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ÖSSZEFOGLALÓ

A Parlament legfrissebb Eurobarométer-felméréséből kiderül, hogy a 2019. májusi európai választások előtt egy évvel

az uniós polgárok egyre növekvő mértékben és kedvezőbben támogatják az Európai Uniót. A megkérdezettek több

mint kétharmada meg van győződve arról, hogy az uniós tagság hazájuk hasznára vált. Ez 1983 óta a legjobb

eredmény. Továbbá most először mondható el, hogy az európaiak többsége úgy gondolja, számít a véleménye az

Unióban. A válaszadók majdnem egyharmada már ismeri a 2019-es európai választások dátumát. A

Spitzenkandidaten-eljárást a polgárok pozitív fejleményként értékelik, és azt szeretnék, ha ezt a folyamatot az európai

kérdésekről, többek között az Unió jövőjéről folytatott érdemi vita kísérné.

A polgárok körében az európai uniós tagság támogatottságát mérő Eurobarométer-mutató régóta a válaszadók folyamatos

támogatását jelzi. 2018-ban ez a támogatottság jelentősen nőtt, és európai átlagban a polgárok 60%-a véli úgy, hogy országa

tagsága jó dolog. Emellett a válaszadók 67%-a véli úgy, hogy az uniós tagság hazájuk hasznára vált. Ez a mutató tekintetében

1983 óta elért legjobb eredmény.

Az utóbbi évtizedben most először mondható el, hogy a válaszadók többsége (48%) úgy gondolja, számít a véleménye az

Unióban. A tendenciák vizsgálata alapján kimutatható, hogy ez a javulás 2016 második felében kezdődött el, és

összefüggésben lehet a brexit-népszavazás okozta sokkal.

A Spitzenkandidaten-eljárás

A felmérés középpontjában a polgárok által a közelgő európai választásokkal kapcsolatban kialakított kép áll. A válaszadók a

Spitzenkandidaten-eljárást (listavezető-jelölési eljárás) az EU egész területén a demokratikus élet fontos sarokkövének tartják.

Az európai polgároknak első alkalommal 2014-ben volt lehetőségük arra, hogy közvetve részt vegyenek az Európai Bizottság

elnökének megválasztásában. A mostani eredmények azt mutatják, hogy a 27 tagú EU állampolgárainak közel fele (49%) azt

állítja, hogy ez az eljárás arra ösztönzi őket, hogy szavazzanak a következő európai választásokon. Emellett a polgárok 70%-a

gondolja úgy, hogy ennek csak akkor van értelme, ha a folyamatot az európai kérdésekről, illetve az EU jövőjéről folytatott

érdemi vita kíséri. A legtöbb válaszadó egyetért továbbá azzal, hogy a listavezető-jelölési eljárás nagyobb átláthatóságot

eredményez (63%), jelentős előrelépést jelent az európai demokrácia terén (61%), és nagyobb mértékben legitimálja az

Európai Bizottságot (60%). Ezzel szemben a válaszadók kevesebb mint fele véli úgy, hogy ez az eljárás megakadályozza a

nemzeti kormányokat abban, hogy a legjobb jelöltet (46%) kiválaszthassák, illetve hogy ennek nincs tényleges hatása (45%).
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Kampánytémák

A közelgő választási kampány során az európaiak a legtágabb értelemben vett biztonságról szeretnének tájékozódni, ideértve

a bevándorlás kérdését is. Ugyanakkor a személyes boldogulással és jóléttel kapcsolatos kérdések is ugyanilyen kiemelten

foglalkoztatják őket. Az európaiak 49%-a kiemelt kampánytémaként említi a terrorizmus elleni küzdelmet, ezt követi az ifjúsági

munkanélküliség elleni küzdelem (48%), a bevándorlás (45%), a gazdaság és a növekedés (42%). Az európaiak mintegy

egyharmada említi az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a környezet védelmét (35%). A válaszadók 32%-a prioritásként

sorolja fel az emberi jogok és a demokrácia előmozdítását, valamint az uniós polgárok szociális védelmét.

A demokrácia iránti elkötelezettség

Az európaiak úgy érzik, hogy uniós szinten és saját hazájukban is elkötelezettek a demokrácia iránt; ebbéli véleményükre a

gazdasági környezet közvetlen hatással van. A válaszadók többsége továbbra is elégedett a demokrácia hazájában (55%) és az

EU-ban (46%) tapasztalható működésével. Míg egyes országok válaszadói elégedettebbek a demokrácia EU-ban tapasztalható

működésével, addig néhány nagyobb tagállam polgárai sokkal kevésbé elégedettek ezzel. Ez az országok egy főre jutó GDP-je

és jelenlegi munkanélküliségi rátáik fényében még egyértelműbbé válik.

Új és feltörekvő pártok

Az uniós tagállamokban 2013 és 2018 között több mint 70 új párt és politikai szövetség alakult, amelyek közül néhány a politikai

berendezkedéssel szembeni tiltakozással sikeres kampányt folytatott. Az európaiak többsége meglehetősen pozitívan

nyilatkozik róluk akkor, amikor az ilyen új pártokkal és mozgalmakkal kapcsolatos állításokról kérdezik véleményüket.

Uniós átlagban a válaszadók fele (50%) véli úgy, hogy az ilyen pártok vagy mozgalmak nem jelentenek veszélyt a demokráciára,

míg valamivel több mint egyharmaduk (38%) gondolja úgy, hogy ezek veszélyt jelentenek. A megkérdezett polgárok 70%-a

úgy véli, hogy nem elég valamit csak ellenezni, mert az semmit sem tesz jobbá. Míg a polgárok 53%-a ért egyet azzal, hogy az

új pártok és mozgalmak a jelenlegi politikai berendezkedésnél jobb megoldásokat találhatnak, 56%-uk gondolja úgy, hogy

valódi változást is hozhatnak.

A szavazásról alkotott kép

Az európai választások előtt egy évvel a felmérés a polgárok szavazásról alkotott képét vizsgálta. A válaszadók szerint egyszerű

az európai választásokon szavazni, miközben továbbra is úgy gondolják, hogy a nemzeti választásokon egyszerűbb részt venni:

72%-uk nyilatkozott úgy, hogy egyszerű a nemzeti választásokon szavazni, 62%-uk pedig úgy véli, hogy az európai

választásokon is egyszerű szavazni. A szavazásnak tulajdonított jelentőség tekintetében az európaiak 68%-a nyilatkozott úgy,

hogy a nemzeti választásokon való szavazás „nagy jelentőséggel bír”. Az európai választásokkal kapcsolatosan 49%-uk osztja

ezt a véleményt.

A választások előtt tizenkét hónappal a válaszadók közel egyharmada (32%) tudja, hogy e választásokra 2019-ben kerül sor,

ráadásul minden második válaszadó (50%) úgy nyilatkozik, hogy érdeklik az európai választások.
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A szavazás indokai

A korábbi felmérésekkel összhangban, amikor az európaiaktól azt kérdezik, hogy az emberek miért mennek el az európai

választásokon szavazni, elsőként állampolgári okokat – például „állampolgári kötelességet” – említenek (47%). Másodikként

európai okokat említenek (33%), nagyrészt azt, hogy „szavazással meg lehet változtatni a dolgokat”. Az egyéb okok között

említik, hogy európainak érzik magukat (30%) és azt, hogy támogatni kívánják az EU-t (29%). Kisebb mértékben ugyan, de az

emberek úgy gondolják, hogy az európai választások alkalmat adnak arra is, hogy a szavazók az EU (21%) vagy a saját

kormányuk (17%) iránti általános elégedetlenségüket kifejezzék.

A közelgő európai választásokon a visszatérő listavezető-jelölési eljárással összhangban a válaszadók 17%-a nyilatkozik úgy,

hogy az európaiak azért mennek el szavazni, hogy „részt vegyenek az Európai Bizottság következő elnökének kiválasztásában”.

Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy az európaiak egyre jobban kezdik megismerni az Európai Bizottság

elnökválasztásával kapcsolatos eljárást.

... A távolmaradás indokai

A felmérésben arról is érdeklődtek, hogy az emberek miért döntenének úgy, hogy nem szavaznak az európai választásokon.

Nagy többségük szerint az emberek azért tartózkodnának a szavazástól, mert „úgy gondolják, hogy szavazatuk semmit sem

változtat” (60%), „nincs bizalmuk a politikai rendszerben” (48%), vagy „nem érdeklődnek a politika vagy általában a választások

iránt” (43%). Az információhiány szintén megfontolandó fontos elem, mivel a polgárok úgy vélik, hogy az emberek azért nem

mennek el szavazni, mert „nem ismerik eléggé az Európai Parlament szerepét” (34%), vagy „úgy gondolják, hogy nem eléggé

tájékozottak a különböző politikai pártok európai kérdésekkel kapcsolatos álláspontjáról” (22%).

Néhány válaszadó úgy véli, hogy „az Európai Parlament nem foglalkozik kellő mértékben a hozzájuk hasonló embereket érintő

problémákkal” (32%), illetve hogy a potenciális távolmaradók „Európa- és EU-ellenesek, illetve Európa építése ellen vannak”

(17%). A technikai okok szintén jelentős szerepet játszanak, mivel a válaszadók 15%-a gondolja úgy, hogy az emberek azért

nem mennek el szavazni, mert lehet, hogy „nincs rá idejük, vagy valami sokkal fontosabb dolguk van”, míg 12%-a „nem tudja,

hol vagy hogyan kell szavazni”.
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HÁTTÉR

Az ilyen jellegű felmérésekhez hasonlóan az eredmények megfelelő keretbe helyezése és ezáltal megértése

szempontjából kulcsfontosságú a kontextus nemzeti, európai és nemzetközi szinten történő megértése. A 2019.

májusi európai választások előtt egy évvel egyre javulnak a gazdasági mutatók. Az európaiak azonban továbbra is

olyan komoly kihívásokkal néznek szembe, mint a migráció, a brexit-tárgyalások, illetve a folyamatos terrorveszély.

Mindezt az Európai Unión belüli és kívüli erőegyensúly megváltozása kapcsán egyesek kijátsszák.

Gazdasági szempontból, a 10 évig tartó válságot követően figyelemre méltó a fellendülés üteme, ami egyértelműen

kedvezőbb gazdasági környezetet eredményez. Az Eurostat szerint a munkanélküliségi ráta 2018. februárban 7,1%-ra, a 28

tagú EU-ban 2008. december óta a legalacsonyabb szintre csökkent.

A brexitről szóló tárgyalások elindítása után egy évvel a tárgyalások lassan ugyan, de haladnak előre, ugyanakkor egyre jobban

rávilágítanak a még fennálló akadályokra. 2017. márciusban az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az EU és az Egyesült

Királyság közötti jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó lehetséges társulási megállapodás kritériumainak meghatározásáról.

Egy hónappal korábban az Európai Parlament képviselői nagy többséggel megszavazták a Spitzenkandidaten-eljárást, hogy

megválaszthassák az Európai Bizottság jövőbeli elnökét, és egyetértettek abban, hogy minden olyan jelöltet elutasítanak, akit

korábban európai politikai párt vezető szerep betöltésére nem támogatott.

Az európai választások előkészítése során újjáéledt a vita a Spitzenkandidaten-eljárásról, amelyet az európai intézmények, az

európai politikai pártok és a tagállamok széles körűen támogattak. Ebben az összefüggésben az Európai Parlament számos

megbeszélést szervezett az EU vezetőivel, hogy Európa jövőjét és a közelgő európai választásokat megvitassák. A 2018. áprilisi

strasbourgi plenáris ülésen Emmanuel Macron francia elnök általános támogatását fejezte ki a „listavezető-jelölési” eljárás iránt

és Unió-szerte érdemi európai vitát szorgalmazott.

E háttér mellett továbbra is a migráció és a terrorizmus az EU legfőbb kihívásai. Az Eurostat szerint 2017 végén az EU-ban első

alkalommal menedékkérelmet benyújtók száma egy év alatt 26 ponttal csökkent1. Hasonlóképpen, az elmúlt hónapokban a fő

migrációs útvonalakon jelentősen csökkent az irreguláris migránsok száma. Az általános helyzet azonban továbbra is ingatag,

és további erőfeszítésekre lesz szükség a migráció jelentette kihívás hatékony kezeléséhez. A menekültügyi politika területén

az Európai Parlament társjogalkotóként gyakran hangsúlyozta, hogy a migrációval kapcsolatosan holisztikus és szolidáris uniós

megközelítésre van szükség.

Az Európai Unióban az elmúlt években a nyilvános vitát a terrorizmus uralta. A támadások számának nyilvánvaló csökkenése

azonban nem jelenti azt, hogy megszűnt a fenyegetés, amint azt a dél-franciaországi Carcassonne és Trèbes városában 2018.

márciusban történt terrortámadások is mutatják.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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Az elmúlt hónapok során több uniós tagállamban tartottak választásokat. Az Olaszországban márciusban tartott választások

azonban még nem vezettek új kormány megalakulásához. Magyarországon viszont az áprilisi parlamenti választásokat elsöprő

többséggel nyerte meg a Fidesz, melyet követően Orbán Viktort nagy többséggel újból miniszterelnökké választották.

Januárban elnöki választásokat tartottak a Cseh Köztársaságban, ahol Miloš Zemant másodszor is megválasztották, továbbá

Finnországban is, ahol a jelenlegi elnököt, Sauli Niinistöt újraválasztották. Februárban Nicos Anastasiadest ismét Ciprus

elnökévé választották.

2018-ban három kormányfő is váratlanul lemondott: Mihai Tudose, Románia miniszterelnöke januárban mondott le, Miro Cerar

szlovén miniszterelnök és Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke pedig márciusban. Robert Fico lemondására azt követően

került sor, hogy 2018. február 26-án nyugat-szlovákiai otthonukban meggyilkolták Jan Kuciak 27 éves újságírót és

menyasszonyát, Martina Kušnírovát. Az elmúlt hónapokban Kuciak volt a második oknyomozó újságíró, akit meggyilkoltak az

EU-ban. 2017. októberben Daphne Caruana Galizia máltai újságírónőt autóba rejtett robbanószerkezettel gyilkolták meg saját

hazájában. Caruana Galizia széles körben ismert volt a szigeten, és rengeteget írt a máltai korrupcióról.

Spanyolországban a 2017. december 21-i katalán regionális választásokat követően a katalán parlamentnek – a terepmunka

idején – nem sikerült a Generalitat elnökét megválasztania. Németországban a 2017. szeptemberi választások nyomán

példátlan nehézségek léptek fel az új kormány megalakításánál. Angela Merkelt egy hosszú folyamatot követően 2018.

márciusban a Kereszténydemokraták (CDU, CSU) és a Szociáldemokraták (SPD) megújult „nagykoalíciója” kancellárjaként

újraválasztották.

A nemzetközi színtéren Oroszországban és Kínában tartottak elnökválasztásokat, míg Donald Trump amerikai elnök fokozta a

Dél- és Észak-Korea közötti közvetítésre irányuló erőfeszítéseit. Emellett a felmérés terepmunkája során az Egyesült Államok,

az Egyesült Királyság és Franciaország összefogtak, hogy katonai választ adjanak a szíriai Damaszkusz külvárosában a polgári

lakossággal szemben egy héttel korábban elkövetett vegyi támadásra.

Az Európai Unió figyelemre méltó egységben lépett fel egy volt orosz ügynökkel szembeni, az Egyesült Királyságban

idegméreggel elkövetett 2018. márciusi támadást követően. A több tucat orosz diplomata különböző európai fővárosokból

történő kitoloncolása az Egyesült Királysággal vállalt szolidaritás példa nélküli megnyilvánulása volt.
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I. FEJEZET: KÖZELEDÉS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ

Az elmúlt években az Európai Unióban tapasztalható fokozatos gazdasági fellendülés egyre több európai polgár

számára konkrét és kézzelfogható valósággá vált. A felmérés háttérmutatói továbbra is az Európai Unió egyre

kedvezőbb értékelését jelzik, amit a legjobban az uniós tagságból származó előnyökkel kapcsolatos példa nélkül álló

pozitív eredmények mutatnak.

A gazdasági környezet tíz évnyi válságot követően most végre pozitív kezd lenni: a piacok az euróövezetben már nem

számolnak az összeomlással, az euróövezet maga is növekedésnek indult2, csökken a munkanélküliségi ráta3.

A javuló gazdasági mutatók ellenére azonban az európaiak továbbra is aggasztónak érzik saját országuk gazdasági helyzetét,

ami a nemzeti szinten érzékelt növekvő egyenlőtlenségeket tükrözi.

A véleményem számít az Európai Unióban: forduló tendencia

A Parlament Eurobarométer felmérése minden évben megkérdezi az európai polgárokat, hogy szerintük számít-e a

véleményük az EU-ban. A válaszadók többsége egy évvel a 2019. évi európai választások előtt, és az elmúlt évtizedben most

először pozitívan válaszolt: 48%-uk érzi úgy, hogy számít a véleményük az Európai Unióban. Ez a javulás 2016. szeptember után

kezdődött4 – ami a mutató töréspontjának tekinthető – és azon válaszadók arányának 11 pontos növekedését eredményezte,

akik úgy érzik, hogy ma a véleményük számít az EU-ban. Ezzel párhuzamosan 46%-uk nem ért egyet ezzel a kijelentéssel, ami

2016. szeptember óta 13 százalékpontos csökkenést jelent.

A tendencia az idő múlásával úgy alakul, hogy ezt a mutatót hagyományosan az európai választások befolyásolják. A 2004-es

európai választások után a „Számít a véleményem az Európai Unióban” kijelentés 9 százalékponttal (30%-ról 39%-ra) növelte a

mutatót, majd a mutató ezt követően csökkent. 2009. júniusban egy újabb zuhanást követően ismét 8 százalékponttal, azaz

38%-ra nőtt, és a 2014. évi európai választások után elérte a 41%-ot.

A mutató első ízben növekszik a parlamenti ciklus közepén, ugyanis az előző parlamenti ciklusok hasonló időszakával

összehasonlítva a mutató rendes körülmények között a jogalkotási ciklus közepén mélyponton, azaz a legalacsonyabb szinten

van5. A 2018. áprilisban tapasztalt enyhe, de fokozatos fejlődés ezt a pozitív tendenciát erősíti meg.

Visszatekintve a 2016-ban kezdődött növekvő tendenciára, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a brexitről tartott 2016. június 23-

i népszavazás nagy hatással volt az európai polgároknak az Európai Unión belüli helyükről és országuk tagságáról kialakított

2 Az Eurostat szerint a GDP 2017-ben az egész Európai Unióban és az euróövezetben is 2,5%-kal nőtt.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 A munkanélküliség 2008. szeptember óta 2018. februárban volt a legalacsonyabb az EU egészében (7,1%) és az euróövezetben
(8,5%).
4 Parlaméter 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Európai Parlament, „Az európai közvélemény Európai Unióval kapcsolatos legfontosabb változásai”, 2017. november;
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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véleményére. Mind a népszavazás mint szavazási módszer, mind pedig a népszavazás eredményének számos brit mindennapi

életére gyakorolt közvetlen hatása szimbolikus hatással lehetett arra, hogy az európaiak hogyan értékelik, hogy „számít-e a

véleményük az Európai Unióban”. Ez a válaszadók egyre nagyobb körében még inkább kialakíthatta azt az érzést, hogy

véleményük valóban számít.

A nemzeti eredmények ezt a forgatókönyvet támasztják alá: 15 országban többségében pozitívak a vélemények. Svédország

(80%), Dánia (80%) és Hollandia (79%) vezeti azon országok listáját, amelyekben az emberek úgy érzik, hogy véleményük számít

az Európai Unióban. Határozott, 11 százalékpontos növekedést mértek Magyarországon, ahol a megkérdezettek 50%-a véli

úgy, hogy véleménye számít az Európai Unióban.
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Ez a pozitív vélemény azonban nem jellemző Görögországra. Itt a válaszadók 76%-a véli úgy, hogy véleménye nem számít az

EU-ban, hasonlóképpen az észtekhez (72%) és 10 másik tagállam válaszadóihoz, amelyekben a többség nem ért egyet ezzel a

kijelentéssel (Lettország, Cseh Köztársaság, Ciprus, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Litvánia, Portugália,

Románia és Szlovákia). Bulgária esetében az állítással szembeni és a mellette szóló vélemények fele-fele arányban oszlanak

meg.

Európai szinten a legfeljebb 64 év alatti válaszadók többsége véli úgy, hogy véleménye számít az EU-ban. Ezzel szemben a 65

éves vagy annál idősebb – nyilvánvalóan nyugdíjas korú – válaszadók nagyobb valószínűséggel vélik úgy, hogy véleményük

nem számít az EU-ban. A munkanélküliek, a kétkezi munkások és a háztartásbeliek ugyanezt gondolják.

Ez a mutató valójában nagymértékű korrelációt mutat azzal, ahogyan a válaszadók általában véve az EU-ban elfoglalt helyükkel



13

kapcsolatosan gondolkodnak. Azok az emberek, akik úgy vélik, hogy véleményük számít az EU-ban, nagyobb valószínűséggel

érdeklődnek az uniós ügyek és a közelgő európai választások iránt. Ezen túlmenően az eredmények keresztelemzése azt

mutatja, hogy a lakosság azon csoportja, amelyik úgy gondolja, hogy véleménye számít, inkább gondolja úgy, hogy a szavazás

fontos, és hogy az európai parlamenti választásokon történő szavazással a dolgokon változtathat. Következésképpen úgy vélik,

hogy nagyobb valószínűséggel fognak elmenni a következő választásokra.

Emellett megkérdezték a válaszadókat, hogy szerintük a saját országukban számít-e a véleményük. 21 tagállamban úgy érzik,

hogy számít: 63%-uk gondolja úgy, hogy véleményük számít hazájukban (+2 százalékpont a 2017. szeptemberi értékhez

képest), és 33%-uk nem ért egyet ezzel a kijelentéssel (-2 százalékpont). Ezt a nézetet azonban a válaszadók 7 tagállamban nem

osztják; Görögországban értenek a legkevésbé egyet ezzel, ahol a válaszadók 67%-a véli úgy, hogy véleménye nem számít saját

országában.

Ez a kérdés hagyományosan pozitívabb eredményeket mutat annál a kérdésnél, amikor az embereket arról kérdezik, hogy

szerintük véleményük számít-e az EU-ban. Amint azt az alábbi ábra mutatja, ez a különbség a két uniós átlag

összehasonlításakor eléri a 15 pontot. 27 tagállamban érzik úgy, hogy a „számít a véleményem az EU-ban” érzésénél erősebb

a „számít a véleményem a hazámban” érzése. Litvániában mindkét válasz ugyanazon a szinten (31%) áll.

A nemzeti számadatok azonban nagyobb különbségeket mutatnak. Erre a legjobb bizonyíték a Cseh Köztársaság, ahol 35

pontos különbség tapasztalható azok között, akik szerint a véleményük számít hazájukban (61%), szemben azokkal, akik úgy

vélik, hogy véleményük számít az EU-ban (26%). Jelentős különbségek figyelhetők meg Észtországban és Franciaországban

(mindkét ország esetében 24 pont), az Egyesült Királyságban és Finnországban (mindkét ország esetében 21 pont), Ausztriában

(20 pont) és Szlovákiában (19 pont).



14

Kiegészítő kérdésként arról kérdeztek, hogy a polgárok szerint számít-e országuk véleménye az EU-ban. Az erre adott

válaszok az előző kérdésre adottaknak felelnek meg: a válaszadók 63%-a gondolja úgy, hogy országuk véleménye számít

az EU-ban. Hasonlóképpen, a válaszadók minden országban úgy vélik, hogy országuk véleménye a sajátjukénál jobban

számít az európai színtéren. Egyes országokban, különösen a balti államokban, jelentős véleménykülönbségek

tapasztalhatók: 39 százalékpontos különbség Észtországban, 30 pontos Litvániában, 29 pontos Lettországban, de

jelentős, 29 pontos különbséget mértek Franciaországban és Lettországban, 26 pontost Portugáliában és 19 pontost

Máltán.

Lassan, de biztosan, jó irányba haladnak a dolgok

A háttérmutatók az Európai Unió jövője szempontjából az optimizmus biztató élénkülését mutatják, amint azt már a

2017-es őszi, standard Eurobarométer felmérés6 is kimutatta. A felmérésben az elmúlt évre jellemző pozitív tendencia

rajzolódik ki, az európaiak 57%-a optimista az EU jövőjét illetően (2016 ősze óta +7 százalékpont), míg ezzel

kapcsolatosan 37%-uk (-7 százalékpontos csökkenés) pesszimista. Az eredmények szerint két ország kivételével az összes

tagállamban optimisták az ezzel kapcsolatos vélemények. Továbbá az európaiak közel fele véli úgy, hogy az európai

gazdaság helyzete jó (48%), 23 országban ez a többség véleménye.

6Az Európai Bizottság 88. sz. standard Eurobarométer felmérése, 2017. ősz.
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Ugyanez mondható el az arra a kérdésre adott válaszok esetében is, hogy a dolgok nemzeti és uniós szinten milyen irányba

haladnak. Az európai választások előtt egy évvel a mostani felmérés azt mutatja, hogy 2014 óta változás tapasztalható az

emberek gondolkodásában. A válaszadók egyre nagyobb arányban vélik úgy, hogy a dolgok ismét jó úton haladnak: 35%-uk

gondolja úgy, hogy a dolgok hazájukban jó irányba haladnak, és az Európai Unió esetében ugyanezt 32%-uk gondolja így. A

többség szerint – bár a pozitív tendenciához képest csökkenő mértékben – országukban (48%) és az Európai Unióban (42%)

továbbra is rossz irányba haladnak a dolgok.

A 2017. évi Parlaméterhez hasonlóan a 28 tagállamot a saját országuk és az Európai Unió „helyes irányára” vonatkozó

álláspontjuk szerint helyezték el. Amint az alábbi ábra mutatja, erről 10 ország mindkét szint tekintetében a legpozitívabb képet

alkotja: az uniós átlag felett vannak. Ezzel szemben 8 ország válaszadói – az európaiak átlagánál többen – gondolják úgy, hogy

a dolgok rossz irányba haladnak országukban és az Európai Unióban is.
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Akárcsak a 2017. évi Parlaméterben, két tagállam fogja közre a képet. A spektrum jobb felső részén Írország „a dolgok helyes

irányba haladnak” legmagasabb értékeivel helyezkedik el, mind nemzeti (74%), mind európai szinten (62%). A bal oldalon alul

Görögország egytizednél alacsonyabb értékkel (9%) változatlan helyet foglal el azon lakosai véleményével, akik úgy vélik, hogy

„a dolgok jó irányba haladnak” hazájukban, és körülbelül egyhatoduk (15%) véli úgy, hogy ugyanez igaz az EU-ra is. Érdemes

megjegyezni továbbá, hogy számos országban (Horvátországban, Szlovéniában, a balti államokban, Litvániában és

Lettországban, valamint Romániában és Bulgáriában) a polgárok az uniós átlag feletti értékeket mutatva úgy gondolják, hogy

a dolgok az EU-ban megfelelő irányba haladnak, miközben a saját országukban ezzel ellentétes a helyzet.

Csupán fél év leforgása alatt is jelentős mértékben változott a válaszadók saját országukról alkotott képe. Az alábbi grafikon

például azt mutatja, hogy Észtországban 34%-ra csökkent (-11 százalékpont) azon válaszadók aránya, akik úgy vélik, hogy

országukban „a dolgok jó irányba haladnak”. Ez az érték azonban jelentősen nőtt Magyarországon (47%, +13) és Ausztriában

(52%, +8), ami valószínűleg mindkét országban a közelmúltbeli választásokkal vagy kormányalakítással van összefüggésben.

Az európai helyzet megítélése hasonlóképpen alakul: Észtországban ismét jelentősen romlott (31%, -9), de Finnországban

(34%, -9) és Luxemburgban (32%, -10) is jelentős romlás következett be az elmúlt hat hónapban. Ugyanakkor Románia 14

pontos javulást mutat az EU iránya tekintetében, 52%-on áll. A nemzeti kontextus bizonyos mértékben hozzásegíthet az

európai színtéren végbement fejlemények és azok következményeinek megértéséhez. A 2017-es őszi standard Eurobarométer

felmérés7 szerint sokkal árnyaltabb a nemzeti gazdaság helyzetének megítélése. A nemzetgazdaság jelenlegi helyzetének

értékelésekor a pozitív vélemények 48%-a mögött igen nagy eltérések tapasztalhatók az országok között (Görögországban 2%,

Németországban és Hollandiában 91% a „jó” válaszok aránya). Hasonlóképpen, az, hogy a válaszadók hogyan értékelik, hogy

a dolgok milyen irányban haladnak az EU-ban és országukban, segít a felmérés eredményeinek értelmezésekor a nemzeti

kontextus jelentőségét jobban megérteni.

7 Az Európai Bizottság 88. sz. standard Eurobarométer felmérése, 2017. ősz.
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Ebben a tekintetben úgy tűnik, hogy a válaszadók 10 tagállamban vélik úgy, hogy a dolgok uniós szinten a nemzeti szintnél

valóban jobban haladnak. Uniós szinten ezen országok közülük hétben a legmagasabb (Görögországban, Spanyolországban

és Olaszországban), illetve az átlagnál magasabb (Horvátországban, Lettországban, Litvániában és Szlovákiában) a

munkanélküliségi ráta8. Három másik ország is ehhez a csoporthoz tartozik, nevezetesen Románia, Bulgária és Szlovénia.

8 Eurostat, „A munkanélküliség 8,5%-os az euróövezetben”, 2018. február.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Más tényezőket is figyelembe lehet venni annak vizsgálata során, hogy a többség miért gondolja, hogy a dolgok nem a

megfelelő irányba haladnak. Az egyik ilyen ok az emberek jövőbeli esélyeikkel kapcsolatos véleménye lehet. 2017.

decemberben megkérdezték a jövedelmi egyenlőtlenségekről alkotott véleményüket9, és a válaszadók nagy többsége (84%)

egyetértett azzal, hogy országukban túl nagyok a jövedelmi különbségek. Ugyanakkor a polgárok 58%-a véli úgy, hogy

országukban ma már egyenlőek az esélyeik az életben való előrejutásra, és 46%-uk nyilatkozott úgy, hogy ez az elmúlt 30

évben javult. A nemzeti eltérések azonban továbbra is jelentősek. Annak ellenére, hogy a 28 tagú EU-ban 2008. szeptember

óta most a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta (2018. februárban 7,1% volt10), ennek érzékelése számos régióban ettől

eltér, mivel a válságot követően új kihívások jelentek meg.

Jelentős negatív korreláció áll fenn a munkanélküliségi ráta és „a dolgok jó irányba haladnak az országban és az EU-ban is”

között: minél több a munkanélküli a lakosság körében, annál inkább elégedetlenek a válaszadók a dolgok haladási irányával.

Más szóval a legkevésbé optimista országokban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta jelenleg az EU-ban. Amint azt a

sötétebb árnyalat is mutatja, 2018. februárban a munkanélküliség elérte a 20,8%-ot Görögországban, ami az utolsó helyre

9 Európai Bizottság, 471. sz. tematikus Eurobarométer : „Méltányosság, egyenlőtlenség és generációk közötti mobilitás”, 2017.
december
10 Eurostat, „A munkanélküliség 8,5%-os az euróövezetben”, 2018. február.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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szorítja az országot, mivel a válaszadók mindössze 9%-a vélte úgy, hogy a dolgok nemzeti szinten megfelelő irányba haladnak,

és 15%-a gondolta azt, hogy uniós szinten jól haladnak a dolgok. Hasonlóképpen minden ötödik spanyol válaszadó (20%) úgy

véli, hogy a dolgok helyes irányba haladnak Spanyolországban, ott, ahol az EU-ban a második legmagasabb a munkanélküliségi

ráta (16,1%). Ugyanez a helyzet Horvátországban: 9,4%-os munkanélküliség mellett a válaszadók 19%-a gondolja úgy, hogy a

dolgok jó irányba haladnak, illetve Olaszországban is: 11%-os munkanélküliség mellett a válaszadók 11%-a gondolja úgy, hogy

a dolgok jó irányba haladnak.

Az uniós tagság egy évtizeden belüli legmagasabb támogatottsága

Az európai uniós tagsággal kapcsolatos mutató mindig is az európai válaszadók legstabilabb támogatását mutatta. Az elmúlt

hat évben ez a támogatottság átlagosan azon polgárok 60%-ára kiterjedve nőtt jelentős mértékben, akik úgy vélik, hogy jó

dolog hazájuk uniós tagsága. Ez az erre a kérdésre adott legmagasabb érték azóta, hogy 2007-ben az Európai Parlament saját

Eurobarométer felméréseket kezdett végezni. Tizenkét százalék hiszi azt, hogy ez rossz dolog, míg a válaszadók egynegyede

(25%) úgy véli, hogy ez se nem jó, se nem rossz.

A trendvonal 2011. májust jelöli meg kezdőpontként, amikor a mutató fokozatosan növekvő tendenciára váltott. A tendencia

íve 2016 ősze óta azonban jelentősen emelkedik. A brexitről szóló 2016. júniusi szavazás bizonyára nagy szerepet játszott az

újraéledt európai pozitív látásmódban, még akkor is, ha a brexit hatása mindaddig bizonytalan marad, amíg az Egyesült

Királyság 2019. március 29-én ténylegesen ki nem lép az Európai Unióból.
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A polgárok többsége 26 országban fejezte ki országa uniós tagsága iránti támogatását: a luxemburgiak 85%-a, míg az olaszok

39%-a támogatja azt. 21 országban egyre több a kedvező vélemény, Cipruson a növekedés eléri a +17 százalékpontot (52%).

Jelentős növekedés figyelhető meg Romániában (59%, +11), Máltán (74%, +10) és Dániában (76%, +9).

A Cseh Köztársaságban és Horvátországban (a legfiatalabb uniós tagállamban) semleges hozzáállás jellemző, ott a válaszadók

46%-a, illetve 49%-a gondolja úgy, hogy uniós tagságuk se nem jó, se nem rossz. A társadalmi-gazdasági tényezők valóban

alátámasztják ezeket a megállapításokat. Egyrészt a számadatok azt mutatják, hogy az egy főre jutó magasabb GDP-vel

rendelkező országok állampolgárai általában jobban támogatják országuk uniós tagságát (pl. Luxemburg, Németország és

Hollandia).
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E tekintetben a további meghatározó tényezők közé tartozik az életkor, az iskolázottság és ebből kifolyólag a

foglalkoztatottság. Az uniós tagság támogatottsága a legfiatalabb és a legképzettebb válaszadók körében a legszembetűnőbb.

A vezetők (75%) és a diákok (74%) háromnegyede jó dolognak tartja az uniós tagságot, míg ezt a formális oktatást 15 éves vagy

annál fiatalabb korban befejezők 46%-a, illetve a munkanélküliek 46%-a gondolja így.

Emellett a tagsággal kapcsolatos eredmények azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább elismerik, hogy az uniós tagság az

egyes országok javát szolgálja. A válaszadók az eddig mért legmagasabb, 67%-os arányban vélik úgy, hogy hazájuk számára

az uniós tagság mindent összevetve előnyökkel járt.
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Ez az arány 25 tagállamban növekszik, 1983 óta a legmagasabb szintet érve el. Amint azt a következő ábra mutatja, a

válaszadók úgy vélik, hogy az uniós tagság Máltán (93%), Írországban (91%) és Litvániában (90%) járt leginkább

előnyökkel az ország számára. Ausztriában (54%), az Egyesült Királyságban (53%) és Olaszországban (44%) a

legalacsonyabb azon polgárok száma, akik úgy vélik, hogy előnyös az uniós tagság országuk számára. E számok

továbbra is a többségi nézetet tükrözik. Az elmúlt hat hónap során jelentős növekedés11 volt megfigyelhető Cipruson

(56%, +11), Belgiumban (77%, +11), Romániában (71%, +10) és Görögországban (57%, +9).

11A 2017. szeptember-októberi Parlaméterrel összehasonlítva.
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Az Európai Parlamentről kialakult kép és az intézmény szerepe

Az Európai Parlamentről kialakult kép nem változott: bár sok válaszadó „semleges képet” alkot az intézményről (43%), 31%-uk

pozitív, 22%-uk pedig negatív véleménnyel van róla. Nemzeti szinten néhány kisebb változás figyelhető meg (2017.

szeptember óta a pozitív, semleges és negatív válaszok esetében legfeljebb +8/-7 százalékpont).

Ezzel összhangban a válaszadók többsége inkább bízik az Európai Parlamentben, amint azt az Európai Bizottság standard

Eurobarométer felmérése is kimutatta. 2017 őszén a válaszadók 45%-a inkább megbízott az Európai Parlamentben, 42%-uk

pedig inkább nem.

Ennek fényében az európaiak továbbra is jelentősebb szerepet szánnak az Európai Parlamentnek a jövőben. Az európai

választások előtt egy évvel a válaszadók 47%-a szeretné, ha az Európai Parlament jelentősebb szerepet töltene be a jövőben.

Ez 23 tagállam válaszadóinak többségére igaz.
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A további összefüggések megerősítik a számos egyéb, korábban tárgyalt háttérmutatóra vonatkozó megállapításokat. A

korcsoporton kívül a társadalmi-gazdasági tényezők is jelentős hatást gyakorolnak az Európai Unió általános megítéléséhez

kapcsolódó minden változóra, valamint – mint a jelen esetben – az Európai Parlament szerepére is. Minél iskolázottabbak a

válaszadók, annál fontosabb szerepet szánnának az Európai Parlamentnek a jövőben, összhangban azzal, hogy

elégedettebbek a demokrácia működésével és az EU-val szemben is pozitívabb a hozzáállásuk.
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2. FEJEZET: SPITZENKANDIDATEN (LISTAVEZETŐK), KAMPÁNYTÉMÁK ÉS
DEMOKRÁCIA

A 2014-es európai parlamenti választások alkalmával nyílt az európai polgároknak először lehetőségük arra, hogy

közvetett módon részt vegyenek az Európai Bizottság elnöke megválasztásának folyamatában. 2019-ben második

ízben kerül sor a Spitzenkandidaten (listavezető-jelölési) eljárásra. Amikor a 27 tagú EU állampolgáraitól12 azt kérdezték,

hogy e lehetőség birtokában a jelenleginél nagyobb valószínűséggel mennének-e el szavazni, közel felük (49%) azt

válaszolta, hogy a listavezető-jelölési eljárás valóban fokozza ennek valószínűségét.

A Lisszaboni Szerződés határozottan megerősítette a Parlament szerepét, és felhatalmazta az intézményt arra, hogy a kizárólag

az Európai Tanács által kinevezett jelölt jóváhagyása helyett megválassza az Európai Bizottság elnökét. Az Európai Unióról szóló

szerződés 17. cikkének (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „az európai parlamenti választások figyelembevételével és a

megfelelő egyeztetések lefolytatása után” az Európai Tanács javaslatot tesz az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság

elnökének jelölt személyre vonatkozóan. Ezt követően az Európai Parlament tagjainak többségével választja meg a jelöltet.

E változások alapján mindegyik főbb európai szintű politikai párt megnevezte listavezető jelöltjét a Bizottság elnöki posztjára.

Az Európai Parlament 2014. márciusban elfogadott állásfoglalásában13 jelezte, számít arra, hogy a Parlamentben a legtöbb

helyet elnyerő európai szintű politikai párt által javasolt bizottsági elnökjelölt esetében először megvizsgálják azt, hogy képes-

e biztosítani a Parlamentben a szükséges abszolút többség támogatását. Az Európai Parlament és képviselőcsoportjai világos

és egyértelmű álláspontjának fényében a 2014. évi európai választások eredménye folytán az Európai Bizottság elnökévé Jean-

Claude Junckert jelölték és meg is választották.

Az Európai Parlament 2018. február 7-i határozatában14 a képviselők úgy vélték, hogy 2014-ben az ún. Spitzenkandidaten-

eljárás sikeresnek bizonyult, és hangsúlyozták, hogy a 2019-es európai választások alkalmat adnak majd e gyakorlat

megszilárdítására. A Parlament megismételte 2014-es álláspontját, kijelentve, hogy készen áll arra, hogy a Bizottság elnökének

beiktatási eljárása során elutasítson majd minden olyan jelöltet, aki az európai választásokat megelőzően nem volt ún.

Spitzenkandidat.

Az elmúlt hónapokban az Európai Parlament különböző uniós állam- és kormányfők részvételével vitasorozatot indított a

plenáris üléseken Európa jövőjéről és a következő európai választásokról. A 2018. áprilisi strasbourgi plenáris ülésen folytatott

egyik vitán Emmanuel Macron francia elnök általános támogatását fejezte ki a Spitzenkandidaten-eljárás iránt és az európai

12 Ezt a kérdést nem tették fel az Egyesült Királyságban.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=HU
14 Az EP határozata a Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról (2017/2233(ACI)):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=HU
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szuverenitás eszméjének védelme érdekében Unió-szerte érdemi európai vitákat szorgalmazott15.

A polgárokat a felmérésben emlékeztették arra, hogy a 2019-es európai választások során az európaiak nem csak arra

szavazhatnak, hogy ki képviselje őket az Európai Parlamentben, hanem részt vehetnek ismét az Európai Bizottság elnöke

megválasztásának folyamatában. Amikor a 27 tagú EU állampolgáraitól16 azt kérdezték, hogy e lehetőség birtokában a

jelenleginél nagyobb valószínűséggel mennének-e el szavazni, közel felük (49%) azt válaszolta, hogy a Spitzenkandidaten-

eljárás valóban növeli ennek valószínűségét. A válaszadók 43%-a úgy nyilatkozott, hogy ez nem befolyásolja annak

valószínűségét, hogy elmennek-e szavazni, míg a polgárok 8%-a nem tudta megmondani, hogy ez a lehetőség befolyásolja-e

őket.

Tizenegy országban a polgárok legalább fele úgy nyilatkozott, hogy a Spitzenkandidaten-eljárás nagyobb valószínűséggel

ösztönzi majd arra, hogy elmenjen szavazni. A listát Magyarország vezeti, ahol ez az újbóli lehetőség a válaszadók 67%-át

motiválja, őket az írországi válaszadók 60%-a és az osztrákok 59%-a követi. A skála alsó végén a holland válaszadók állnak, ahol

csupán 30%-uk, Észtországban 31%-uk és Dániában 35%-uk gondolja úgy, hogy a Spitzenkandidaten-eljárás további

motivációként szolgálna. A társadalmi-demográfiai összetételt tekintve ez az elképzelés összességében a legjobban a

legképzettebb válaszadók figyelmét kelti fel. Hajlamosabbak azt hinni, hogy mind az EU, mind saját országuk ismét jó úton

halad, és úgy vélik, hogy nagyobb valószínűséggel mennek el szavazni, ha úgy érzik, hogy részt vehetnek a Spitzenkandidaten-

eljárásban.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Ezt a kérdést nem tették fel az Egyesült Királyságban.
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Ha visszatekintünk a 2014-es európai választásokat megelőzően végzett közvéleménykutatásra, a Parlament A 2014-es európai

választások előtt egy évvel című Eurobarométer tanulmányában a válaszadók többsége (55%) úgy vélte, hogy az „Európai

Bizottság elnökének közvetett megválasztása” arra ösztönözné őket, hogy elmenjenek szavazni. Ennek az eljárásnak a hatása

észrevehető volt a 2014. évi európai szavazást követően megkérdezettek arra a kérdésre adott válaszaiban is, hogy miért

mentek el szavazni17.

A Spitzenkandidaten-eljárás okán „fokozottabb-e a valószínűsége annak, hogy elmegy szavazni” kérdésére adott válaszokat

ezért azzal a kérdéssel együtt kell megvitatni, hogy ez az eljárás tényleg ösztönzőleg hat-e arra, hogy az emberek elmenjenek

szavazni. A 2017. évi Parlaméter során megkérdezett válaszadók 14%-a gondolta úgy, hogy az emberek azért szavaznak az

európai választásokon, mert „részt kívánnak venni az Európai Bizottság következő elnökének kiválasztásában”, függetlenül

attól, hogy mennyire tartják fontosnak a voksolást. (Parlaméter 2017). Ugyanerre a kérdésre a 2018. áprilisban adott válaszok

esetében 3 százalékpontos (a polgárok 17%-a) növekedés volt tapasztalható a 28 tagú EU-ban.

A két tényező kombinációja azt jelzi, hogy a Spitzenkandidaten-eljárás továbbra is nem csupán vonzó számos európai ember

számára, hanem növekedett a polgárok által adott azon válaszok száma is, hogy a listavezető jelöltek pozitívan motiválják őket

az európai választásokon való részvételre.

17Az Európai Parlament 2014. évi választásokat követő felmérése
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014).
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Valódi európai vitára van szükség

Úgy tűnik, hogy a 2019. évi európai választásokat megelőzően az eljárás maga is népszerű, a polgárok azonban az Európai

Bizottság elnöke megválasztásának folyamatával kapcsolatos egy sor kijelentés kapcsán is megfogalmazták véleményüket. Az

Európai Unióban a következő kijelentést támogatták a leginkább: a polgárok 70%-a gondolja úgy, hogy a Spitzenkandidaten-

eljárásnak csak akkor van értelme, ha azt az európai kérdésekről, illetve az Unió jövőjéről folytatott érdemi vita kíséri. Ezzel az

eredménnyel a polgárok egyértelművé teszik, hogy az eljárás önmagában nem tekinthető elégségesnek. Amint ebből a

felmérésből is általában kiderül, az európaiak tartalmát tekintve gazdag politikai vitát akarnak olyan nagyon konkrét

kérdésekről, amelyek összecsengenek az európai fellépéssel kapcsolatos elvárásaikkal.

Az, hogy a Spitzenkandidaten-eljárást érdemi európai vita kísérje, Görögországban 87%-os támogatottságot, Németországban

80%-ot, Belgiumban 79%-ot élvez, míg az ezzel kapcsolatos skála másik végén a romániai lakosság 55%-a, a lettországi 58%-a,

az észt- és lengyelországi 59%-a helyezkedik el.

Az Eurobarométer felmérések az elmúlt évek során azt mutatták, hogy az európai polgárok tisztában vannak azzal, hogy az

Európai Unió nem közvetlenül, hanem csak érintőlegesen hat ki életükre, ugyanakkor az európai szinten tárgyalt és eldöntött

jelentős változások nagyon konkrétan és közvetlenül érintik őket. A polgárok egyre inkább hangot adnak általában az Európai

Unióval és konkrétan az Európai Parlamenttel szembeni elvárásaiknak. A nemzeti választásokkal ellentétben – ahol a polgárok

ugyan a nemzeti parlamentjükre szavazhatnak, de valójában inkább a leendő kormányt tartják szem előtt – az európai

parlamenti választásokon való részvétellel egészen 2014-ig nem volt eléggé világos, hogy milyen lesz az európai végrehajtó

hatalom, miután feláll a Bizottság. A Lisszaboni Szerződés tehát jogi változásnál többet hozott: az Európai Bizottság elnöke

megválasztásával kapcsolatos eljárást világosabbá tette a polgárok számára, és ezáltal elősegítette, hogy jobban megértsék az

átláthatóság, a demokrácia és a legitimitás szükségességét.

Ez a következő három állítás vizsgálatánál egyértelművé válik: az európai polgárok 63%-a állítja, hogy a Spitzenkandidaten-

eljárás átláthatóbbá teszi az Európai Bizottság elnöke megválasztásának folyamatát. 24 országban a pozitív válaszok abszolút

többsége, és a megkérdezett 27 tagállamban a pozitív választ adók relatív többsége ért egyet ezzel az állítással. A lista élén

Portugália (74%), Hollandia (72%), valamint Görögország és Svédország áll (mindkettő 71%), míg Észtországban a válaszadók

46%-a a skála ellenkező végén osztja ezt a nézetet, amelyet Lettország (48%) és a Cseh Köztársaság (49%) előz meg.

Az Unióban tíz válaszadó közül több mint hat (61%) meggyőződése, hogy ez a folyamat az EU-n belül jelentős előrelépést jelent

a demokrácia terén. Ezt az állítást a 27 tagú EU lakosságának többsége, 23 tagállamban pedig az állampolgárok abszolút

többsége támogatja. A rangsor élén Portugália (77%), Svédország (75%) és Görögország (68%) áll, Észtország (41%), valamint

Szlovénia és a Cseh Köztársaság (mindkettő 45%) a rangsor másik végét foglalja el.

E csoport harmadik eleme hasonló eredményt mutat, ahol az összes európai válaszadó 60%-a támogatja azt a kijelentést, hogy

a Spitzenkandidaten-eljárás nagyobb legitimitást biztosít az Európai Bizottságnak. Portugáliában a polgárok háromnegyede

(75%), Görögországban 68%-a és Írországban 66%-a ért egyet ezzel az állítással, míg a listát három balti ország: Litvánia (a Cseh

Köztársasághoz és Finnországhoz hasonló eredménnyel) 50%-kal, Észtország 39%-kal és Lettország pedig 35%-kal zárja.
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A Spitzenkandidaten-eljárással szemben gyakran felhozott érvek egyike, hogy megakadályozza a tagállamokat abban, hogy

hagyományos előjogukat gyakorolják a tisztség betöltésére legalkalmasabb jelölt kiválasztására. A fent tárgyalt három állítással

ellentétben ezt az állítást az európaiak csupán 46%-a támogatja, nevezetesen Magyarországon (60%), Belgiumban (59%) és

Hollandiában (58%). Bulgáriában a válaszadók mindössze egynegyede, Észtországban a polgárok 30%-a és Szlovákiában 33%-

a osztja ezt a nézetet.

A válaszadóktól azt is megkérdezték, hogy a Spitzenkandidaten-eljárás „vajon nem gyakorol-e valódi hatást és a dolgokon nem

változtat-e jelentős mértékben”. A felmérésben részt vevő európaiak mindössze 45%-a osztotta ezt a nézetet, a legnagyobb

arányban Belgiumban (58%), a Cseh Köztársaságban (55%) és Ausztriában (54%). Ezt az állítást a válaszadók abszolút többsége

csak öt országban tartja igaznak. A fentiek alátámasztják az európaiak által a 2014. évi európai választások előtt egy évvel

korábban, 2013-ban már kifejtett indokokat18: az európai polgárok azért támogatták, hogy az Európai Bizottság elnökét

közvetlen választás útján válasszák meg, mert „ez biztosítaná a Bizottság által hozott döntések európaiak előtti nagyobb

legitimitását” és „megerősítené a demokráciát az EU-ban.”

A 2013. évi eredményekkel összehasonlítva a jelenlegi felmérés során adott válaszok azt mutatják, hogy az EU-n belüli

megerősített demokrácia és a folyamat átláthatóbbá válása iránti elismerés nem csökkent, inkább nőtt. Az európai polgárok

többsége nem gondolja úgy, hogy a Spitzenkandidaten-eljárás semmin sem változtat. Ugyanakkor az európai választások előtt

egy évvel a polgárok egyértelműen a fellépés szükségességére szólítanak fel: felhívnak a témák megvitatására, és elvárják, hogy

a kérdéseket a folyamat és az eljárás elé helyezzék.

Melyek legyenek a vitatémák? Az európai polgárok szerint fontos kampánytémák

A fentiek alapján megkérdezték az európai polgárokat, hogy mely prioritást élvező témákat szeretnék, hogy az európai

választási kampány során megvitassák. A következő grafikon a polgárokat leginkább foglalkoztató kérdések rangsorát mutatja

uniós átlagban, mellette pedig annak a három országnak a neve szerepel, ahol az adott kérdést a legtöbb válaszadó

megemlítette.

Uniós átlagban az európaiak 49%-a szeretné, ha elsősorban a terrorizmus elleni küzdelem témáját vitatnák meg, ezt követi az

„ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem” (48%), a bevándorlás (45%), valamint a gazdaság és a növekedés (42%) témája.

18 EP EB „Egy év van hátra a 2014. évi európai választásokig”(EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections
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A grafikon középső részén elhelyezkedő kérdéseket az európaiak mintegy egyharmada említi, itt az éghajlatváltozás elleni

küzdelem és a környezetvédelem témáját az emberek 35%-a, az emberi jogok és a demokrácia előmozdítását, valamint az

uniós polgárok szociális védelmét azonos mértékben támogatva, a válaszadók 32%-a említi.

Az uniós polgárok kevesebb mint egyharmada szeretné a biztonság- és védelempolitikát (29%), az EU jövőbeli működését

(27%), a fogyasztóvédelmet és az élelmiszer-biztonságot (27%), illetve az EU külső határainak védelmét (26%) a kampánytémák

között látni. A listát azon európai polgárok 20%-a zárja, akik azt szeretnék, hogy a személyes adatok védelme témájának

megvitatására a következő választási kampányban kerüljön sor.
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A különböző európai kérdéskörökből két fő téma kristályosodik ki: egyrészről az európaiak a legtágabb értelemben vett

biztonságról kívánnak vitát folytatni, amely a válaszadók egy része számára az olyan kérdésekre is kiterjed, mint a külső határok

védelme vagy a bevándorlás, másrészről pedig a személyes boldogulást és jólétet övező témákat vitatnák meg. Ez a két terület

első lépésben az uniós polgárok körében a legnagyobb figyelmet élvező öt témára bontható. A francia (60%), a finn (58%), a

cseh (55%), a luxemburgi (54%) (amely eredmény megegyezik a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem tekintetében adott

válaszok arányával), a belga (49%), az ír (48%) és a lengyelországi (45%) válaszadók a biztonság területén a „terrorizmus elleni

harcot” nevezték meg a kampány legfőbb prioritással rendelkező témájának.

A terrorizmus valóban komoly aggodalomra ad okot az elmúlt években, és a kérdés az Európai Unió egészében uralja a

közbeszédet. Az EU-n belüli támadások – korábbi évekhez képest viszonyított – jelenleg alacsonyabb száma nem jelenti

azt, hogy a fenyegetés megszűnt. A franciaországi Carcassonne-ban és Trèbes-ben elkövetett 2018. március 23-i

közelmúltbeli terrortámadások rámutatnak arra, hogy Európának továbbra is határozott választ kell adnia a terrorizmusra,

valamint az események alátámasztják azt is, hogy a polgárok 60%-ának támogatásával miért Franciaország sürgeti a

leginkább, hogy ez a téma több figyelmet kapjon a választási kampányban.

A kiemelt kampánytémák sorában a bevándorlás foglalja el a harmadik helyet.  Öt ország állampolgárai kérik azt, hogy ez

a téma legyen az európai vita legfontosabb témája.  Az első helyen Olaszország áll, ahol a válaszadók 66%-a véli úgy, hogy

a bevándorlás a legsürgetőbb kampánytéma. Szorosan mögötte Málta (65%) és Magyarország (62%) következik.



34

Németországban a polgárok 50%-a, Észtországban pedig 46%-a gondolja úgy, hogy a 2019-es választások előtt a

leginkább a bevándorlás kérdését kell tematizálni.

A személyes boldogulással és jóléttel kapcsolatos témák tekintetében az „ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelmet”

tartják az egyes országokban a legnagyobb arányban kiemelt prioritású témának: A ciprusi válaszadók 77%-a szeretné ezt

a témát megvitatni. Őket követik a horvátok (68%) és a spanyolok (63%).  Portugália (61%), Szlovénia (55%), Ausztria (47%,

hasonlóan „az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem”, illetve a „külső határok védelme” kérdésköréhez)

és Szlovákia (40%) zárja azon országok sorát, amelyek szerint a következő választási kampány során az ifjúsági

munkanélküliség elleni küzdelem témájának kell a leghangsúlyosabbnak lennie.

A személyes boldogulással és jóléttel kapcsolatos témák vonatkozásában a polgárok a „gazdaság és a növekedés”

kérdéskörét tartják a kampánytémák második pillérének. A görögországi válaszadók 81%-a szeretné, ha ez a téma

megkülönböztetett figyelmet kapna. Őket követik a litván (60%), lett (59%), bolgár (59%) és román (52%) válaszadók.

Végül, de nem utolsósorban az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem számos ország számára továbbra

is kiemelt fontosságú kérdés. Ezen a területen Hollandia és Svédország osztozik az első helyen, ugyanis ezekben az

országokban a megkérdezettek 66%-a szeretné, ha erről a témáról hallana a legtöbbet. A dán válaszadók 56%-a is az

éghajlatváltozást és a környezetet jelölte meg legfőbb prioritásának.

Az európai polgárok körében már régóta a biztonság – és annak összes vetülete –, a bevándorlás, valamint a boldogulás

és jólét témája vezette a legfontosabb kérdések rangsorát, így nem meglepő, hogy ezek a témák az európai választási

kampány során megvitatandó legfontosabb kérdések is. Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy az idők során sajátos

változások figyelhetők meg.

A Parlament 2014. évi választásokat követő felmérése szerint a munkanélküliség, a gazdasági növekedés és a bevándorlás

volt az a leggyakrabban említett három téma, amely a polgárokat arra sarkallta, hogy részt vegyenek a választásokon.

Érdemes megjegyezni, hogy a „terrorizmus” témáját említették viszont a legkevesebben, és az európai polgárok csupán

7%-a nevezte meg ezt a témát a választásokon való részvétel egyik okaként.

A 2017-es Parlaméter felmérésben19 a polgárok elsősorban a szegénység és a kirekesztés leküzdését, valamint ezzel

egyidejűleg a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló fokozott uniós fellépést sürgették. Általánosságban az ifjúsági

munkanélküliség elleni küzdelem volt a harmadik leggyakrabban említett téma. Ez a legfontosabb három kérdéskör nagy

vonalakban körülhatárolja az európai polgárok folyamatosan kifejezésre jutó aggodalmait is: miszerint olyan helyen

szeretnének élni, amely lehetőségeket garantál számukra, és biztosítja szabadságuk védelmét a terrorizmus általi

fenyegetettséggel szemben. A migrációval kapcsolatos kérdések és „a gazdaság és a növekedés fellendítését elősegítő új

lehetőségek” ugyanúgy megjelennek a jelenlegi felmérésben szereplő kampánytémák listáján is.

19 Parlaméter 2017: Erősebb hang (PE 608.741), http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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Az európai integráció átfogó és jelenlegi történetébe más módon is beilleszthető ez a rangsor: a polgárokat rendszeresen

megkérdezik az európai uniós intézkedésekkel kapcsolatos meglátásaikról és elvárásaikról is.

Amikor arra kérdeztek rá, hogy a jelenlegi uniós intézkedések túlzottak, megfelelőek vagy elégtelenek, a polgárok 59%-a

vélte úgy, hogy a munkanélküliség elleni uniós küzdelem nem kielégítő. A polgárok 58%-a szerint a migráció tekintetében

nem elegendőek az uniós intézkedések, és 57%-uk azt az álláspontot képviseli, hogy az EU nem tesz eleget az adócsalás

elleni küzdelem, illetve – azonos arányban – a terrorizmus elleni küzdelem terén. Az uniós polgárok többsége továbbá

úgy véli, hogy az Európai Unió jelenleg nem kezeli kellőképpen a környezetvédelmet (51%), a külső határok védelmét

(50%), az egészségügyet és a szociális biztonságot (48%), a demokrácia és a béke előmozdítását a világban (45%), valamint

a biztonság- és védelempolitikát (43%).
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Mivel a polgárok ugyanezeken a szakpolitikai területeken várnak el a jövőben uniós fellépést, a témák rangsora nagyjából

megegyezik a kampány kiemelt témáival kapcsolatos prioritási sorrenddel: az európaiak 77%-a azt szeretné, hogy az EU többet

tegyen a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában. Ezt követi a munkanélküliség (76%), a környezetvédelem (75%), az

adócsalás elleni küzdelem (74%), a béke és a demokrácia előmozdításának (73%), valamint a bevándorlás (72%) területe.

Ha együttesen értelmezzük a választási kampány kiemelt témáinak rangsorát és az Európai Parlament politikai prioritást élvező

témáinak listáját, valamint az uniós intézkedésekről alkotott véleményt, a kikörvonalazódó „nagy európai kép” bármelyik

prizmán át szemlélve tartósan egységes. A kampánytémák sorából hiányzó egyetlen – de tematikusan és érzelmileg a

biztonsággal és a jóléttel kapcsolatos témákhoz illeszkedő – terület az adócsalás elleni küzdelem. Itt a méltányosság

szempontja is szerephez jut, és a válaszadók egyértelműen elvárják, hogy az Európai Unió foglalkozzon a problémával.

Ugyanakkor nem lehet mindegyik tagállamot egy kalap alá venni. Míg a kiemelt témák általában egyértelműen kirajzolódnak,

a tematikus paletta országról országra változik.
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Miről szól a demokrácia?

A felmérés közelebbről megvizsgálja, hogy a polgárok mennyire elégedettek azzal, ahogyan a demokrácia a saját

tagállamukban, illetve magában az Európai Unióban működik. A lenti grafikon 2007-től kezdve összehasonlítja a

válaszadóknak a demokrácia működésével kapcsolatos elégedettségét mind az EU, mind hazájuk tekintetében. Több részletet

is érdemes közelebbről górcső alá venni: először is észrevehető, hogy az elégedettségre és az elégedetlenségre vonatkozó

trendvonalak nagyjából párhuzamosan fejlődnek az EU és az egyes országok tekintetében. Láthatjuk ugyanakkor, hogy a

pénzügyi és gazdasági válság körül meggyengültek az elégedettségi mutatók. 2009-től – ismét mind európai, mind pedig hazai

viszonylatban – szembetűnően csökken az elégedettség. Ezzel a tendenciával ellentétben viszont nő az azzal kapcsolatos

elégedetlenség, ahogyan az EU-ban és a megkérdezettek hazájában a demokrácia működik. 2011 közepétől az értékek

kiegyenlítődése és stabilizálódása figyelhető meg, jóllehet a válság előtti szintnél alacsonyabb értéken. 2017-től az

elégedetlenekhez viszonyítva magasabb az EU demokratikus működésével elégedettek aránya.

A jelenlegi Eurobarométer-felmérésből származó eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók többsége továbbra is elégedett

a demokrácia EU-n belüli működésével (46%, +3 százalékpont 2017 márciusa óta). Másrészt Unió-szerte a polgárok 42%-a nem

elégedett a demokrácia EU-n belüli működésével, ami 2017 márciusa óta 5 százalékpontos csökkenést jelent. 16 országban a

polgárok abszolút többsége elégedett volt az EU demokratikus működésével – a rangsort a válaszadók 74%-ával Írország

vezeti, majd Dánia (70%) és Luxemburg (62%) következik. Összesen 19 országból érkeztek vissza e kérdésre vonatkozóan uniós

átlag feletti eredmények. Az Egyesült Királyság (38%), Ciprus (38%), Spanyolország (38%) és Görögország (29%) a spektrum

másik végén helyezkedik el, a polgárok itt elégedettek a legkisebb arányban azzal, ahogyan a demokrácia az EU-ban működik.
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A földrajzi megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy túlnyomóan a közép-, kelet- és észak-európai országok a

legelégedettebbek, míg a déli és nyugati európai országok nagy része viszonylag alacsonyabb elégedettséget mutat. Ezen

észak/kelet–dél/nyugat irányú gradiens esetében szembeötlő, hogy az öt nagyobb uniós tagállam közül négy tagállam –

nevezetesen az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország és Olaszország – állampolgárai az uniós átlagnál lényegesen

alacsonyabb fokú elégedettséget mutatnak a demokrácia uniós működésével kapcsolatban. Érdekes továbbá, hogy Portugália

és Írország e földrajzi megoszlás tekintetében figyelemre méltó kivételt képez – a gazdasági válság alatt és után mindkét ország

élvezhette az Unió által irányított támogató intézkedések előnyeit.
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Figyelembe véve azt a kérdést, hogy a polgárok összességében elégedettek, vagy elégedetlenek voltak-e hazájuk

demokratikus működésével, átlagban és általában véve magasabb számadatokat figyelhetünk meg az elégedettségre

vonatkozóan. Az uniós átlagot tekintve a polgárok 55%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedett a demokrácia működésével a

hazájában. Ez 9 százalékponttal több, mint az EU-val kapcsolatos azonos kérdés esetén, azonban a 2017. márciusi

eredményekhez képest – amikor a polgárok 54%-a volt elégedett – statisztikailag nem mutat változást. Az uniós átlag

tekintetében a válaszadók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy nem elégedett azzal, ahogyan a demokrácia a hazájában működik –

ami 2017 márciusához képest 2 százalékpontos enyhe csökkenést jelent.
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Összesen 18 országból érkeztek olyan válaszok, amely alapján az állampolgárok abszolút többsége elégedett a demokrácia

működésével az adott országban – a lista élén Dánia (91%), Luxemburg (85%) és Hollandia (82%) áll. Tíz országban a válaszadók

többsége nem elégedett hazája demokratikus működésével. Hasonlóan az uniós demokráciára vonatkozó kérdéshez, itt is

Görögországnak (28%) a legalacsonyabb az elégedettségi mutatója. A sorban Románia (32%) és Szlovákia (35%) következik.

Ha a különböző tagállamok demokratikus működésével kapcsolatos elégedettség tekintetében újra megvizsgáljuk a földrajzi

eloszlást, a gradiens inkább észak-déli irányt vesz fel. Az északi országokban figyelhető meg a nemzeti demokráciákkal való

elégedettség legmagasabb szintje, míg Dél- és Délkelet-Európában alacsonyabb a tagállami demokrácia működésével való

elégedettség. (Ebben a tekintetben Portugália és Málta kivételt képez.)
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Érdemes emellett rámutatni arra, hogy 12 uniós tagállamban a válaszadók a demokratikus működés tekintetében jobban meg

vannak elégedve az EU-val, mint saját országukkal. Ez a jelenség leginkább Litvániában, Romániában és Bulgáriában figyelhető

meg, míg Hollandiában, Ausztriában és Svédországban a polgárok túlnyomó többsége jobban meg van elégedve az adott

tagállam demokratikus működésével, mint az EU-éval.



42

Míg az Eurobarométer eredményei a demokráciával való elégedettségre vonatkozóan – különösen a nagyon hosszú távú

trendet szem előtt tartva – részben megnyugtató eredményeket mutatnak, a különböző adathalmazok csoportosítása révén

egy másik lehetséges szempontot is ki lehet emelni. A széles körben „retrospektív gazdasági szavazás” modellként ismert

kutatási eredmények alapján a polgárok gyorsan elégedetlenekké válnak a demokráciával, ha gazdasági elvárásaik nem

teljesülnek. A polgároknak magasak a gazdasági jóléttel szembeni elvárásaik, és ezek az elvárások erősen befolyásolják

választási döntéseiket. Gazdasági nehézségek idején a szavazók gyakran a hivatalban lévőket büntetik, és egy ellenzéki párthoz

vagy egy új politikai alakulathoz pártolnak. Ez a hatás a „régi demokráciák” és a kialakulóban lévő demokráciák esetében is

ismert és feltárt.

Ha ebből a feltevésből indulunk ki, akkor a „demokrácia uniós/tagállami működésével való elégedettséggel” kapcsolatban,

valamint az „EU-ban/a hazánkban jó irányba haladnak a dolgok” állításra adott Eurobarométer-válaszok összehasonlítása

alapján két egyértelmű párhuzamos tendenciát figyelhetünk meg. A demokrácia uniós és tagállami szintű működésével való

jelenlegi elégedettség ugyanolyan növekedő tendenciát követ, mint az arra a kérdésre adott válaszok, hogy európai és nemzeti

szinten jó irányba haladnak-e a dolgok.

Azt, hogy a válaszadók szerint működik-e a demokrácia, vagy sem, úgy tűnik, hogy az egyes tagállamok, illetve az EU jelenlegi

gazdasági és politikai helyzete határozza meg.

A fenti grafikonban ábrázolt négy trendvonal gazdasági és pénzügyi válságot követő ereszkedése, majd emelkedése is

alátámaszthatja ezt a elméletet.
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Ha ezt a két kérdést együtt szemléljük, az rajzolódik ki, hogy az európaiak mind uniós szinten, mind pedig tagállami szinten

kötődnek a demokráciához, de az egyéni gazdasági érvényesülés nehézségei közvetlenül befolyásolják a véleményüket. Ez az

országok egy főre jutó GDP-jére vonatkozó adatok és jelenlegi munkanélküliségi rátáik fényében még egyértelműbbé válik.

Mindezt négy ország példájával illusztráljuk: Írország és Hollandia állampolgárai nagyon meg vannak elégedve azzal, ahogyan

a demokrácia az EU-ban és a hazájukban működik. Ezzel egyidejűleg ugyanilyen magas irányban vélik úgy, hogy a „dolgok jó

irányba haladnak” az EU-ban és saját hazájukban is. Ez az eredmény korrelációt mutat az egy főre jutó magas GDP-vel és a

nagyon alacsony munkanélküliségi rátával. Ezzel szemben Spanyolországot vagy Görögországot vizsgálva azt tapasztaljuk,

hogy arányaiban mindkét országot magasabb munkanélküliségi ráta súlyt (még kedvezőtlenebb a helyzet az ifjúsági

munkanélküliség terén), és mindkét országban viszonylagosan alacsonyabb a GDP mértéke is. Ezekkel az adatokkal

összhangban Spanyolország és Görögország sokkal kevésbé elégedett a demokráciával, és a polgárok ugyanolyan kevéssé

vélik úgy, hogy a „dolgok jó irányba haladnak”.

Elégedett a demokrácia
működésével:

A dolgok
a jó irányba haladnak:

GDP
egy főre vetítve,

vásárlóerő-
paritáson – 2017*

munkanélküliségi
ráta – 2018**

a hazánkban: az EU-ban a hazánkban: az EU-ban

Írország 80% 74% 74% 62% 60 729 euró 6%

Hollandia 82% 51% 59% 41% 44 801 euró 3,9%

Spanyolország 37% 38% 20% 26% 31 915 euró 16,1%

Görögország 28% 29% 9% 15% 23 224 euró 20,8%
* Nemzetközi Valutaalap (IMF): World Economic Outlook Database (Világgazdasági kilátások adatbázis). Egy főre jutó bruttó hazai termék folyó
áron. Vásárlóerő-paritás; nemzetközi dollár.
** Az Eurostat adatbázisa. Harmonizált munkanélküliségi ráta nemenként (azonosító: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (a letöltés időpontja: 2018. május 11.)
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A feltörekvő pártokkal kapcsolatos hozzáállás

Ahogyan már feljebb megemlítettük, az elmúlt években számos uniós tagállamban jelentek meg olyan új pártok, amelyek

közül sokan a politikai berendezkedés elleni tiltakozás révén érnek el sikereket. Ez nemcsak a 2014-es európai választások

eredményeiben, következésképpen a Parlament összetételében és munkájában mutatkozik meg, de esetenként az egyes

tagállamok politikai térképére is nagy kihatással van.

2013 és 2018 között több mint 70 új párt és pártszövetség jött létre az Európai Unió tagállamaiban. Némely esetben sikerüket

közvetlen kapcsolatba lehetett hozni a közelgő parlamenti választásokkal. Ebben az összefüggésben érdemes felidéznünk,

hogy hat uniós tagállamban (Észtországban, Finnországban, Lettországban, Luxemburgban, Szlovéniában és Svédországban)

a 2019-es európai választások előtt fog sor kerülni a nemzeti parlamenti választásokra.

2013 óta összesen 43 új párt/pártszövetség szerzett mandátumot a tagállami parlamenti választásokon. Olaszországban,

Lettországban, Szlovéniában és Szlovákiában került be a legtöbb új párt a nemzeti parlamentbe. Az új pártok viszonylatában

többek között a következő kiemelkedően magas eredmények említhetők meg: az LREM 308 mandátumot szerzett a francia

nemzetgyűlésben, a Podemos koalíció 71 parlamenti helyet kapott Spanyolországban, illetve a Movimento Cinque Stelle 222
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képviselői helyet szerzett Olaszországban. A válságot követően a protestpártok vagy -mozgalmak mindenhol teret nyertek: a

szilárd demokráciával rendelkező országokban éppúgy, mint azokban a tagállamokban, amelyek a képviseleti demokrácia

viszonylag rövidebb történetére tudnak csak visszatekinteni.

A 2013 és 2018 közötti időszakban alakult és a nemzeti

parlamentben mandátummal rendelkező pártok

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Összes párt

tagállamok

szerintBE 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
Összese
n

2 9 11 9 9 3 43
Forrás: Közvélemény-figyelő Osztály
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A tagállamokban végbemenő jelenlegi politikai fejlemények, valamint a közelgő európai választások fényében a polgárokat

megkérték, hogy foglaljanak állást az új politikai pártok és mozgalmak megjelenésére vonatkozó állításokkal kapcsolatban. Az

európaiak többsége inkább pozitívan ítéli meg azt a tényt, hogy az új politikai pártok és mozgalmak a politikai berendezkedés

elleni tiltakozás révén érnek el választási sikert. A polgárok 38%-a úgy vélekedik, hogy a protestpártok veszélyt jelentenek a

demokráciára, míg az Unió-szerte megkérdezett válaszadók fele szerint ezek a pártok vagy mozgalmak nem fenyegetik a

demokráciát.

Ebben az összefüggésben a Pew Research Center közelmúltbeli felmérését20 érdemes felidézni, amely szerint a képviseleti

demokrácia melletti, világszintű és Európai Unión belüli nyilvános elkötelezettség nem magától értetődő. A tanulmányban

vizsgált 10 uniós országban21 az emberek 37%-át (medián) „elkötelezett demokrataként” sorolták be, akik olyan rendszert

támogatnak, amelyben választott képviselők kormányoznak – a szakértői, az erős vezető vagy a katonaság általi irányítást

azonban nem támogatják. A válaszadók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy a képviseleti demokrácia megfelelő, de a fent említettek

közül legalább egy másik kormányzati formát is támogatni tudna. Végül a válaszadók 10%-a nem támogatja a képviseleti

demokráciát, és ehelyett legalább egy másik, nem demokratikus kormányzati formát látna szívesen.

20 Pew Research Center: (2017. október) Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy (A képviseleti és
közvetlen demokrácia globális és széles körű támogatottsága). http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-
representative-and-direct-democracy/
21 Az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Spanyolország és Svédország.
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Másrészt azonban tíz polgárból hét azon az egyértelmű állásponton van, hogy a protesthozzáállás egyedül nem vezet sehová.

Ezt felfoghatjuk a polgárok által elfogadható politikai tevékenységek korlátozásaként: a protesthozzáállás – önmagában és elvi

okokból – hiteles alternatívák felajánlása nélkül nem tekinthető vonzó politikai ellenajánlatnak.

Ezt az egyértelmű általános beállítódást a következő, sokak által igaznak tartott állítás támasztja alá: „Valódi változásra van

szükségünk, és ezt ezek a pártok és mozgalmak tudják megvalósítani” – véli a polgárok 56%-a EU-szerte, míg a válaszadók

mindössze 32%-a nem osztja ezt az állítást. Végül, de nem utolsósorban az uniós polgárok 53%-a véli úgy, hogy az új politikai

pártok és mozgalmak a jelenlegi politikai berendezkedésnél könnyebben találnak új megoldásokat, míg a válaszadók csupán

34%-a gondolja úgy, hogy az új mozgalmak nem képesek erre.

Összességében az a kép rajzolódik ki, hogy a polgárok „valódi változást” szeretnének a hazájukban, és keresik azokat, akik ezt

az elvárást teljesíteni tudnák. Az új pártokat és a mozgalmakat általában nem tekintik a demokráciát veszélyeztető

fenyegetésnek, de a közvélemény általi elfogadottságukat a polgárok azzal kapcsolatos egyértelmű elvárásai korlátozzák, hogy

ezeknek a pártoknak és mozgalmaknak konkrét megoldásokat és javaslatokat kell az asztalra tenniük, ahelyett, hogy

egyszerűen csak elutasítják a jelenlegi helyzetet. E jellemző alapján az uniós polgárok többsége elvárja, hogy az új politikai

pártok és mozgalmak a hagyományos politikai berendezkedésnél jobb megoldásokat találjanak.

A négy állítás eredményeit egyenként vizsgálva az egyes országok között meglehetősen érdekes különbségeket

tapasztalhatunk.
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Csak két tagállamban – nevezetesen Németországban és Svédországban – gondolja a polgárok abszolút többsége úgy, hogy

hazájukban az új pártok fenyegetést jelentenek a demokráciára. Ezzel szemben 17 tagállamban a polgárok abszolút többsége

nem így ítéli meg a helyzetet. Nem látnak veszélyt a jelenséggel kapcsolatban a válaszadók az első helyezett Görögországban

(68%), a Cseh Köztársaságban (64%), Dániában (63%), Lettországban (62%) és Spanyolországban (62%), valamint a 60%-ot

meghaladó országok listáját záró Hollandiában (61%).

A közelmúltbeli választási fejlemények összefüggésében érdekes megvizsgálni Olaszországot és Franciaországot.

Olaszországban csak a válaszadók 34%-a gondolja úgy, hogy az új politikai mozgalmak és pártok veszélyt jelentenek a

demokráciára. Ezzel szemben a polgárok 55%-a nem lát ilyen veszélyt. Franciaországban a polgárok 47%-a nem érzi fenyegetve

a demokráciát, ugyanakkor tíz emberből körülbelül négy (39%) egyetért az állítással.

A földrajzi eloszlásban szintén tükröződik azt a tény, hogy tíz európaiból hét azt várja, hogy a pártok inkább konstruktívak,

mintsem csak elutasítóak legyenek a jelenlegi helyzettel szemben. Csak Málta esetében érkeztek vissza olyan válaszok, amelyek

az abszolút többségnél alacsonyabb eredményt mutatnak, itt a polgárok 46%-a értett egyet a szóban forgó állítással. Az összes

többi uniós tagállam az 50%-os határérték felett van, és a listát Hollandia (87%), Németország (85%) és Svédország (81%) vezeti.
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Ez az állítás számos érdekességet is felfedett. A 28 uniós tagállamból csupán 7 tagállamban ért egyet a polgárok abszolút

többségénél kevesebb válaszadó azzal a kijelentéssel, hogy az új politikai pártok és mozgalmak könnyebben találnak új

megoldásokat. Ezen állítás tekintetében Franciaország áll az utolsó helyen, itt a polgárok mindössze 36%-a gondolja úgy, hogy

a kijelentés igaz. Az Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, Ciprus, Németország és Luxemburg zárja azoknak az országoknak a

listáját, amelyekben a fenti állítással kapcsolatban nincsen többségi támogatás. A spektrum másik oldalán – amelyet

Horvátország az állítással való 68%-os egyetértéssel vezet – olyan országokat találhatunk, mint Magyarország és a Cseh

Köztársaság (67%–67%), Olaszország és Litvánia (65%–65%), illetve Spanyolország és Lengyelország (64%–64%), vélhetőleg

eltérő okokból.

Végül, de nem utolsósorban a negyedik állításra adott válaszok hasonló eloszlást mutatnak. Ha a válaszadóknak arra kellett

válaszolniuk, hogy egyetértenek-e vagy sem a következő állítással: „Valódi változásra van szükségünk, és ezt ezek a pártok és

mozgalmak tudják megvalósítani”, a legkevesebben Hollandiából (38%), Svédországból (39%), Luxemburgból és

Németországból (44%–44%) értettek egyet a kijelentéssel. Az állítást Horvátországban (72%), Olaszországban (71%), illetve

Spanyolországban (69%), valamint a Cseh Köztársaságban és Lettországban (68%–68%) támogatja a válaszadók legnagyobb

aránya.
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3. FEJEZET AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS
HOZZÁÁLLÁS

Ez a fejezet megvizsgálja, hogy a polgárok általánosságban és különösen az európai választások tekintetében milyen

képet alakítottak ki a szavazási eljárásról, és hogyan viszonyulnak a szavazáshoz. Ha elemezzük, hogy milyen

mértékben tájékozottak a polgárok a választási időpontokkal kapcsolatban, és jelenleg hogyan nyilatkoznak a

választások iránt tanúsított érdeklődésről, közelebbi képet kapunk az országok és társadalmi-demográfiai csoportok

közötti jelentős különbségekről.

Az európai választásokon való részvétel vagy a szavazástól való távolmaradás lehetséges okai a motiváló tényezők széles

palettáját mutatják. Ez alapján az a következtetés vonható le, hogy a szavazási magatartás pozitív irányba való befolyásolása

szempontjából többek között a differenciált és jól célzott kommunikáció és tájékoztatás, valamint a technikai szempontok

figyelembe vétele játszik kulcsfontosságú szerepet.

A szavazás egyszerű

Arra kérték a válaszadókat, hogy egy 1-től és 10-ig terjedő skálán értékeljék, hogy megítélésük szerint a nemzeti választásokon

és az európai parlamenti választásokon mennyire egyszerű, illetve bonyolult a szavazás. Az eredmények azt mutatják, hogy a

polgárok nagy többsége számára nem jelent nehézséget a szavazás: mindez nem tűnik problematikusnak sem a nemzeti

választásokkal, sem pedig az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban sem.

Bár a polgárok nyilvánvalóan jobban ismerik a tagállami választásokat, és ennélfogva „egyszerűbbnek” is tartják őket (a

válaszadók 72%-a22 nyilatkozott úgy, hogy a nemzeti választásokon való szavazás egyszerű), az európaiak többsége emellett

úgy véli, hogy az európai parlamenti választásokon való részvétel is egyszerű (62%)23.

22 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az uniós átlag nem terjed ki az Egyesült Királyságra (ebben az országban a válaszadók nem
kaptak erre vonatkozó kérdést).
23 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az uniós átlag nem terjed ki az Egyesült Királyságra (ebben az országban a válaszadók nem
kaptak erre vonatkozó kérdést).
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Ugyanakkor a szavazatleadás vélt összetettsége tekintetében megfigyelhetők bizonyos tagállami különbségek. Dániában,

Máltán, illetve Svédországban a válaszadók 90%-a, 86%-a, illetve 74%-a gondolja úgy, hogy az európai parlamenti

választásokon való részvétel egyszerű, ezzel szemben a belgák csupán 49%-a, az olaszok 50%-a, végül pedig a szlovákok és a

horvátok 53–53%-a osztja ezt a véleményt.
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A nemzeti választásokkal kapcsolatban az eredmények hasonlóan sokszínű képet mutatnak: Dániában 90%, Svédországban

88%, Máltán 87%, Belgiumban 53%, Szlovákiában és Horvátországban pedig 58% ez az érték.
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Néhány tagállam eredményeit érdemes külön is nagyító alá venni: ha Belgiumot vizsgáljuk, mi indokolhatja a nemzeti és

európai választások tekintetében a pozitív válaszok viszonylagosan alacsony mértékét? Feltehetőleg a belga alkotmányos

rendben – és az ebből eredő nehézségekben – találhatjuk meg annak az egyik okát, hogy miért nehéz a szavazók számára

a döntés.

A franciaországi és a cseh eredmények is említésre méltóak: ezekben az országokban ítélik meg a polgárok a legeltérőbb

módon a nemzeti és európai választásokat. A válaszadók 70%-a, illetve 72%-a véli úgy, hogy a tagállami választásokon

való részvétel egyszerű, ugyanakkor csak a megkérdezettek 54%-a, illetve 56%-a képviseli ugyanezt a véleményt az

európai választásokkal kapcsolatban.

A társadalmi-demográfiai elemzésekből az derül ki, hogy a politika és az európai ügyek iránt viszonylag nagy érdeklődést

mutató válaszadók könnyebben elmennek szavazni. Ezzel szemben az alacsonyabb iskolai végzettségűek, illetve a még

tanulmányokat folytató fiatalok körében nagyobb arányban találhatunk olyanokat, akik bonyolultnak ítélik a szavazást.

Ezzel párhuzamosan a szavazás azoknak a polgároknak tűnik bonyolultabbnak, akiknek rendszeresen gondot okoz a

számlák befizetése, illetve akik úgy vélik, hogy az Európai Unióban, valamint a hazájukban is rossz irányba haladnak a

dolgok.
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A szavazás fontos

Nagyon eltérő eredményeket kapunk abban az esetben, amikor a választásokon való részvétel vélt nehézségei helyett a

szavazáson való részvételnek tulajdonított jelentőséget vizsgáljuk.

Az előző kérdéshez hasonlóan arra kérték a válaszadókat, hogy egy 1-től és 10-ig terjedő skálán értékeljék, hogy

megítélésük szerint mennyire fontos részt venni a nemzeti és az európai parlamenti választásokon.

Míg az európaiak 68%-a24 úgy nyilatkozott, hogy a „nemzeti választásokon való részvétel” nagy jelentőséggel bír (8, 9 és

10 pont), az európai választások tekintetében csupán 49%-uk25 osztja ezt a véleményt. Bár a nemzeti választásokon való

részvétel jelentőségéhez képest ez utóbbi érték alacsonynak tűnik, adott a javítási lehetőség, mivel még mindig egy év

van hátra az európai választásokig.

24 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az uniós átlag nem terjed ki az Egyesült Királyságra (ebben az országban a válaszadók nem
kaptak erre vonatkozó kérdést).
25 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az uniós átlag nem terjed ki az Egyesült Királyságra (ebben az országban a válaszadók nem
kaptak erre vonatkozó kérdést).
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A nemzeti szavazás jelentőségét a polgárok többsége az összes tagállamban elismeri, bár vannak kézenfekvő különbségek

is.

Egyrészről Svédország, Dánia, Hollandia és Málta vezeti azon országok listáját, amelyekben a válaszadók legalább 85%-a

megerősítette a nemzeti választásokon való részvétel fontosságát. Ezzel szemben Szlovákiában, Horvátországban,

Belgiumban és Lengyelországban ez a többségi vélemény sokkal alacsonyabb (55% vagy kevesebb) arányban van jelen.

Szlovákia az egyetlen olyan ország, ahol a polgárok kevesebb mint fele (45%) osztja azt az álláspontot, hogy a nemzeti

választásokon való részvétel „nagy jelentőséggel bír”.

E változatos válaszok fényében a választásoknak tulajdonított nagyobb vagy kisebb jelentőség mögött különböző okok

rejlenek, és a megfelelő nemzeti politikai hátteret figyelembe véve kell értékelni őket.

Még nagyobb szórást mutatnak az Európai Unióban a vélemények, ha a válaszadókat arra kérik, hogy az európai

választások jelentőségét értékeljék.

Míg 12 országban a polgárok abszolút többsége véli úgy, hogy az európai parlamenti választásokon való voksolás nagyon

fontos, 25 tagállamban a válaszadók legalább egynegyede közepes jelentőséget tulajdonít neki. Ezzel egyidejűleg 14

országban legalább 20% igen csekély jelentőséget tulajdonít a választások e típusának.
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Ezek az eredmények ismét megerősítik az európai parlamenti választásokon való alacsony cseh (24% tartja nagy

jelentőségűnek) és szlovákiai (28%) részvételt: a 2014. évi európai parlamenti választásokon e két országban rendkívüli

alacsony részvételt regisztráltak (a Cseh Köztársaságban 18,20%, Szlovákiában pedig 13,05% volt a részvételi arány).

Ezzel szemben Dánia (77%), Málta (66%) és Hollandia (66%) azok az országok, amelyekben a polgárok a legnagyobb

jelentőséget tulajdonítják az európai parlamenti választásoknak. Ez a mutató azonban nem tükrözi közvetlenül az európai

választásokon való tényleges részvételt, mivel 2014-ben ezekben az országokban meglehetősen más képet mutattak a

részvételi arányok: Dániában 56,32%-os, Máltán 74,80%-os, Hollandiában pedig 37,32%-os volt a részvétel.

A szavazás jelentősége nem mindig tükröződik a választási részvételben...

Adná magát, hogy a tagállami választásoknak tulajdonított jelentőséget közvetlenül összekapcsoljuk a polgárok aktív

szavazási magatartásával és a végső részvételi aránnyal. Bár ez látszólag vonzó elemzési megközelítés, figyelembe kell

vennünk, hogy az elvont vélemények nem minden esetben párosulnak közvetlen cselekvéssel, különösen akkor, ha a

választások és a véleménynyilvánítás időpontja időben nem esik közel egymáshoz. Ugyanezt az óvatos megközelítést kell

alkalmazni, amikor a szavazási szándékból a tényleges részvételre szeretnénk következtetni. Példaként hasonlítsuk össze

két közelmúltbeli nemzeti választás (Olaszország és Magyarország) hasonló részvételi arányát a következő állításra kapott

válaszok összesített eredményével: „a nemzeti választásokon való részvétel nagyon fontos”. Olaszországban a legutóbbi,

március 4-i parlamenti választásokon való részvételi arány 72,93% volt; Magyarországon a polgárok 70,22%-a járult április

8-án az urnákhoz.
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Jóllehet a két szavazáson hasonló számban vettek részt a szavazók, a felmérési adatokból teljesen más reakciók olvashatók

ki azzal az állítással kapcsolatban, miszerint a „nemzeti választásokon való részvétel nagyon fontos”: csupán az olaszországi

válaszadók 58%-a gondolta úgy, hogy „nagyon fontos” a részvétel, míg Magyarországon 71% volt ez az arány.

E különbség lehetséges okai között szerepelhet valószínűleg az is, hogy a magyarországi törvényhozási választások

időzítése – amely átfedésben volt a terepmunka időtartamával – némileg befolyásolta a magyar eredményeket. Ezenkívül

a „fontosság” fogalmához kapcsolódó eltérő konnotációk is szerepet játszhatnak ebben, valamint az is, hogy hogy milyen

a hozzáállása a válaszadóknak az ilyen jellegű – inkább szubjektív választ igénylő – kérdésekhez.

A következő európai választásokon való részvétel valószínűsége

A fent vázolt érveléssel összhangban a következő európai parlamenti választásokon való tényleges részvétel valószínűségét

mérő kérdésre vonatkozó eredményeket kellő óvatossággal kell kezelni.

Bár az eredmények jól előre jelezhetik a nemzeti tendenciákat, és áttekintést adnak az EU-n belüli különböző realitásokról,

a tényleges választások előtt egy évvel kinyilvánított szavazási szándék még mindig messze eshet a végső és tényleges

szavazói magatartástól. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy e felmérés keretein belül magasabb értékek születtek a

2019-es választásokon való részvétel valószínűségével kapcsolatban, mint – a 2014. évi európai választások előtt néhány

hónappal lebonyolított – hasonló felmérések során.
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Ez összhangban áll azzal az általános képpel, amely nemcsak a felmérés eredményeit szemlélve rajzolódik ki, hanem abban is

utolérhető, ahogyan az Európai Unió és az Európai Parlament nyilvános megítélése változott az elmúlt két év során. Az EU

pozitívabb megítélése irányába mutató általános tendencia jól illeszkedik az uniós szakpolitikák iránti megnövekedett

érdeklődéshez, a szakpolitikák emberek életére gyakorolt érzékelhető hatásához, másfelől feltehetőleg az európai választások

iránti egyre növekvő érdeklődéshez is.

A válaszadókat újra arra kérték, hogy helyezzék el magukat egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1-es érték azt jelenti, hogy

„egyáltalán nem valószínű”, a 10-es érték pedig azt jelöli, hogy „nagyon valószínű”, hogy elmennek szavazni. 2018 áprilisában

az uniós polgárok 31%-a nyilatkozott úgy, hogy igen nagy valószínűséggel (10 pont) részt vesz a következő európai parlamenti

választásokon.

Nem meglepő, hogy az európai átlag mellett a tagállami álláspontok nagy szórást mutatnak: a legmagasabb értéket elérő

Dánia (a válaszadók 62%-a „nagy valószínűséggel” elmegy választani) és a legalacsonyabb arányt elérő Cseh Köztársaság (13%)

között 49 százalékpont a különbség.

A társadalmi-demográfiai attitűdök tekintetében megállapítható, hogy általában a legidősebb generációk és a magasabb

iskolai végzettséggel rendelkező polgárok nyilatkozzák nagyobb valószínűséggel azt, hogy részt fognak venni a következő

európai parlamenti választásokon. Továbbá, minél nagyobb érdeklődést mutatnak a válaszadók a politika iránt, annál nagyobb

annak a valószínűsége, hogy úgy nyilatkoznak, hogy részt fognak venni a választásokon.

Az a célunk, hogy a 2019-es európai parlamenti választások fényében kontextusba helyezzük a választói magatartásra

vonatkozó általános eredményeket. Ehhez alapvető fontosságú, hogy figyelembe vegyük a kulcsfontosságú, közelgő politikai

eseményeket, valamint a polgárok múltbeli szavazási részvételét.

Az alábbi táblázatok mindkét szempontra vonatkozóan releváns információkat tartalmaznak: egyrészről szem előtt tartjuk a

közelgő nemzeti választásokat, amelyek az európai választásokkal kapcsolatos jövőbeli szavazói magatartási trendeket

befolyásolhatják, másrészről felidézzük a legutóbbi nemzeti és európai választások részvételi arányait.
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Nemzeti választások és referendumok a 2019-es európai választások előtt és után

SI Parlamenti választások: 2018. június 3.

SE Parlamenti választások: 2018. szeptember 9.

IE Elnökválasztás: 2018. november (az időpont megerősítendő)

LV Parlamenti választások: 2018. október 6.

LU Parlamenti választások: 2018. október 14.

EE Parlamenti választások: 2019. március 3.

SK Elnökválasztás: 2019. március

FI Parlamenti választások: 2019. április 14.

LT Elnökválasztás: 2019. május (az időpont megerősítendő)

BE Parlamenti választások: 2019. május 26.

DK Parlamenti választások: 2019. június 17.

EL Parlamenti választások: 2019. október 20.

PT Parlamenti választások: 2019. október (az időpont megerősítendő)

PL Parlamenti választások: 2019. november (az időpont megerősítendő)

RO Elnökválasztás: 2019. november vagy december (az időpont megerősítendő)

HR Elnökválasztás: 2019. december / 2020. január (az időpont megerősítendő)

Forrás: Közvélemény-figyelő Osztály
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A 2014. évi európai és a legutóbbi tagállami választásokon való részvétel

Részvételi arány a 2014-es európai választásokon Részvételi arány a tagállami választásokon

dátum % dátum %

BE május 14. 89,64 május 14. 89,68

BG május 14. 35,84 március 17. 54,07

CZ május 14. 18,20 október 17. 60,84

DK május 14. 56,32 június 15. 85,89

DE május 14. 48,10 szeptember 17. 76,20

EE május 14. 36,52 március 15. 64,20

IE május 14. 52,44 február 16. 65,10

EL május 14. 59,97 szeptember 15. 56,16

ES május 14. 43,81 június 16. 69,84

FR május 14. 42,43

2017. június 48,70 és

(1. és 2. forduló) 42,64

HR május 14. 25,24 szeptember 16. 54,35

IT május 14. 57,22 március 18. 72,93

CY május 14. 43,97 május 16. 66,74

LV május 14. 30,24 október 14. 58,85

LT május 14. 47,35

2016. október 50,64 és

(1. és 2. forduló) 37,99

LU május 14. 85,55 október 13. 91,40

HU május 14. 28,97 április 18. 70,22

MT május 14. 74,80 június 17. 92,10

NL május 14. 37,32 március 17. 81,40

AT május 14. 45,39 október 17. 80,00

PL május 14. 23,83 október 15. 50,92

PT május 14. 33,67 október 15. 55,84

RO május 14. 32,44 december 16. 39,78

SI május 14. 24,55 július 14. 51,73

SK május 14. 13,05 március 16. 59,82

FI május 14. 39,10 április 15. 70,10

SE május 14. 51,07 szeptember 14. 85,81

UK május 14. 35,60 június 17. 68,70
Forrás: Közvélemény-figyelő Osztály
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A következő európai választások időpontjának ismerete

A fentiekben bemutatott eredmények megvilágítják, hogy a polgárok szemében milyen fontosak az európai választások. Bár a

tagállami választásokkal összehasonlítva az európai választásoknak tulajdonított jelentőség mértéke alacsonyabb, egyéb

adatokból az tűnik ki, hogy a közelgő 2019-es választásokkal kapcsolatos ismeretek mértéke és a szavazás iránti érdeklődés nő.

A választások előtt egy évvel a megkérdezettek mintegy egyharmada (32%) tudja az európai választások időpontját: a

válaszadók közel egyötöde (19%) pontos választ adott (2019 májusa), és 13%-uk tudta, hogy a választások a következő évben

fognak megrendezésre kerülni.

Ezek az eredmények összhangban állnak a korábbi tendenciákkal: A 2014-es európai választások előtt egy évvel az európaiak

34%-a26 tudta helyesen az időpontot, míg 20%-uk rossz választ adott, és a válaszadók 46%-a előtt nem volt ismeretes a

választások időpontja.

Mint mindig, az uniós átlag most is elfedi a nemzeti különbségeket. Franciaország (17%) és Lettország (23%), illetve

Magyarország (53%) és Belgium (52%) között például 36 százalékpontos az eltérés.

26 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az uniós átlag nem terjed ki az Egyesült Királyságra (ebben az országban a válaszadók nem
kaptak erre vonatkozó kérdést).
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A 2019-es európai választások iránti érdeklődés

Ez az érték különösen magas Hollandiában (70%) – majd a sorban Írország (62%), Málta (61%), Ausztria és Németország (60%–

60%) következik. Néhány tagállamban azonban továbbra is korlátozott az érdeklődés, ilyen ország például Szlovákia és a Cseh

Köztársaság, ahol a 2014. évi európai parlamenti választásokon való részvételi arány a legalacsonyabb volt. Uniós szinten a

magas iskolai képzettséggel rendelkező, valamint jobb gazdasági helyzetű polgárok nyilatkoznak úgy, hogy érdeklődnek a

következő európai választások iránt27. Ezeket a válaszadókat általánosan érdeklik az európai ügyek, úgy vélik, hogy számít a

véleményük, és úgy nyilatkoznak, hogy valószínűleg el fognak menni a következő európai választásokra.

A választók további – esetlegesen szükséges – tájékoztatása céljából érdekes megfigyelni, hogy nincs szoros összefüggés az

európai választások időpontjának ismerete és a szavazás iránti érdeklődés között27. Ha alaposabban megvizsgáljuk azokat a

tagállamokat, amelyek a legmagasabb fokú érdeklődést mutatják az európai választások iránt, észrevehetjük, hogy ezekben az

országokban a polgárok lényegesen kevésbé tájékozottak a szavazás időpontját illetően.

27 Korrelációs együttható nemzeti szinten: 0.16.

Határozottan pozitív eredményt kapunk, ha a következő európai választások iránti érdeklődés mértékére kérdezünk

rá. Míg a válaszadóknak csupán egyharmada tudja megnevezni a következő európai parlamenti választások helyes

időpontját, mégis minden második válaszadó úgy nyilatkozik, hogy érdeklődik a következő választások iránt.
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A következő európai választások iránt
mutatott érdeklődés

A következő európai választások
időpontjának helyes ismerete

Hollandia 70% 27%

Írország 62% 32%

Málta 61% 51%

Ausztria 60% 47%

Németország 60% 29%

A következő európai választások iránt mutatott érdeklődés nemcsak az egyes tagállamok, hanem a különböző társadalmi-

demográfiai csoportok tekintetében is más és más: a férfiak nagyobb érdeklődést tanúsítanak, mint a nők, valamint a legalább

25 évesek, az önfoglalkoztatók, a vezető beosztásúak és a szellemi foglalkozásúak, illetve azok a polgárok, akik legalább 20.

életévükig tanultak, szintén jobban érdeklődnek a választások iránt. Azok, akik meg vannak elégedve hazájuk és az EU

demokratikus működésével, nagyobb arányban érdeklődnek a következő európai választások iránt.

Ezek a felismerések megerősíteni látszanak azt, hogy a választások iránt tanúsított általános érdeklődés közvetlenül összefügg

a válaszadók iskolázottsági szintjével, illetve azzal is, hogy a megkérdezettek mennyire vannak megelégedve hazájuk és az EU

demokratikus működésével.

Ugyanakkor az európai választásokról folytatott nyilvános vita és az elkövetkező hónapokban induló különböző választási

kampányok során a kampánytémák relevanciája döntően befolyásolni fogja a polgárok választások iránti érdeklődését: ebben

a szakaszban szem előtt kell tartani, hogy a polgárok által említett prioritásokat – a nemzeti kontextuson kívül – demográfiai,

társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolják.

Az európai választásokon való részvétel okai

A korábbi felmérésekkel összhangban, amikor arra kérdeztek rá, hogy melyek azok a fő okok, amelyek miatt az európaiak az

európai választásokon részt vesznek, a válaszadók legnagyobb számban azt válaszolták, hogy azért mert ez a „kötelességük”

(47%). Az európaiak egyharmada ezenkívül úgy véli, hogy „az európai parlamenti választásokon való részvétellel

változtathatnak a dolgokon” (33%), és a válaszadók 31%-a úgy nyilatkozik, hogy „rendszeresen részt vesz a választásokon”..

Két további pozitív válasz az „európai okok” kategóriájába tartozik: a polgárok úgy gondolják, hogy az európaiak azért

szavaznak az európai választásokon, mert „európainak érzik magukat” (30%), és mivel „támogatni akarják az EU-t” (29%).

Ugyanakkor az európai szavazás alkalmat ad az általános „elégedetlenség” (26%), „az Európai Unióval való elégedetlenség”

(21%) vagy „a hazájuk kormányával szembeni elégedetlenség” (17%) kifejezésére is, míg a polgárok 22%-a szerint az emberek

azért járulnak az urnákhoz, hogy hazájuk „kormányát támogassák” (22%).
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Végül, de nem utolsósorban a válaszadók 17%-a nyilatkozik úgy, hogy az európaiak „részt kívánnak venni az Európai Bizottság

következő elnökének kiválasztásában”. Ahogyan azt az előző fejezetben tárgyaltuk, ez az eredmény arra enged következtetni,

hogy az európaiak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta egyre inkább tisztában vannak az Európai Bizottság elnöke

megválasztásának folyamatával, és valószínűleg egyre inkább úgy érezik, hogy a folyamat részesei.

A 2014. évi európai választások utólagos értékelése28 alapján érdekes párhuzamot lehet vonni az előző európai választásokon

való részvétel indokaival. Az említett felmérésben 2014-ben a szavazók mindössze 5%-a választotta a szavazás három

megadott indoka közül azt, hogy „befolyásolni kívánja az Európai Bizottság elnökének kiválasztását”. 2014-ben – a jelenlegi

helyzethez hasonlóan – a legtöbben azt választották indokként, hogy „mindig is szavaznak”, és a szavazás „állampolgári

kötelesség”. Ezzel szemben 2014-ben a válaszadók sokkal kisebb arányban nyilatkoztak úgy, hogy a szavazással

változtathatnak a dolgokon (12%-uk választotta a következő lehetőséget: „az európai választásokon való részvétellel Ön

változtathat a dolgokon”). Ebben a felmérésben az európaiak 33%-a gondolja úgy, hogy „az európai választásokon való

részvétellel változtathat a dolgokon”.

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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Az összes szavazási indíték három fő kategóriába való besorolásával azonban megállapítható, hogy az általános fontossági

sorrend 2014 óta nem változott: Az első helyen az összes tagállamban az állampolgári indokokat említik – ezt az európai okok,

végül pedig a szavazásra vonatkozó, nemzetileg motivált érvek követik.

Ez a grafikon azon válaszadók összesített számát mutatja be, akik legalább egyszer említik a következő három indítéktípus

egyikét. A grafikon egyes vonalaihoz tartozó körök azokat az országokat jelölik, ahol ezek az azonos csoportba tartozó okok a

legnagyobb arányban szerepeltek.

Az életkor szerinti és társadalmi-szakmai csoportok által adott válaszokat szemügyre véve érdemes megemlíteni néhány

eredményt.

Az „állampolgári kötelesség” élvezi az összes életkori és társadalmi-szakmai kategória körében a legnagyobb támogatást.

Általánosságban elmondható, hogy a háztartásbeliek említik a legnagyobb arányban ezt az indokot.

A vezető beosztásúak, a diákok és a fiatalok gyakran említik azt is, hogy „az európai választásokon való részvétellel

változtathatnak a dolgokon”. A legnehezebb gazdasági helyzetben élő polgárok, és akik úgy nyilatkoznak, hogy rendszeresen

gondot okoz nekik a számlák befizetése, gyakran az „elégedetlenség kifejezését” tüntetik fel az emberek szavazási indítékaként.

A tagállamonkénti részletes különbségeket a következő táblázat mutatja be. Az adatok vizsgálata során fontos szem előtt

tartani, hogy négy uniós országban – Belgiumban, Luxemburgban, Cipruson és Görögországban – kötelező részt venni a

szavazáson.
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Az európai parlamenti választásoktól való távolmaradás okai

A felmérés résztvevőit megkérték arra is, hogy a választásokon való részvétel indokai mellett arról is fejtsék ki a véleményüket,

hogy melyek azok a fő okok, amelyek miatt az emberek nem szavaznak az európai választásokon.

A válaszadók túlnyomó többsége úgy véli, hogy az emberek ezért maradnak távol a szavazástól, mert „úgy gondolják, hogy a

szavazatuk nem változtat semmin” (60%). A válaszadók 48%-a gondolja úgy, hogy az európaiak azért nem szavaznak az európai

parlamenti választásokon, mivel „bizalmatlanok a politikai berendezkedéssel szemben”, valamint ezt követi az az ok, hogy

„általánosságban nem érdekli őket a politika vagy a választás” (43%).

Az információhiány szintén megfontolandó fontos elem, mivel a polgárok 34%-a úgy véli, hogy az emberek azért nem mennek

el szavazni, mert „nem ismerik eléggé az Európai Parlament szerepét”, illetve 22%-uk azt a véleményt képviseli, hogy az

emberek „úgy gondolják, hogy nem eléggé tájékozottak a különböző politikai pártok európai kérdésekkel kapcsolatos

véleményét illetően”.

Ezt az utóbbi két indokot a polgárok azon – egyértelműen kinyilvánított – óhajával együtt kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy a

listavezető-jelölési eljárás értelmet nyerjen, azt az európai kérdésekről szóló valós vitának kell kísérnie.
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Miközben a polgárok Európai Unió és szakpolitikák iránti érdeklődése egyértelműen nőtt az elmúlt időszakban, a polgárok

hasonló mértékben várják az ezzel kapcsolatos tájékoztatást is.

Az európai okoknál a válaszadók 32%-a nem tartja kielégítőnek az Európai Parlament szerepét („úgy gondolják, hogy az Európai

Parlament nem foglalkozik kellő mértékben a hozzájuk hasonló embereket érintő problémákkal”), míg 17%-uk úgy véli, hogy

a potenciális távolmaradók „Európa- és EU-ellenesek, illetve Európa építése ellen vannak”.

A technikai vagy személyes okok szintén jelentős szerepet játszanak, mivel a válaszadók 15%-a gondolja úgy, hogy az emberek

azért nem mennek el szavazni, mert lehet, hogy „nincs rá idejük, vagy valami fontosabb dolguk van”, míg 12%-a „nem tudja,

hol vagy hogyan kell szavazni”.

Ha visszatekintünk a 2014. évi európai választások utólagos értékelésére, érdemes felidézni, hogy a távolmaradók – közvetlenül

a szavazást követően – „a politika iránti érdeklődés hiányát, illetve a politikával való általános elégedetlenséget”, valamint „a

politika iránti érdektelenséget” jelölték meg a szavazástól való távolmaradás első számú okaként, és ezt követte az a

vélekedésük, hogy „a választás semmilyen következménnyel nem jár, illetve semmin sem változtat”.

Ha a távolmaradás egyéni indokait a fentiekhez hasonlóan csoportosítjuk, azt láthatjuk, hogy 2014-hez hasonlóan az EU-val

kapcsolatos fenntartások nem szerepelnek a leggyakrabban adott válaszok között. Az összesített eredmények azt mutatják,

hogy a válaszadók 43%-a említett a négy lehetséges válasz esetében legalább egyszer „európai indokot”, míg 85% legalább

egy ízben „állampolgári indítékot” jelölt meg.

A következő táblázatban részletesen ismertetjük azokat a tagállami okokat, amelyek miatt az emberek nem vesznek részt az

európai választásokon.
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TECHNIKAI RÉSZLETEK

Felvételi kör: Az Európai Unió 28 tagállama

Interjúk: 27.601 európai polgár

Népesség: 15 évnél idősebb általános populáció

Módszertan: Személyes interjú

Terepmunka: A felmérést a Kantar Public 2018. április 11. és április 22. között végezte.

Megjegyzés:

A mérés eredményei olyan becslések, amelyek pontossága a minta méretétől és a százalékos eredményektől függ. A körülbelül

1000 interjúból álló minták esetében (egy tagállamban általában ekkora mintát alkalmaznak) a valódi százalékos arány a

következő konfidencia-intervallumokon belül változik:

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

Hibahatárok +/-1,9 pont +/-2,5 pont +/-2,7 pont +/-3,0 pont +/-3,1 pont
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Az Európai Parlament ezen Eurobarométer felmérését (EP/EB 89.2) 2018. április 11. és április 22. között mind a 28 uniós

tagállamban a következő cég készítette el:

Az Európai Parlament Eurobarométer felmérései figyelemmel kísérik az európai polgárok uniós tagságról és annak

előnyeiről formált véleményét, valamint azt, hogy

miképpen viszonyulnak az Európai Parlamenthez, annak prioritásaihoz, intézkedéseihez és küldetéséhez.

A felmérések rávilágítanak arra is, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszik a fő veszélyek kezelésében és a – polgárok

által nagyra becsült – legfontosabb eredmények védelmében.
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