid märgata on ka nende vastuste arvu suurenemist, milles kodanikud peavad

esikandidaate motiveerivaks, et minna Euroopa Parlamendi valimistel hääletama.

17 Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste järgne uuring
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/20150201PVL00053/Valimistej%C3%A4rgne-uuring-EE-2014).
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Vajadus tõelise Euroopa arutelu järele

Kuigi seega näib, et protsessi suhtutakse enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisi taas hästi, väljendasid kodanikud ka

oma arvamust mitme väite kohta, millega iseloomustatakse Euroopa Komisjoni presidendi valimise protsessi. Kogu Euroopa

Liidus toetati ülekaalukalt üht väidet: 70% kodanikest väidab, et esikandidaatide määramise protsessil on mõtet ainult siis, kui

sellega kaasneb tõeline arutelu Euroopa teemade ja ELi tuleviku üle. Selle tulemusega näitavad kodanikud selgelt, et ainult

protsessist endast ei piisaks. Kogu käesolevast uuringust nähtub, et Euroopa kodanikud tahavad sisutihedat poliitilist arutelu

väga konkreetsetel teemadel, mis on seotud nende ootustega Euroopa Liidu tegevuse suhtes.

Seda toetab 87% Kreeka, 80% Saksamaa ja 79% Belgia kodanikest, samas kui skaala teises otsas nõuaks vaid 55% Rumeenia,

58% Läti ning 59% Eesti ja Poola kodanikest, et esikandidaatide määramise protsessiga kaasneks selline tõeline Euroopa

arutelu.

Viimaste aastate Eurobaromeetri uuringud näitavad, et Euroopa Liidu kodanikud tõepoolest mõistavad, et Euroopa Liit ei

puuduta üksnes nende elu äärealasid, vaid et Euroopa Liidu tasandil arutatavad ja otsustatavad suured muudatused

mõjutavad neid otseselt ja väga konkreetselt. Kodanikud on hakanud aina rohkem väljendama oma suuri ootuseid kogu

Euroopa Liidu ja konkreetselt Euroopa Parlamendi suhtes. Erinevalt riiklikest valimistest, kus kodanikud valivad oma koduriigi

parlamenti, mõeldes võib-olla hoopis sellest, millist valitsust nad tahavad ametis näha, jäi kuni 2014. aastani toimunud Euroopa

Parlamendi valimistest üsna selgusetuks, kellest saab pärast valimisi loodava Euroopa Komisjoni juht. Seega on Lissaboni

leping toonud kaasa enamat kui vaid õigusmuudatuse. See on aidanud kodanikel paremini mõista Euroopa Komisjoni

presidendi valimise protsessi ja sellega koos ka läbipaistvuse, demokraatia ja legitiimsuse vajalikkust.

Sellest saab hästi aru, vaadates järgmist kolme väidet: 63% ELi kodanikest ütlevad, et esikandidaatide määramise protsess

muudab Euroopa Komisjoni presidendi valimise menetluse läbipaistvamaks. Sellele väitele vastas positiivselt absoluutne

enamik vastajaid 24 riigis ja uuringus osalenud kõigis 27 liikmesriigis vastas positiivselt kodanike suhteline enamik. Järjestuses

on esikohal Portugal (74%), Madalmaad (72%) ning Kreeka ja Rootsi (mõlemad 71%), samas kui skaala teises otsas jagab seda

arvamust 46% vastajatest Eestis, millest on eespool Läti (48%) ja Tšehhi Vabariik (49%).

Kogu ELis on kümnest vastajast üle kuue (61%) veendunud, et see protsess tähendab märkimisväärset edusammu ELi

demokraatia jaoks. Seda väidet toetab enamik ELi 27 liikmesriigi elanikkonnast ja 23 liikmesriigis toetab seda väidet kodanike

absoluutne enamus. Järjestuses on esimesed Portugal (77%), Rootsi (75%) ja Kreeka (68%), viimastel kohtadel aga Eesti (41%)

ning Sloveenia ja Tšehhi Vabariik (mõlemad 45%-ga).

Selle rühma kolmanda väite tulemus on sarnane, 60% kõigist vastanud ELi kodanikest toetavad väidet, et esikandidaatide

määramise protsess annab Euroopa Komisjonile suurema legitiimsuse. Väitega nõustub kolmandik Portugali kodanikest (75%),

68% Kreeka kodanikest ja 66% Iirimaa kodanikest, järjestuse lõpus aga on kolm Baltimaad: Leedu 50%-ga (sama osakaal nagu

Tšehhi Vabariigis ja Soomes), Eesti 39%-ga ja Läti 35%-ga.

Esikandidaatide määramise protsessi vastu oldi sageli väitega, et see takistab liikmesriike kasutamast oma traditsioonilist

eesõigust valida sellele töökohale kõige parem kandidaat. Erinevalt eespool arutatud kolmest väitest toetab seda väidet ainult

46% ELi kodanikest, kõige rohkem Ungaris (60%), Belgias (59%) ja Madalmaades (58%). Seda seisukohta jagab ainult veerand
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Bulgaaria vastajatest, 30% Eesti ja 33% Slovakkia kodanikest.

Vastajatelt küsiti ka seda, kas nad leiavad, et esikandidaatide määramise protsessil „ei ole mingit mõju, see ei muuda midagi“.

Seda seisukohta jagas ainult 45% kõigist küsitletud ELi kodanikest, kõige rohkem Belgias (58%), Tšehhi Vabariigis (55%) ja

Austrias (54%). Seda väidet toetas vastajate absoluutne enamik ainult viies riigis. Eespool kirjeldatu kinnitab ELi kodanike

vastustes juba 2013. aastal ehk aasta enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi18 rõhutatud põhjuseid: kodanikud toetasid

Euroopa Komisjoni presidendi otsevalimisi peamiselt seepärast, et siis on „ELi otsused [---] eurooplaste silmis õiguspärasemad“

ja „see tugevdab demokraatiat ELis“.

2013. aasta tulemustega võrreldes ilmneb käesolevale uuringule antud vastustest, et ELis ei hinnata tugevdatud demokraatiat

ja protsessi läbipaistvust vähem, vaid pigem vastupidi. ELi kodanike seas ei ole valdav arvamus, et esikandidaatide määramise

protsess ei muudaks midagi. Samas on kodanikud aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi esitanud selge üleskutse pidada eri

teemadel arutelu ja nad ootavad, et probleeme tähtsustataks rohkem kui protsessi ja menetlusi.

Mille üle arutleda? ELi kodanikele tähtsad kampaaniateemad

Selles kontekstis küsiti ELi kodanikelt, milliseid aruteluteemasid peavad nemad Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias

esmatähtsaks. Alljärgnevas graafikus on esitatud teemade ELi keskmine järjestus ja nimetatud kolm riiki, kus vastav teema on

tähtis kõige suuremale hulgale vastajatele.

ELi kodanikest keskmiselt 49% soovib, et rohkem arutletaks terrorismivastase võitluse, seejärel noorte

18 Euroopa Parlamendi Eurobaromeeter „Aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi 2014“ (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections
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töötuse vastase võitluse (48%), sisserände (45%) ning majanduse ja selle kasvu (42%) üle. Teise teemade rühma, mida mainis

ligikaudu kolmandik ELi kodanikest, kuuluvad võitlus kliimamuutuste vastu ja keskkonnakaitse, mida nimetas 35% vastajaist,

ning inimõiguste ja demokraatia kaitse ja ELi kodanike sotsiaalkaitse, mis mõlemad said hääli 32% vastajatelt.

Alla kolmandiku ELi kodanikest soovib kampaaniateemadena näha julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (29%), ELi toimimist tulevikus

(27%), tarbijakaitset ja toiduohutust (27%) ning ELi välispiiride kaitset (26%). Eesootava valimiskampaania aruteluteemade

pingerea lõppu jääb isikuandmete kaitse, mille käsitlemist soovib 20% ELi kodanikest.

Paljude Euroopa küsimuste seast tõuseb esile kaks suurt teemat: ühest küljest soovivad ELi kodanikud arutelu julgeoleku üle

selle kõige üldisemas tähenduses, mis mõne arvamusel hõlmab ka selliseid küsimusi nagu välispiiride kaitse või sisseränne,

teisest küljest aga isikliku heaoluga seotud teemade üle. Need kaks valdkonda võib esiteks jagada viieks teemaks, millele ELi

kodanikud kõige rohkem tähelepanu pööravad. Julgeoleku valdkonnas peavad tähtsaimaks kampaaniateemaks võitlust
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terrorismi vastu vastajad Prantsusmaal (60%), Soomes (58%), Tšehhi Vabariigis (55%), Luksemburgis (54%, noorte töötuse

vastase võitlusega võrdselt), Belgias (49%), Iirimaal (48%) ja Poolas (45%).

Terrorism on viimastel aastatel tõesti olnud palju muret tekitav probleem, mis on domineerinud avalikel aruteludel kogu

Euroopa Liidus. See, et ELis on võrreldes eelmiste aastatega praegu rünnakute arv väiksem, ei tähenda, et oht oleks kadunud.

Hiljutised, 23. märtsi 2018. aasta terrorirünnakud Prantsusmaa linnades Carcassonne’is ja Trèbesis näitavad, et Euroopa peab

jätkuvalt terrorismile jõuliselt reageerima, ning on põhjus, miks Prantsusmaa on 60%-ga esimesel kohal nende riikide

järjestuses, kus kodanikud nõuavad, et sellele küsimusele pöörataks valimiskampaanias kõige rohkem tähelepanu.

Sisseränne on kampaania prioriteetsete teemade järjestuses kolmandal kohal. Seda küsimust pidasid tähtsaimaks Euroopa

tasandi arutelu teemaks viie riigi kodanikud. Nende riikide järjestust juhib Itaalia, kus sisserännet peab kõige pakilisemaks

kampaaniateemaks 66% vastajatest. Sellele järgnevad väikese vahega Malta (65%) ja Ungari (62%) ning Saksamaal leiab 50%

ja Eestis 46% kodanikest, et sisserännet tuleks 2019. aasta valimiste eel kõige rohkem arutada.

Isikliku heaoluga seotud küsimustest peeti riigiti kõige tähtsamaks võitlust noorte töötuse vastu: selle küsimuse arutamist

soovib 77% Küprose vastajatest, neile järgnevad 68%-ga Horvaatia ja 63%-ga Hispaania kodanikud. Nende riikide loetelu, kus

võitlus noorte töötuse vastu peaks eelseisvas valimiskampaanias pälvima kõige rohkem tähelepanu, lõpus paiknevad Portugal

(61%), Sloveenia (55%), Austria (47%, võrdselt teemadega „võitlus kliimamuutuste vastu ja keskkonnakaitse“ ning „välispiiride

kaitse“) ja Slovakkia (40%).
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Teine põhiteema, mida kodanikud tahavad näha heaoluga seotud kampaanianarratiivina, on majandus ja selle kasv.

Kreekas soovib 81% vastajatest, et sellele teemale pöörataks avalikus arutelus kõige rohkem tähelepanu, neile järgnevad

Leedu (60%), Läti (59%), Bulgaaria (59%) ja Rumeenia (52%) kodanikud.

Mitmes riigis peetakse tähtsaimaks teemaks ka võitlust kliimamuutuste vastu ja keskkonnakaitset. Selles valdkonnas on

esikohal Madalmaad ja Rootsi, kus selle teema arutamisest on enim huvitatud 66% kodanikest. Ka Taanis peeti

kliimamuutuseid ja keskkonda esmatähtsaks 56% häältega.

Julgeoleku kõik aspektid, sisseränne ja heaolu on juba pikka aega olnud ELi kodanikele tähtsate küsimuste järjestuses

esikohal, nii et ei ole sugugi üllatav, et need küsimused on esikohal ka Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias

arutletavate teemade pingereas. Siiski pakuvad huvi teatavad aja jooksul toimunud muutused.

Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste järgses uuringus olid töötus, majanduskasv ja sisseränne kolm kõige enam

nimetatud küsimust, mille pärast kodanikud nendel valimistel hääletasid. Väärib mainimist, et teisest küljest oli kõige

vähem nimetatud teema terrorism, mida pidas valimistel hääletamise üheks põhjuseks vaid 7% ELi kodanikest.

2017. aasta Parlameetri küsitluses19 nõudsid kodanikud ELilt aktiivsemat tegevust peamiselt vaesuse ja sotsiaalse

tõrjutusega võitlemise ning sama palju terrorismivastase võitluse valdkonnas. Kolmas keskmiselt enim nimetatud vastus

oli noorte töötuse vastu võitlemine. Need kolm tähtsaimat teemat piiritlevad üldiselt ka ELi kodanike jätkuvalt

väljendatava soovi elada oma elu kohas, kus on tagatud võimalused, ja kaitsta oma vabadust terrorismiohu eest.

Sisserände ning majanduse ja selle kasvu edendamise uute viiside võimaldamine on samuti käesoleva küsitluse

kampaaniateemade loetelus esindatud.

On ka teine võimalus selle järjestuse integreerimiseks üldisesse jätkuvasse Euroopa loosse: kodanikelt küsitakse

regulaarselt ka seda, kuidas nad suhtuvad ELi tegevusse ja millised on nende ootused selle suhtes.

Küsimusele, kas ELi praegune tegevus on liiga ulatuslik, piisav või ebapiisav, vastas 59% ELi kodanikest, et ELi võitlus

töötuse vastu on ebapiisav. 58% kodanikest arvab, et ELi tegevus on ebapiisav sisserände valdkonnas ja 57% usub, et EL

ei võitle piisavalt maksupettustega ja terrorismiga. Enamik ELi kodanikest usub ka, et EL tegeleb praegu ebapiisavalt

keskkonnakaitsega (51%), välispiiride kaitsega (50%), tervishoiu ja sotsiaalse heaoluga (48%), demokraatia ja rahu

edendamisega maailmas (45%) ning julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga (43%).

19 Parlameeter 2017, „A Stronger Voice“ (PE 608.741), http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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Vaadeldes kodanike ootusi ELi tulevase tegevuse suhtes samades poliitikavaldkondades, on järjestus valdavalt sama nagu

esmatähtsate kampaaniateemade puhul: 77% ELi kodanikest tahab, et EL tegeleks rohkem terrorismivastase võitlusega,

seejärel töötusevastase võitlusega (76%), keskkonnakaitsega (75%), maksupettustevastase võitlusega (74%), demokraatia ja

rahu edendamisega maailmas (73%) ning rändeprobleemidega (72%).

Kui vaadelda valimiskampaania esmatähtsate teemade loetelu koos Euroopa Parlamendile esmatähtsate poliitiliste teemade

loeteluga ning hoiakutega ELi tegevuse kohta, ilmneb, et nn suur Euroopa pilt on ajas üsna järjepidev ja sarnane, olenemata

sellest, millise prisma läbi seda vaadata. Kampaaniateemade loetelust puudub võitlus maksupettustega, kuid see sobitub

temaatiliselt ja emotsionaalselt nii julgeoleku kui ka heaolu narratiividega. Siin tuleb mängu õiglustunne ja selgelt oodatakse,

et see on küsimus, millega EL peaks tegelema. Siiski ei saa igas liikmesriigis maalida sama pintsliga täpselt sama pilti. Kuigi

keskmiselt tekib esmatähtsatest küsimustest selge pilt, on teemad riigiti erinevad.
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Mida demokraatia tegelikult tähendab

Uuringus vaadeldakse lähemalt, kui rahul on kodanikud sellega, kuidas demokraatia toimib nii nende koduriigis kui ka ELis.

Alljärgneval graafikul võrreldakse rahulolu sellega, kuidas demokraatia toimib nii ELis kui ka vastaja koduriigis alates

2007. aastast. Lähemalt tuleks vaadelda mitut järgmist aspekti: esiteks on märgata, et rahulolu ja rahulolematuse suundumusi

tähistavad jooned on ELi ja üksikute riikide puhul valdavalt paralleelsed. Samas on näha, et rahulolu tase langeb finants- ja

majanduskriisi ajal. Alates 2009. aastast on märgata rahulolu vähenemist taas nii Euroopa kui ka riikide tasandil. Seevastu

suureneb nii ELis kui ka koduriikides rahulolematus demokraatia toimimisega. Alates 2011. aasta keskpaigast hinnangud

ühtlustuvad ja stabiliseeruvad, kuigi vähem kui enne kriisi. Alates 2017. aastast on rahulolu demokraatia toimimisega ELis

lõpuks suurem kui rahulolematus.

Käesoleva Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et sellega, kuidas ELis demokraatia töötab, on jätkuvalt rahul enamik

vastajatest (46% ehk 3 protsendipunkti võrra rohkem kui 2017. aasta märtsis). Teisest küljest ei ole demokraatia toimimisega

ELis rahul 42% ELi kodanikest ehk 5 protsendipunkti võrra vähem kodanikke kui 2017. aasta märtsis. Absoluutne enamus

16 riigi kodanikest väljendas, et on rahul demokraatia toimimisega ELis, eelkõige Iirimaal 74%-ga vastajatest, Taanis (70%) ja

Luksemburgis (62%). Sellele küsimusele vastas positiivselt ELi keskmisest rohkem vastajaid kokku 19 riigist. Skaala teise otsa,

kus väikseim arv kodanikke on rahul demokraatia toimimisega ELis, jäävad Ühendkuningriik, Küpros ja Hispaania (kõik 38%-

ga) ning Kreeka (29%).
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Geograafilist jaotust vaadates ilmneb, et kõige suuremat rahulolu väljendavad valdavalt Kesk-, Ida- ja Põhja-Euroopa riigid,

samas kui suures osas Lõuna- ja Lääne-Euroopa riikides on rahulolu palju väiksem. On märkimisväärne, et sellisel põhja/ida-

lõuna/läänesuunalisel teljel on viiest suurimast ELi liikmesriigist nelja riigi, nimelt Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Hispaania ja

Itaalia kodanikud märgatavalt vähem rahul demokraatia toimimisega ELis kui liidus keskmiselt. Huvitav on ka näha, et selles

geograafilises jaotuses on mainimisväärsed erandid Portugal ja Iirimaa, kes on mõlemad saanud kasu ELi juhitud

toetustegevusest majanduskriisi ajal ja järel.
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Küsimusele, kas kodanikud on tervikuna kokku võttes rahul või rahulolematud sellega, kuidas nende koduriigis demokraatia

toimib, näeme keskmiselt ja üldiselt positiivsemaid vastuseid. Keskmiselt 55% ELi kodanikest väidab, et on rahul sellega, kuidas

nende koduriigis demokraatia toimib. See on 9 protsendipunkti võrra kõrgem tulemus kui ELi puudutava sama küsimuse

puhul, kuid statistiliselt stabiilne võrreldes 2017. aasta märtsi tulemustega, millele 54% kodanikest vastasid positiivselt.

Demokraatia toimimisega oma koduriigis ei ole rahul keskmiselt 42% ELi kodanikest ehk 2 protsendipunkti võrra vähem

kodanikke kui 2017. aasta märtsis.



39

Absoluutne enamus 18 riigi kodanikest on rahul demokraatia toimimisega oma koduriigis, eelkõige Taanis (91%),

Luksemburgis (85%) ja Madalmaades (82%). Kümnes riigis ei ole enamik vastajaid rahul sellega, kuidas nende koduriigis

demokraatia toimib. Nagu demokraatia toimimise puhul ELis, on ka siin rahulolematud Kreeka kodanikud (28%), kuid neist

veelgi vähem rahul on Rumeenia (32%) ja Slovakkia (35%) kodanikud.

Kui vaadata seda, kuidas jaguneb geograafiliselt demokraatia toimimisega rahulolu ELi eri riikides, nihkub telg pigem põhja-

lõunasuunaliseks. Põhjamaad on oma riigi demokraatiaga kõige rohkem rahul, Lõuna- ja Kagu-Euroopas on aga rahulolu

demokraatia toimimisega oma koduriigis väiksem (siin on erandiks Portugal ja Malta).
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On ka märkimisväärne, et 12 ELi liikmesriigi vastajad on rohkem rahul demokraatia toimimisega ELis kui oma koduriigis. See

ELi kasuks olev vahe on suurim Leedus, Rumeenias ja Bulgaarias, samas kui Madalmaade, Austria ja Rootsi kodanikud on

valdavalt enam rahul demokraatiaga oma koduriigis kui sellega, kuidas see nende hinnangul toimib ELis.
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Kuigi Eurobaromeetri tulemused demokraatiaga rahulolu kohta ja eriti nende pikaajalised suundumused on osaliselt

julgustavad, võib eri andmekogumeid kombineerides esile tuua veel ühe aspekti. Teaduslikud uuringud näitavad, et kodanikud

võivad kiiresti demokraatia suhtes rahulolematust üles näitama hakata, kui nende majanduslikud ootused ei täitu – sageli

räägitakse sellest kui „tagasiulatuvast majanduslikust hääletamisest“. Inimestel on majandusliku jõukuse suhtes kõrged

ootused ning need ootused peegelduvad tugevasti nende valimisotsustes. Majanduslikult raskel ajal karistavad hääletajad

sageli ametis olevat poolt ja valivad tema asemel opositsioonierakonna või uue poliitilise osaleja. Seda mõju esineb

teadaolevalt ja seda kirjeldatakse nii nn vana demokraatia kui ka areneva demokraatia süsteemides.

Sellest eeldusest lähtudes ilmnevad Eurobaromeetri vastuste „rahul sellega, kuidas demokraatia toimib ELis / minu koduriigis“

ja „asjad liiguvad ELis / minu koduriigis õiges suunas“ võrdlusest kaks selget ja paralleelset suundumust. Viimasel ajal suureneb

rahulolu sellega, kuidas demokraatia toimib nii ELi kui ka koduriigi tasandil, ja sama palju ka arvamus, et asjad liiguvad Euroopa

ja koduriigi tasandil õiges suunas.

Tunne, et demokraatia toimib või ei toimi, näib olevat seotud majandusliku ja poliitilise olukorraga igas riigis ja ELis. Seda

teooriat näib toetavat ka eespool toodud graafiku kõigi nelja joone langus pärast majandus- ja finantskriisi ning nende järgnev

tõus.
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Neid kahte küsimust koos käsitledes on näha, et ELi kodanikud soosivad demokraatiat nii ELi kui ka oma riigi tasandil, kuid

nende seisukohti mõjutavad otseselt raskused isikliku majandusliku edu saavutamisel. See muutub veelgi ilmsemaks, kui

vaadelda ka riikide SKPd elaniku kohta ja praegust töötuse määra. Seda asjaolu illustreerib allpool valitud nelja riigi näide.

Iirimaa ja Madalmaade kodanikud väljendavad suurt rahulolu demokraatia toimimisega nii ELis kui ka oma koduriigis. Samuti

usuvad nad kindlalt, et asjad liiguvad õiges suunas jällegi nii ELis kui ka nende koduriigis. See on korrelatsioonis suure SKPga

elaniku kohta ja väga madala töötuse määraga. Seevastu nii Hispaanias kui ka Kreekas on töötuse määr suhteliselt kõrge (ja

veelgi kõrgem on ainult noorte töötuse määr) ning SKP on teise kahe riigiga võrreldes väiksem. Nende andmetega korreleerub

palju väiksem rahulolu demokraatiaga ja asjaolu, et palju vähem levinud on seisukoht, et asjad liiguvad õiges suunas.

Rahul sellega, kuidas
demokraatia toimib:

Asjad liiguvad
õiges suunas:

SKP
elaniku kohta PPP

2017*

Töötuse määr
2018**

koduriigis ELis koduriigis ELis

Iirimaa 80% 74% 74% 62% 60 729 eurot 6%

Madalmaad 82% 51% 59% 41% 44 801 eurot 3,9%

Hispaania 37% 38% 20% 26% 31 915 eurot 16,1%

Kreeka 28% 29% 9% 15% 23 224 eurot 20,8%
* Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), maailmamajanduse väljavaadete andmebaas. Sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta,
jooksevhinnad. Ostujõu pariteet; rahvusvaheline dollar.
** Eurostati andmebaas. „Harmonised unemployment rate by sex“ (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-
/teilm020 (vaadatud 11.5.2018).
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Suhtumine uutesse erakondadesse

Nagu juba eespool kirjeldatud, on mitmes ELi riigis viimastel aastatel tekkinud uued erakonnad, millest paljusid on saatnud

edu, sest nad protestivad väljakujunenud poliitilise korra vastu. See avaldus Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste

tulemustes ja seega ka parlamendi ja selle töö ülesehituses, kuid samuti on see mõjutanud liikmesriikide poliitilist elu ning seda

vahel ka väga tugevasti.

Nimelt tekkis ajavahemikus 2013–2018 ELi liikmesriikides üle 70 uue erakonna ja liidu. Mõnel juhul oli nende edu otseselt

seotud lähenevate parlamendivalimistega. Selles kontekstis tasub meelde tuletada, et enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta

valimisi toimuvad riiklikud valimised kuues ELi liikmesriigis (Eesti, Luksemburg, Läti, Rootsi, Sloveenia ja Soome).

Alates 2013. aastast on parlamendivalimistel kohti võitnud kokku 43 uut erakonda/liitu ja kõige rohkem uusi erakondi on

pääsenud riigi parlamenti Itaalias, Lätis, Slovakkias ja Sloveenias. Nende uute erakondade seast võiks esile tuua eriti hea

tulemuse Prantsusmaal, kus LREM sai Assemblée Nationale’is 308 kohta, Hispaanias, kus Podemose koalitsioon sai 71 kohta, ja
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Itaalias, kus Movimento Cinque Stelle võitis 222 kohta. Kriisi järel kogus populaarsust protestierakondade või -liikumiste nähtus

nii riikides, kus demokraatia näib olevat tugevalt kinnistunud, kui ka riikides, kus esindusdemokraatial on lühem ajalugu.

Uued parlamendierakonnad ajavahemikus 2013–2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uusi erakondi

kokku

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Kokku 2 9 11 9 9 3 43
Allikas: avaliku arvamuse jälgimise üksuse andmekogu
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ELi liikmesriikide hiljutiste poliitiliste suundumuste taustal ja arvestades eelseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi, paluti

kodanikel võtta seisukoht uute erakondade ja poliitiliste liikumistega seotud mitme väite kohta. Asjaolu, et uued erakonnad ja

poliitilised liikumised saavutavad valimistel edu, sest protestivad väljakujunenud poliitilise korra vastu, peab enamik ELi

kodanikke üldiselt üsna positiivseks. Protestierakondi peab demokraatiale ohtlikuks 38% kodanikest, kuid pooled ELi

vastajatest leiavad, et sellised erakonnad või liikumised ei ohusta demokraatiat.

Sellega seoses tuleb mainida Pew uuringukeskuse20 hiljutist uuringut, milles viidatakse, et üldsuse pühendumust

esindusdemokraatiale nii ülemaailmselt kui ka ELis ei saa pidada iseenesestmõistetavaks. Nende uuringus vaadeldud kümnes

ELi riigis21 liigitati keskmiselt 37% elanikest pühendunud demokraatideks, st nad toetavad süsteemi, mida valitsevad valitud

esindajad, ja ei toeta süsteemi, mida valitsevad eksperdid, tugev juht või sõjavägi. Vastajatest 42% ütles, et esindusdemokraatia

on hea, kuid et nad võiksid toetada ka vähemalt üht muud eespool nimetatud valitsusvormidest. Esindusdemokraatiat ei toeta

10% vastajatest ja nad toetavad selle asemel vähemalt üht mittedemokraatlikku valitsusvormi.

20 Pew uuringukeskus, oktoober 2017, „Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy“, http://www.pew-
global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
21 Hispaania, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Ungari, Ühendkuningriik.
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Teisest küljest jagab kümnest kodanikust seitse selget seisukohta, et pelgalt millegi vastu olemine ei paranda midagi. Seda

võib tõlgendada kui kodanikele vastuvõetava poliitilise aktivismi piiritlemist: vastuseisu lihtsalt vastuseisu enda ja põhimõtte

pärast, ilma et pakutaks alternatiivseid teostatavaid ideid, ei peeta poliitiliselt atraktiivseks vastu antavaks meetmeks.

Seda ilmset üldist arusaama toetab suur nõusolek järgmise väitega: „meil on tarvis tõelist muutust ning just seda saavad need

erakonnad ja liikumised esile kutsuda“, usub 56% ELi kodanikest, 32% vastajatest aga ei nõustu selle väitega. ELi kodanikest

leiab 53%, et uued erakonnad ja poliitilised liikumised suudavad paremini uusi lahendusi leida kui väljakujunenud poliitiline

süsteem, ent 34% vastajatest ei usu, et uued liikumised seda suudavad.

Kujuneb üldpilt, kus kodanikud soovivad tõelist muutust oma riigis ja neid, kes suudavad selle ootuse täita. Uusi erakondi ja

liikumisi ei peeta üldiselt ohuks demokraatiale, kuid nende avalikku aktsepteerimist näib piiravat kodanike ilmne ootus, et

pelgalt senise olukorra vastu olemise asemel tuleb pakkuda välja lahendusi ja ettepanekuid. Selle määrava teguri põhjal arvab

enamik ELi kodanikke, et uued erakonnad ja poliitilised liikumised suudavad leida uusi lahendusi paremini kui traditsiooniline

poliitiline süsteem.

Nelja väite tulemustest ilmnevad riikide vahel päris huvitavad erinevused.
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Ainult kahes liikmesriigis, nimelt Rootsis ja Saksamaal, leiab absoluutne enamus kodanikke, et uued erakonnad ohustavad

nende demokraatiat. Teisest küljest leiab 17 ELi liikmesriigi kodanike absoluutne enamus, et see ei ole nii. Koguni 68% Kreeka

vastajatest ei pea selliseid nähtuseid ohtlikeks ja üle 60% vastuste määraga loetelusse kuuluvad veel Tšehhi Vabariik (64%),

Taani (63%), Läti ja Hispaania (mõlemad 62%) ning Madalmaad (61%).

Valimistega seotud hiljutiste suundumuste kontekstis on huvitav vaadelda Itaaliat ja Prantsusmaad. Itaalias peab uusi poliitilisi

liikumisi ja erakondi ohuks demokraatiale ainult 34% vastajatest, samas kui 55% kodanikest ei näe nendes ohtu. Prantsusmaal

ei taju ohtu 47% kodanikest, samas kui väitega nõustub ligikaudu neli vastajat kümnest (39%).

Asjaolu, et kümnest ELi kodanikust seitse ootavad, et uued erakonnad oleksid konstruktiivsed, mitte lihtsalt senisele olukorrale

vastu, kajastub ka geograafilises jaotuses. Ainult Maltal nõustus selle väitega absoluutsest enamusest vähem kodanikke ehk

46%. Kõigis ülejäänud ELi liikmesriikides ületati 50% künnis, kõige rohkem Madalmaades, kus toetus oli 87%, Saksamaal (85%)

ja Rootsis (81%).
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Ka selle väite puhul ilmnes mitu huvitavat tulemust. ELi 28 liikmesriigist ainult seitsmes riigis nõustub absoluutsest enamusest

vähem kodanikke väitega, et uued erakonnad ja poliitilised liikumised suudavad paremini uusi lahendusi leida. Selle väitega

nõustutakse kõige vähem Prantsusmaal, kus seda peab tõeseks üksnes 36% kodanikest. Nende riikide loetelusse, kus selle

väitega nõustuvad kodanikud ei ole enamuses, kuuluvad ka Küpros, Luksemburg, Madalmaad, Saksamaa, Taani ja

Ühendkuningriik. Skaala teises otsas, mida juhib Horvaatia 68% suuruse nõusolekumääraga, paiknevad veel sellised riigid nagu

Ungari ja Tšehhi Vabariik, mõlemad 67%-ga, Itaalia ja Leedu (mõlemad 65%) ning Hispaania ja Poola (mõlemad 64%) ning igal

riigil võib sellele olla eri põhjendus.

Neljanda väitega nõusoleku jaotus on sarnane. Väidet, et meil on tarvis tõelist muutust ja just seda saavad need erakonnad ja

liikumised esile kutsuda, toetasid kõige vähem Madalmaad (38%), Rootsi (39%), Luksemburg ja Saksamaa (mõlemad 44%).

Seda väidet toetasid kõige rohkem Horvaatia (72%) ja Itaalia (71%) vastajad, neile järgnevad Hispaania (69%) ning Tšehhi

Vabariik ja Läti (mõlemad 68%).



49



50

III PEATÜKK: ELi KODANIKE SUHTUMINE EUROOPA PARLAMENDI VALIMISTEL
HÄÄLETAMISSE

Selles peatükis vaadeldakse, kuidas kodanikud tajuvad nii üldist kui ka konkreetselt Euroopa Parlamendi valimiste

hääletusprotsessi ja kuidas nad sellesse suhtuvad. Analüüs valimiste kuupäevade alaste teadmiste kohta ja selle

kohta, millist huvi kodanikud praegu nende valimiste suhtes üles näitavad, toob esile märkimisväärsed erinevused

riikide ja sotsiaal-demograafiliste rühmade lõikes.

Põhjustel, miks kodanikud Euroopa Parlamendi valimistel hääletavad või sellest loobuvad, on palju võimalikke ajendeid, mille

abil on võimalik järeldada, et diferentseeritud ja sihipärane lähenemisviis suhtlusele, teabele ja tehnilistele aspektidele on tähtis

hääletamiskäitumise positiivseks mõjutamiseks.

Valimas käimine on lihtne

Vastajatel paluti asetada end skaalale 1–10 sõltuvalt sellest, kas neil on riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel käia lihtne või

raske. Tulemused näitavad, et valdavale enamusele kodanikest on hääletamas käimine lihtne: see ei näi olevat vastuoluline

küsimus ei riiklikest valimistest rääkides ega ka Euroopa Parlamendi valimistele viidates.

Kuigi intuitiivselt peetakse riiklikke valimisi tuttavlikumaks ja seega lihtsamaks (72%22 vastajatest teatasid, et riiklikel valimistel

hääletamas käimine on lihtne), leiab enamik ELi kodanikke, et ka Euroopa Parlamendi valimistel on lihtne osaleda (62%)23.

22 ELi keskmine ei hõlma Ühendkuningriigi tulemust (selles riigis seda küsimust ei esitatud).
23 ELi keskmine ei hõlma Ühendkuningriigi tulemust (selles riigis seda küsimust ei esitatud).
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Siiski on liikmesriikides mõned erinevused hääle andmise keerulisuse tajumises. Taani vastajatest tunneb 90%, Maltal 86% ja

Rootsis 74%, et Euroopa Parlamendi valimistel on lihtne hääletada, samas kui Belgias arvab seda 49%, Itaalias 50% ning

Slovakkias ja Horvaatias 53% kodanikest.

Ka riiklike valimiste puhul on tulemused väga eriilmelised: tulemused varieeruvad alates 90%-st Taanis, 88%-st Rootsis ja 87%-

st Maltal kuni 53%-ni Belgias ning 58%-ni Slovakkias ja Horvaatias.
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Mõne liikmesriigi tulemustele on huvitav lähemalt keskenduda. Näiteks mis põhjusel on Belgias positiivsete vastuste määr

suhteliselt madal nii riiklike kui ka Euroopa Parlamendi valimiste puhul? Üks põhjus võib olla Belgia põhiseaduslik kord ja

sellest hääletajatele otsustamisel tuleneda võivad keerukused.

Tasub mainida ka Prantsusmaa ja Tšehhi Vabariigi tulemusi: nendes riikides on kodanikud kõige erinevamal seisukohal

riiklike ja Euroopa Parlamendi valimiste suhtes. Vastavalt 70% ja 72% vastajatest leiavad, et hääletada on lihtne riiklikel

valimistel, kuid ainult 54% ja 56% arvavad sama Euroopa Parlamendi valimiste kohta.

Sotsiaal-demograafilisest analüüsist selgub, et hääletama minek on eriti lihtne nendele vastajatele, kes on poliitikast ja

Euroopa asjadest suhteliselt palju huvitatud. Seevastu tajuvad seda keerulisemana madala haridustasemega inimesed ja

veel haridust omandavad noored.

Näib, et hääletamine on keerulisem kodanikele, kellel on pidevalt probleeme oma arvete tasumisega, ja neile, kes usuvad,

et asjad liiguvad vales suunas nii nende koduriigis kui ka ELis.
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Hääletamine on tähtis

Tulemused on väga erinevad, kui küsimuse all ei ole enam hääletama minemise tajutav keerukus, vaid see, kui oluliseks

peavad kodanikud eri valimistel hääletamist.

Sarnaselt eelmisele küsimusele paluti vastajatel asetada end skaalale 1–10 sõltuvalt sellest, kas riiklikel ja Euroopa

Parlamendi valimistel on oluline hääletada või mitte.

Kui 68%24 ELi kodanikest teatavad, et hääletamine riiklikel valimistel on oluline (punktid 8, 9 ja 10), siis Euroopa Parlamendi

valimiste kohta arvab seda ainult 49%25. Kuigi viimane tulemus näib üsna kesine võrreldes sellega, kui oluliseks peetakse

hääletamist riiklikel valimistel, võib siin olla märkimisväärselt arenguruumi, sest Euroopa Parlamendi valimisteni on veel

aasta.

24 ELi keskmine ei hõlma Ühendkuningriigi tulemust (selles riigis seda küsimust ei esitatud).
25 ELi keskmine ei hõlma Ühendkuningriigi tulemust (selles riigis seda küsimust ei esitatud).
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Riiklike valimiste tähtsust tunnistab enamik kodanikest kõigis liikmesriikides, kuigi esineb ilmseid erinevusi.

Riikide järjestust juhivad Rootsi, Taani, Madalmaad ja Malta, kus vähemalt 85% vastajatest kinnitavad riiklikel valimistel

hääletamise olulisust. Teises otsas on Slovakkia, Horvaatia, Belgia ja Poola, kus nii arvav enamus on palju väiksearvulisem

(55% või vähem). Slovakkia on ainus riik, kus vähem kui pooled kodanikud (45%) peavad riiklikel valimistel hääletamist

oluliseks.

Sellise vastuste mitmekesisuse taustal erinevad ka valimistele suurema või väiksema tähtsuse omistamise põhjused ja nende

hindamisel tuleks arvesse võtta ka vastava riigi poliitilist konteksti.

Arvamusi esineb ELis veelgi rohkem, kui vastajatel palutakse hinnata Euroopa Parlamendi valimiste olulisust.

Kui 12 riigis teatab kodanike absoluutne enamus, et Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine on oluline, peab

25 liikmesriigis vähemalt veerand vastajatest nende valimiste tähtsust keskmiseks. Samas peab seda liiki valimisi ebaoluliseks

vähemalt 20% vastajatest 14 riigis.
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Tulemused näivad kinnitavat, et eriti vähe tajuvad seost Euroopa Parlamendi valimistega Tšehhi Vabariigi (24% peavad

oluliseks) ja Slovakkia (28%) kodanikud: juba Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel registreeriti nendes kahes riigis

erakordselt väike valimisaktiivsus (Tšehhi Vabariigis 18,20% ja Slovakkias 13,05%).

See-eest Taani (77%), Malta (66%) ja Madalmaad (66%) on riigid, kus kodanikud omistavad Euroopa Parlamendi valimistele

suurimat tähtsust. Samas ei kajasta see näitaja otseselt tegelikku osalemist Euroopa Parlamendi valimistel, sest 2014. aastal

oli valimisaktiivsus nendes riikides üsna erinev: Taanis 56,32%, Maltal 74,80% ja Madalmaades 37,32%.

Hääletamise oluliseks pidamine ei tähenda alati sama suurt valimisaktiivsust ...

Võib tekkida kiusatus siduda see, kui oluliseks peavad kodanikud riiklikke valimisi, nende aktiivse hääletamiskäitumise ja

valimisaktiivsusega. Kuigi see võib näida analüüsimisel atraktiivne lähtepunkt, tuleb meeles pidada, et abstraktsed otsused

ei kattu alati päris tegudega, eriti kui tegutsemishetk jääb algsest otsustamisajast kaugele. Sama ettevaatlikult tuleb

analüüsida hääletajate kavatsuste elluviimist tegelikul hääletamisel. Näiteks võib võrrelda kahel viimasel riiklikul valimisel

osalemise sarnast taset (Itaalias ja Ungaris) väite „riiklikel valimistel hääletamine on väga oluline“ tulemustega. Itaalias

4. märtsil toimunud viimastel parlamendivalimistel oli valimisaktiivsus 72,93%. Ungaris käis 8. aprillil valimas 70,22%

kodanikest.
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Hoolimata sellest, et nendel valimistel oli sarnane arv hääletajaid, nähtub uuringu andmetest, et väitele „riiklikel valimistel

hääletamine on oluline“ vastati kahes riigis üsna erinevalt: Itaalias pidas hääletamist oluliseks ainult 58% vastajatest

võrreldes 71% vastajatega Ungaris.

Selle erinevuse üheks põhjuseks ja Ungari tulemusi mõnevõrra mõjutanud teguriks võib pidada Ungari

parlamendivalimiste ajastust, sest valimised toimusid uuringu küsitluste läbiviimisega samal ajal. Lisaks võib tulemusi

mõjutada asjaolu, et olulisust määratletakse erinevalt, ja isiklik suhtumine sellistesse küsimustesse, mistõttu vastused on

suhteliselt subjektiivsed.

Järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise tõenäosus

Kooskõlas eespool esitatud arutlusega tuleks alljärgnevalt toodud küsimuse, mille abil mõõdetakse, kui tõenäoline on

tegelikult eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine, tulemusi käsitleda ettevaatusega.

Kuigi tulemused võivad prognoosida riiklikke suundumusi ja anda ülevaate tegelike olude erinevusest ELis, võivad aasta

enne tegelikke valimisi teatatud kavatsused tegelikust lõplikust käitumisest palju erineda. Samas tuleb mainida, et

käesolevas uuringus väljendatud tõenäosus 2019. aastal hääletama minna on suurem kui sarnastes küsitlustes, mis viidi ellu

kõigest paar kuud enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi.
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See sobitub üldise olukorraga, mis on täheldatav mitte ainult kogu käesoleva uuringu tulemustes, vaid üldiselt ka selles, kuidas

avalik arvamus Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi kohta on viimasel kahel aastal muutunud. Üldine suundumus suhtuda ELi

positiivsemalt on kooskõlas sellega, et rohkem huvitutakse ELi poliitikast ja selle selgelt tajutavast mõjust inimeste elule ning

võimalik, et ka Euroopa Parlamendi valimistest.

Vastajatel paluti jälle asetada end skaalale 1–10, kus 1 tähendab, et väga tõenäoliselt ei hääleta, ja 10 tähendab, et vastaja väga

tõenäoliselt hääletab. Aprillis 2018 teatab keskmiselt 31% ELi kodanikest, et on väga tõenäoline, et nad osalevad Euroopa

Parlamendi järgmistel valimistel (10 punkti).

ELi keskmisest tulemusest edasi vaadates nähtub oodatult, et riikide lõikes on seisukohad väga erinevad: Taanis registreeritud

suurima tulemuse (62% hääletavad väga tõenäoliselt) ja Tšehhi Vabariigis registreeritud väikseima tulemuse (13%) vahe on 49

protsendipunkti.

Sotsiaal-demograafilisest vaatepunktist lähtudes hoiakuid võrreldes ilmneb, et üldiselt teatavad vanemad põlvkonnad ja

kõrgema haridustasemega kodanikud rohkem, et hääletavad Euroopa Parlamendi järgmistel valimistel. Mida suurem on

vastaja väitel tema huvi poliitika vastu, seda tõenäolisem on tema sõnul tema osalemine järgmistel valimistel.

Hääletamiskäitumise üldiste tulemuste asetamisel Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste konteksti tuleb meeles pidada

järgmisi tähtsaid poliitilisi sündmusi ja ka kodanike varasemat suhtumist valimistel osalemisse.

Alljärgnevates tabelites on esitatud asjakohane teave mõlema aspekti kohta: ühest küljest hoitakse silma peal eelseisvatel

riiklikel valimistel, mis võivad mõjutada hääletamiskäitumist tulevastel Euroopa Parlamendi valimistel, ning teisest küljest

vaadeldakse valimisaktiivsust hiljutistel riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel.
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Riiklikud valimised ja rahvahääletused enne/pärast Euroopa Parlamendi 2019. aasta
valimisi

SI Parlamendivalimised: 3. juuni 2018

SE Parlamendivalimised: 9. september 2018

IE Presidendivalimised: november 2018 (kuupäev kinnitatakse hiljem)

LV Parlamendivalimised: 6. oktoober 2018

LU Parlamendivalimised: 14. oktoober 2018

EE Parlamendivalimised: 3. märts 2019

SK Presidendivalimised: märts 2019

FI Parlamendivalimised: 14. aprill 2019

LT Presidendivalimised: mai 2019 (kuupäev kinnitatakse hiljem)

BE Parlamendivalimised: 26. mai 2019

DK Parlamendivalimised: 17. juuni 2019

EL Parlamendivalimised: 20. oktoober 2019

PT Parlamendivalimised: oktoober 2019 (kuupäev kinnitatakse hiljem)

PL Parlamendivalimised: november 2019 (kuupäev kinnitatakse hiljem)

RO Presidendivalimised: november või detsember 2019 (kuupäev kinnitatakse hiljem)

HR Presidendivalimised: detsember 2019 / jaanuar 2020 (kuupäev kinnitatakse hiljem)

Allikas: avaliku arvamuse jälgimise üksuse andmekogu
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Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel ja hiljutistel riiklikel valimistel osalemise
tase

Valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi 2014. aasta
valimistel Valimisaktiivsus riiklikel valimistel

Kuupäev % Kuupäev %

BE Mai 2014 89,64 Mai 2014 89,68

BG Mai 2014 35,84 Märts 2017 54,07

CZ Mai 2014 18,20 Oktoober 2017 60,84

DK Mai 2014 56,32 Juuni 2015 85,89

DE Mai 2014 48,10 September 2017 76,20

EE Mai 2014 36,52 Märts 2015 64,20

IE Mai 2014 52,44 Veebruar 2016 65,10

EL Mai 2014 59,97 September 2015 56,16

ES Mai 2014 43,81 Juuni 2016 69,84

FR Mai 2014 42,43

Juuni 2017 48,70 ja

(esimene ja teine voor) 42,64

HR Mai 2014 25,24 September 2016 54,35

IT Mai 2014 57,22 Märts 2018 72,93

CY Mai 2014 43,97 Mai 2016 66,74

LV Mai 2014 30,24 Oktoober 2014 58,85

LT Mai 2014 47,35

Oktoober 2016 50,64 ja

(esimene ja teine voor) 37,99

LU Mai 2014 85,55 Oktoober 2013 91,40

HU Mai 2014 28,97 Aprill 2018 70,22

MT Mai 2014 74,80 Juuni 2017 92,10

NL Mai 2014 37,32 Märts 2017 81,40

AT Mai 2014 45,39 Oktoober 2017 80,00

PL Mai 2014 23,83 Oktoober 2015 50,92

PT Mai 2014 33,67 Oktoober 2015 55,84

RO Mai 2014 32,44 Detsember 2016 39,78

SI Mai 2014 24,55 Juuli 2014 51,73

SK Mai 2014 13,05 Märts 2016 59,82

FI Mai 2014 39,10 Aprill 2015 70,10

SE Mai 2014 51,07 September 2014 85,81

UK Mai 2014 35,60 Juuni 2017 68,70
Allikas: avaliku arvamuse jälgimise üksuse andmekogu
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Teadlikkus järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste kuupäevast

Eespool esitatud näitajad annavad aimu sellest, kui tähtsaks peavad kodanikud Euroopa Parlamendi valimisi. Kuigi ELi

kodanikud omistavad Euroopa Parlamendi valimistele vähem tähtsust kui riiklikele valimistele, näitavad teised andmed, et

teadlikkus Euroopa Parlamendi järgmistest, 2019. aastal toimuvatest valimistest ja huvi nende vastu juba suurenevad.

Aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi teab nende kuupäeva peaaegu kolmandik (32%) vastajatest: peaaegu üks vastaja

viiest (19%) vastas täpselt „mai 2019“ ja 13% teadsid, et valimised toimuvad järgmisel aastal.

Need tulemused on kooskõlas varasemate suundumustega: aasta enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi teadis

valimiste kuupäeva 34% ELi kodanikest26, 20% andsid vale vastuse ja 46% ei teadnud sellel ajal valimiste kuupäeva.

Nagu alati ei too ELi keskmine näitaja välja riiklikke erinevusi, mis on ühelt poolt Prantsusmaa (17%) ja Läti (23%) ning teiselt

poolt Ungari (53%) ja Belgia (52%) vahel koguni 36%.

26 ELi keskmine ei hõlma Ühendkuningriigi tulemust (selles riigis seda küsimust ei esitatud).
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Huvi Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste vastu

Huvi valimiste vastu on eriti suur ehk 70% Madalmaades, millele järgnevad Iirimaa (62%), Malta (61%), Austria ja Saksamaa

(mõlemad 60%-ga). Mõnes liikmesriigis on huvi siiski endiselt piiratud, näiteks Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis: mõlemas riigis

oli Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel väikseim valimisaktiivsus. ELi tasandil on Euroopa Parlamendi järgmistest

valimistest enda sõnul huvitatud kodanikel27 üldiselt kõrgeim haridustase ja parim majanduslik olukord. Nemad on üldiselt

huvitatud Euroopa asjadest, usuvad, et nende hääl loeb, ja hääletavad enda sõnul tõenäoliselt Euroopa Parlamendi järgmistel

valimistel.

Mõeldes potentsiaalsele vajadusele anda hääletajatele valimiste kohta lisateavet, on huvitav näha, et Euroopa Parlamendi

valimiste kuupäeva teadmine ja nendest valimistest huvitatud olemine ei ole omavahel suures korrelatsioonis27. Vaadates

lähemalt liikmesriike, kus Euroopa Parlamendi valimistest ollakse kõige rohkem huvitatud, ilmneb, et nendes riikides on palju

vähem valimiste kuupäeva teadvaid kodanikke.

27 Korrelatsioonikordaja riigi tasandil: 0,16.

Küsimusele, kas Euroopa Parlamendi järgmistest valimistest ollakse huvitatud, vastati selgelt positiivselt. Kui Euroopa

Parlamendi järgmiste valimiste õige kuupäeva oskab nimetada kolmandik vastajatest, siis eelseisvatest valimistest

on enda sõnul huvitatud lausa üks vastaja kahest.
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Huvi Euroopa Parlamendi järgmiste
valimiste vastu

Euroopa Parlamendi järgmiste
valimiste

õige kuupäeva teadmine

Madalmaad 70% 27%

Iirimaa 62% 32%

Malta 61% 51%

Austria 60% 47%

Saksamaa 60% 29%

Huvi Euroopa Parlamendi järgmiste valimiste vastu erineb mitte ainult liikmesriigiti, vaid ka sotsiaal-demograafiliste rühmade

lõikes: näib, et mehed on valimistest rohkem huvitatud kui naised, samuti on huvi suurem 25aastaste ja vanemate kodanike

seas, ettevõtjate, juhtide ja teiste nn valgekraede ning vähemalt 20. eluaastani haridust omandanud kodanike hulgas. Samuti

on Euroopa Parlamendi järgmistest valimistest rohkem huvitunud vastajad, kes on rahul sellega, kuidas demokraatia toimib

nende riigis ja ELis.

Need tulemused näivad kinnitavat, et üldine huvi valimiste vastu on otseselt seotud vastajate haridustasemega, kuid ühtlasi

sellega, kui rahul nad on demokraatia toimimisega nii oma riigis kui ka ELis.

Ent arvestades, et avalik arutelu Euroopa Parlamendi valimiste üle suureneb ja eelseisvatel kuudel algavad eri

valimiskampaaniad, mõjutab arutletavate teemade silmapaistvus väga palju kodanike huvi valimiste vastu. Tuleks meeles

pidada, et lisaks riiklikele oludele mõjutavad praeguses etapis kodanike nimetatud teemade prioriteetsust demograafilised,

sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid.

Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise põhjused

Sarnaselt eelmiste küsitlustega vastab suurim hulk vastajaid, et inimesed hääletavad Euroopa Parlamendi valimistel peamiselt

seetõttu, et „see on nende kodanikukohus“ (47%). Kolmandik ELi kodanikest usub ka, et inimesed „saavad Euroopa Parlamendi

valimistel hääletamisega muutusi esile kutsuda“ (33%) ja 31% vastajatest ütlevad, et inimesed „osalevad alati valimistel“.

Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise põhjuste hulka kuulub veel kaks positiivset vastust: kodanikud leiavad, et inimesed

hääletavad Euroopa Parlamendi valimistel seetõttu, et „nad tunnevad end eurooplastena“ (30%) ja sest „nad tahavad toetada

Euroopa Liitu“ (29%).

Samas peetakse Euroopa Parlamendi valimisi ka võimaluseks „väljendada üldist rahulolematust“ (26%), „väljendada

rahulolematust Euroopa Liidu suhtes“ (21%) või „väljendada rahulolematust [riigi] valitsuse suhtes“ (17%). Kodanikest 22% aga

ütleb, et inimesed hääletavad, sest „nad tahavad toetada [riigi] valitsust“.
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Ühtlasi teatab 17% vastajatest, et ELi kodanikud „tahavad osaleda Euroopa Komisjoni presidendi valikus“. Nagu arutati eelmises

peatükis, lubab see tulemus arvata, et ELi kodanikele on Lissaboni lepingu jõustumise järgne Euroopa Komisjoni presidendi

valimise protsess muutunud tuttavamaks ja nad tunnevad ehk tõepoolest, et on protsessi rohkem kaasatud.

Seda on huvitav võrrelda Euroopa Parlamendi eelmistel valimistel osalemise põhjustega, tuginedes 2014. aasta valimiste

järgsele Eurobaromeetrile28. Selles 2014. aasta uuringus võis hääletamise põhjendamiseks valida kolm vastust ja nende seas

valis vastuse „et mõjutada Euroopa Komisjoni presidendi valikut“ keskmiselt ainult 5% hääletajatest. 2014. aastal ja ka

käesolevas uuringus olid peamised põhjused need, et inimesed osalevad alati valimistel ja et see on kodanikukohus. Seevastu

nimetas palju väiksem arv vastajaid 2014. aastal tunnet, et hääletamine võib asju muuta (12% toetust väitele „Euroopa

valimistel hääletades võite asju muuta“). Käesolevas uuringus leiab 33% ELi kodanikest, et inimesed „saavad Euroopa

Parlamendi valimistel hääletamisega muutusi esile kutsuda“.

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/20150201PVL00053/Valimistej%C3%A4rgne-uuring-EE-2014
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Ometi, kui jagada kõik hääletamise põhjused kolme põhikategooriasse, ilmneb, et üldine tähtsuse järjekord ei ole 2014. aastast

saati muutunud: kodanikuks olemisega seotud põhjuseid nimetatakse kõigis liikmesriikides kõige rohkem, nendele järgnevad

Euroopa tasandi põhjused ja viimasena riiklikest huvidest ajendatud põhjused.

Graafikul on esitatud nende vastajate koguarv, kes mainivad kolmest põhjuste kategooriast ühte kuuluvat põhjust vähemalt

korra. Igale joonele järgnevatesse ringidesse on märgitud riigid, kus konkreetset põhjuste kategooriat kõige rohkem

toetatakse.

Vaadeldes vastuseid vanuse ning sotsiaal- ja kutsekategooriate järgi, tulevad esile mõned huvitavad tähelepanekud.

„See on nende kodanikukohus“ on vastus, mida toetatakse enim kõigis vanuserühmades ning sotsiaal- ja kutsekategooriates.

Kodused inimesed valivad üldiselt seda põhjust kõige rohkem.

Juhid, õpilased ja noored mainivad sageli ka põhjust, et inimesed „saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletamisega

muutusi esile kutsuda“. Kõige raskemas majanduslikus olukorras kodanikud ja isikud, kellel on enda sõnul pidevalt probleeme

arvete tasumisega, ütlevad sageli, et inimesed hääletavad, et „väljendada oma rahulolematust“.

Alljärgnevas tabelis on esitatud üksikasjalikud erinevused liikmesriikide kaupa. Andmeid vaadates tuleb meeles pidada, et

hääletamine on kohustuslik neljas ELi riigis: Belgias, Luksemburgis, Küprosel ja Kreekas.
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Euroopa Parlamendi valimistel hääletamata jätmise põhjused

Lisaks hääletamise põhjustele paluti küsitluses osalejatel nimetada ka peamised põhjused, miks inimesed ei hääleta Euroopa

Parlamendi valimistel.

Valdav osa vastajatest arvab, et inimesed ei hääleta, sest „nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks“ (60%). Kodanikest 48%

arvab, et inimesed ei hääleta Euroopa Parlamendi valimistel seetõttu, et „nad ei usalda poliitilist süsteemi“ ja seejärel, et inimesi

„ei huvita üldiselt poliitika või valimised“ (43%).

Teabe vähesust peetakse samuti tähtsaks elemendiks, sest 34% kodanikest usub, et inimesed võivad hääletamisest hoiduda,

sest „neil ei ole piisavalt teadmisi Euroopa Parlamendi rolli kohta“, samas kui 22% arvab, et inimesed „ei usu, et nad teavad

piisavalt eri poliitiliste parteide seisukohtadest Euroopa küsimustes“.

Kaht viimast põhjust tuleks käsitleda koos kodanike selgelt väljendatud sooviga, et selleks, et esikandidaatide protsessil oleks

mõtet, peaks sellega kaasnema tõeline arutelu Euroopa küsimuste üle.
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Kuigi kodanike huvi ELi ja selle poliitika vastu on aja jooksul selgelt suurenenud, kaasneb sellega samavõrra kodanike ootus

olla teavitatud.

Euroopa tasandi põhjuste puhul peab 32% vastajatest Euroopa Parlamendi rolli ebapiisavaks („nad ei usu, et Euroopa

Parlament tegeleks piisavalt probleemidega, mis puudutavad nendesuguseid inimesi“), samas kui 17% usub, et võimalikud

hääletamata jätjad „on Euroopa, Euroopa Liidu, Euroopa ülesehitamise vastu“.

Oluline roll on ka tehnilistel ja isiklikel põhjustel, sest 15% vastajatest usub, et inimesed ei hääleta, sest „neil ei ole aega või neil

on midagi olulisemat teha“, ja 12% arvab, et inimesed „ei tea, kus või kuidas hääletada“.

2014. aasta valimiste järgsest küsitlusest tasub meelde tuletada, et hääletamata jätnud nimetasid kohe pärast valimisi

hääletamata jätmise esimeseks põhjuseks „usalduse puudumine poliitika suhtes või üldine rahulolematus poliitikaga“ ja „pole

poliitikast huvitatud“, ning seejärel, et nende „häälel pole mingeid tulemusi või mõju“.

Kui rühmitada hääletamata jätmise põhjused samamoodi nagu eespool, on näha, et sarnaselt 2014. aastale ei kuulu enim

nimetatud vastuste hulka hääletamata jätmise põhjused, mis on seotud ELi kohta tekkinud reservatsioonidega. Koondandmed

näitavadki, et 43% vastajatest mainisid nelja võimaliku vastuse hulgas ühe korra Euroopa tasandi põhjust, samas kui kaks korda

sama palju kodanikke (85%) nimetas vähemalt korra kodanikuks olemisega seotud põhjust.

Alljärgnevas tabelis on liikmesriikide kaupa esitatud üksikasjalikud põhjused, miks inimesed ei hääleta Euroopa Parlamendi

valimistel.
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TEHNILINE KIRJELDUS

Ulatus: ELi 28 liikmesriiki

Intervjuud: 27 601 ELi kodanikku

Populatsioon: rahvastik vanuses 15 ja vanemad

Metoodika: silmast silma küsitlus

Küsitluste
läbiviimine: 11.–22. aprill 2018, uuringu viis läbi Kantar Public

Märkus

Uuringu tulemused on hinnangulised ja nende täpsus sõltub valimi suurusest ja vaadeldud protsendimäärast. Ligikaudu 1000

intervjuu kohta (liikmesriigi tasandil üldiselt kasutatud valimi suurus) kõigub tegelik protsent järgmistes usaldusvahemikes:

Vaadeldud
protsendimäärad 10% või 90% 20% või 80% 30% või 70% 40% või 60% 50%

Veamäärad +/- 1,9 punkti +/- 2,5 punkti +/- 2,7 punkti +/- 3,0 punkti +/- 3,1 punkti
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Käesolev Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri uuring (EP/EB 89.2) viidi ellu Euroopa Liidu 28 liikmesriigis ajavahemikus 11.–

22. aprill 2018, uuringu läbiviija on

Euroopa Parlamendi Eurobaromeeter jälgib kodanike arvamusi ELi liikmesuse ja selle kasulikkuse kohta, nende suhtumist

Euroopa Parlamenti, selle prioriteetidesse, tegevusse ja missiooni.

Samuti heidab uuring valgust ELi rollile peamiste ohtudega tegelemisel ning ELi kodanikele oluliste peamiste saavutuste

kaitsmisel.
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