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PARLAMÉTER 2019: TÍZ KULCSFONTOSSÁGÚ TANULSÁG

„Napsütötte magaslatokban” az uniós tagság támogatottsága
Az elmúlt hét évben tapasztalt kedvező növekedés után magas szinten stabilizálódott 

az uniós tagság támogatottsága az európai polgárok körében: tízből közel hat európai 

támogatja országa uniós tagságát.

A polgárok elégedettek a demokrácia működésével az EU-ban
A 2019. évi európai parlamenti választások pozitívan járultak hozzá a demokrácia Eu-

rópai Unión belüli működése kapcsán mért magasabb fokú elégedettséghez, amely 

érzést az európaiak 53%-a (+3 százalékpont) osztja.

Az európaiak egy erősebb Parlamentet szeretnének
Az európai polgárok azt szeretnék, hogy az Európai Parlament szerepe a jövőben 

erősebb legyen. Néhány hónappal az európai parlamenti választásokat követően a 

válaszadók 58%-a szorgalmazza, hogy a Parlament nagyobb befolyással rendelkezzen. 

Ez 2019 tavasza óta +7 százalékpontos, 2015 szeptembere óta pedig +14 százalék-

pontos növekedést jelent, amivel a mutató a 2007 óta tapasztalt legmagasabb szintre 

emelkedett.

Átalakulóban az Európai Parlamentről alkotott kép
A polgárok Európai Parlamentről alkotott képe továbbra is túlnyomórészt semleges 

(46%, +3 százalékpont), az adatok alaposabb vizsgálatából azonban kitűnik, hogy egyre 

nagyobb a szakadék az európaiak azon két csoportja között, akikben kedvező kép él az 

Európai Parlamentről (33%, +1 százalékpont), és akik negatív véleménnyel vannak az 

intézményről (19%, –2 százalékpont). 

Ismét a választások előtti szinten a „számít a véleményem az Európai 
Unióban” érzés
A várakozásoknak megfelelően a választások előtti szintre csökkent a polgárok azon 

érzése, hogy véleményük számít az Európai Unióban. Jóllehet a „számít a véleményem” 

érzés valóban szoros kapcsolatban áll a választások lendületével, ez arra is felhívja a fi-

gyelmet, hogy az európai polgárok részéről folyamatos az elvárás, hogy véleményüket 

figyelembe vegyék.
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Kulcsfontosságú prioritások: az éghajlatváltozás, a szegénység, a terroriz-
mus és a munkanélküliség
Az európai polgárok többsége konkrét európai lépéseket szorgalmaz az éghajlatválto-

zás, valamint a szegénység, a terrorizmus és a munkanélküliség elleni küzdelem terén. 

Az európai értékek védelmét illetően a válaszadók egyértelmű többsége úgy gondolja, 

hogy az egész világra kiterjedő emberi jogok, a szólásszabadság és a nemek közötti 

egyenlőség alapvető uniós értékek, amelyeket meg kell őrizni.

Éghajlatváltozás: az európai polgárokat legjobban foglalkoztató környezet-
védelmi kérdés
A különböző környezeti problémák közül az uniós átlagot tekintve az abszolút többség 

az éghajlatváltozást tartja napjaink legfontosabb környezetvédelmi kérdésének, ame-

lyet a légszennyezés, az erdőírtás, valamint az egyre növekvő hulladékmennyiség 

problémája követ.

Eredményesek a fiatalok vezette, éghajlatváltozás elleni fellépések
Tíz európaiból közel hat úgy gondolja, hogy az éghajlatváltozás elleni lépéseket sür-

gető, fiatalok vezette tiltakozások mind az uniós szintű, mind a belföldi politikára köz-

vetlen szakpolitikai hatást gyakoroltak.

Kíváncsi a részletekre? Hát hogyne!
Az európai polgárok háromnegyede (77%-a) több információt szeretne kapni az un-

iós intézmények tevékenységeiről. Az érdeklődés középpontjában a következő témák 

állnak: az uniós jogszabályok helyi, regionális és nemzeti szinten jelentkező konkrét 

következményei, valamint az Európai Parlament és az európai parlamenti képviselők 

tevékenységeire vonatkozó további információk. 

Készen a részvételre
Tízből három válaszadó indíttatást érezne magában arra, hogy nagyobb szerepet 

vállaljon országa európai parlamenti képviselőinek munkájában, ha további tájékoz-

tatást kapnának a képviselők szerepéről és tevékenységeiről, vagy többet látnák őket 

a médiában.
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TOVÁBBRA IS „NAPSÜTÖTTE MAGASLATOKBAN” AZ UNIÓ TÁMOGATOTTSÁGA 

A 2011 és 2018 között tapasztalt, csaknem megszakítás nélküli növekedést követően magas 

szinten stabilizálódott az európai uniós tagság támogatottsága a polgárok körében. Tíz eu-

rópaiból közel hat (59%, =) támogatja országa uniós tagságát, aminek jóvoltából e hagyományos 

és kulcsfontosságú Eurobarométer-mutató immár a harmadik egymást követő évben „napsütötte 

magaslatokba” emelkedett1.

A25 tagállamban a válaszadók többsége úgy véli, hogy országa tagsága „jó dolog”. Az országok e körén 

belül a támogatottság mértéke az írországi és luxemburgi 81%-os érték, valamint az Egyesült Királyság-

ban mért 42% között mozog. A fennmaradó három tagállamban – Olaszországban, Csehországban és 

Szlovákiában – a válaszadók többsége szerint az ország számára az uniós tagság „se nem jó, se nem rossz”. 

2019 júniusához képest egyértelműen nőtt az uniós tagság támogatottsága Franciaországban, ahol a 

kedvező vélemények aránya 6 százalékpontos növekedés mellett 58%-ra emelkedett. A tagság támoga-

tottsága Görögországban 5 százalékpontos növekedéssel 47%-ra, Lettországban pedig 4 százalékpontos 

emelkedést mutatva 59%-ra nőtt. Ezzel szemben Litvániában (–8 százalékponttal), az Egyesült Királyság-

ban (–7 százalékponttal), továbbá Lengyelországban és Cipruson (–5, illetve –5 százalékponttal) csökkent 

az EU támogatottsága.

A brexit közepette az Egyesült Királyság az egyetlen olyan ország, ahol tetemes növekedés tapasztalható 

1 2017 márciusa óta 57–62% közötti szinteket mutatva.
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az uniós tagsággal kapcsolatos bizonytalan nézetek tekintetében: (2019 júniusához képest 11 százalék-

pontos növekedéssel) a brit válaszadók 31%-a véli úgy, hogy az Egyesült Királyság számára „se nem jó, se 

nem rossz” az uniós tagság. 

A többi korcsoporttal való összevetésben továbbra is a fiatalok körében a legnagyobb az Európai Unió 

általános támogatottsága. A 15 és 24 év közöttiek 64%-a tartja „jó dolognak” az uniós tagságot, míg az 55 

év feletti európaiak 54%-a vélekedik hasonlóan. A felmérés adataiból ugyanakkor az is kiolvasható, hogy 

2019 júniusához képest 6 százalékponttal visszaesett az EU támogatottsága a fiatalok körében. Egyelőre 

túl korai lenne megmondani, hogy ez a fejlemény a fiatalok elidegenedésének első jele-e. Az Unió 

támogatottságának a fiatalok körében tapasztalt csökkenése mindazonáltal egyértelműen azt bizonyítja, 

hogy támogatásukat – többek között választásokon való részvételüket, különösképpen pedig általános 

érdeklődésüket – nem lehet magától értetődőnek tekinteni. 

ERŐSÖDÖTT AZ UNIÓS DEMOKRÁCIÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG

Míg az uniós tagság kedvező megítélése változatlanul stabil, az Unió jövőjével kapcsolatos 

általános optimizmus továbbra is lassan, de tartósan emelkedő tendenciát mutat.

A polgárok harminckét százaléka szerint az EU jó úton halad. 2019 tavaszához képest ez 5 százalékpontos 

növekedést jelent, és a 2011 novembere óta megfigyelhető pozitív tendencia folytatódásáról tanúskodik. 

Szintén 5 százalékpontos elmozdulást mutatva csökkent azon polgárok aránya, akik úgy érzik, hogy az EU-

ban rossz irányba haladnak a dolgok: a válaszadók relatív többsége, 46%-a osztja ezt a véleményt. 

Ezzel párhuzamosan a közelmúltban tartott európai parlamenti választások, valamint a polgárok EP-válasz-

tásokon való aktív részvétele pozitívan járult hozzá a demokrácia Európai Unión belüli működését övező 

egyre nagyobb fokú elégedettséghez. 

A polgárok európai demokratikus folyamatba vetett bizalmára, annak megbecsülésére utaló jelek már a 

korábbi Eurobarométer felmérésekben is megmutatkoztak, és ezeket a jelenlegi Parlaméternek az európai 

demokrácia különböző jellemzőire vonatkozó eredményei is nagymértékben megerősítik. 

Az európaiak ötvenkét százaléka elégedett a demokrácia Európai Unión belüli működésével és 56% saját 

hazája kapcsán is ugyanezt az álláspontot képviseli. Az elmúlt tizenkét hónapban erősödött az elége-

dettség érzése az uniós demokratikus folyamat tekintetében, míg a demokrácia nemzeti szintű működése 

esetében kevésbé jelentős hasonló változások mutatkoznak.  

Az uniós demokrácia működésével elégedettek egyes országokban mért arányát tekintve a 28 tagállam 

között mintegy kétszeres különbségek tapasztalhatók. Az elégedettség Írországban (77%), Dániában (77%) 
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és Lengyelországban (73%) a legmagasabb szintű, míg az emberek Spanyolországban és az Egyesült 

Királyságban (mindkettő esetében 45%), Olaszországban (44%) és Görögországban (34%) a legkevésbé 

elégedettek az uniós demokratikus folyamattal.

A nemzeti rendszerek esetében az „elégedett” válaszok arányait tekintve csaknem háromszoros különbség 

tapasztalható: a polgárok nemzeti demokratikus folyamatok kapcsán érzett elégedettsége a Romániában 

(34%), Horvátországban (33%) és Görögországban (32%) mért értékek és a legmagasabb százalékos 

arányokat mutató dániai (93%), luxemburgi (84%) és hollandiai (83%) értékek között mozog. 

Az uniós demokráciával való általános elégedettség 14 országban haladja meg a nemzeti demokrácia 

működése kapcsán érzett elégedettség szintjét. Különösen szembetűnő e különbség Románia, Horvátország, 

Litvánia, Bulgária, Lettország és Lengyelország esetében. Az egyes országokban tapasztalható változásokat il-

letően 2019 tavasza óta Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Spanyolországban nőtt (+13, 

+11, +10 és +9 százalékpontos emelkedést mutatva) a legmarkánsabban az uniós demokrácia támogatottsá-

ga. E növekedéseket összefüggéseikben kell vizsgálni, figyelembe véve a konkrét politikai fejleményeket, így 

például az Európai Uniónak a jogállamiság magyarországi és lengyelországi tiszteletben tartásával kapcsolat-

ban képviselt álláspontját, vagy a spanyolországi bizonytalan politikai légkört.

FOKOZOTTABB ÉRDEKLŐDÉS AZ EURÓPAI ÜGYEK IRÁNT

Az Európai Unióról alkotott általános vélemény alakulásának jobb megismerését szolgáló 

másik tényező, hogy az elmúlt évben mind a polgárok, mind a média egyre nagyobb figyel-

met szentelnek az európai ügyeknek.

A válaszadók jelentős többsége (62%-a) arra a kérdésre, hogy változott-e az elmúlt tizenkét hónapban 

személyes érdeklődése az európai ügyek iránt, azt felelte, hogy érdeklődése változatlan maradt. Az eu-

rópaiak 22%-a azonban úgy nyilatkozott, hogy érdeklődése nőtt, és mindössze 15%-a számolt be ennek 

ellenkezőjéről.

Az európai ügyek iránti érdeklődés növekedése nemzeti szinten Írországban (45%) és az Egyesült Királyság-

ban (43%) kiugróan jelentős, ami részben a brexit-vita uralta belföldi közbeszédet tükrözi.  A skála másik 

végén a mezőnyből Olaszország és Románia tűnik ki, ahol a polgárok 27%-a, illetve 22%-a számolt be arról, 

hogy az elmúlt évben csökkent az európai ügyek iránti érdeklődése. 

Egyértelmű korreláció áll fenn a nyilvánosság uniós ügyek iránti megújult érdeklődése és az e témákról 

folytatott eszmecserék intenzívebb médiabeli jelenléte között. Összességében az európaiak közel fele 

nem észlelt változást a sajtóvisszhang tekintetében, 36%-a viszont azt vallja, hogy az EU-val kapcsolatos 

tudósítások száma nőtt, 11%-uk pedig úgy véli, hogy csökkent.
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ÁTALAKULÓBAN A POLGÁROK EURÓPAI PARLAMENTRŐL ALKOTOTT VÉLEMÉNYE 

Az európai demokráciába vetett egyre erősödő bizalom, valamint az EU-val kapcsolatos kérdése-

ket övező egyre nagyobb érdeklődés alapján úgy tűnik, hogy a bizalom helyreállásának az 

Európai Parlament előnyét élvezi. 

Jóllehet a polgárok Európai Parlamentről alkotott képe továbbra is túlnyomórészt semleges (46%, 2018 

szeptembere óta +3 százalékpont), a trendvonal arról tanúskodik, hogy egyre nagyobb a szakadék az eu-

rópaiak azon két csoportja között, akikben kedvező kép él az Európai Parlamentről (33%, +1 százalékpont), 

és akik negatív véleménnyel vannak az intézményről (19%, –2 százalékpont). A válaszadók legnagyobb 

számban Írországban (52%) mondták azt, hogy kedvező kép él bennük, őket a dániai (49%), a portugáliai 

(49%) és a svédországi (48%) válaszadók követik. A skála másik végén – 20%-os, 24%-os és 25%-os „pozitív” 

értékekkel – Csehország, Franciaország és Spanyolország áll.

Az Európai Parlamentről „semleges” nézeteket valló polgárok gyakrabban kerülnek ki a nők, a fiatalok és a 

diákok, valamint az alacsonyabb jövedelműek köréből, míg a legpozitívabb kép az intézményről a vezetők-

ben, illetve azokban él, akik úgy érzik, hogy véleményük számít az EU-ban. E megállapításból levonható 

egy fontos következtetés: a „számít a véleményem” érzés olyan döntő tényező az Európai Parlamentről mint 

demokratikus és közvetlenül megválasztott intézményről alkotott kép alakulásában, amely befolyásolja a 

negatív véleményektől a pozitív vélemények irányába való elmozdulást. Ez utat nyit az új megközelítések 

előtt is a polgárok Európai Parlamenttel való együttműködésével kapcsolatban. A jelek szerint ez azon 

meggyőződés mellett (illetve leginkább azon meggyőződéstől függően), hogy a szavazás változásokat 

hozhat, valamint hogy az európai demokrácia megfelelő válaszokkal tud szolgálni személyes elvárásaikra, 

a polgárok intézményről kialakított véleményétől is függhet.

A BEFOLYÁSOSABB EURÓPAI PARLAMENT IRÁNTI IGÉNY A VALAHA MÉRT LEGERŐSEBB

Ha a polgárok bíznak abban, hogy a szavazás változásokat hozhat, és emellett úgy vélik, hogy 

véleményük számít az EU-ban, azt várhatnánk, hogy ezek az attitűdök az Európai Parlament 

befolyásának növelése iránti igényben is tükröződnek. Az elmúlt négy év során az egymást 

követő Eurobarométer felmérések válaszadóinak körében csakugyan erősödtek a Parlament 

jelentőségének növelése kapcsán az elvárások. 

A jelenlegi Eurobarométer felmérés eredményei azt mutatják, hogy amióta e kérdést 2007-ben első alka-

lommal feltették, soha nem volt ilyen erős a befolyásosabb Európai Parlament iránti igény. Az európaiak 

ötvennyolc százaléka – ami 2019 tavasza óta 7 százalékpontos, 2015 szeptembere óta pedig 14 százalék-
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pontos növekedést jelent – szeretné, hogy az Európai Parlament jelentősebb szereppel rendelkezzen. 25 

tagállamban a polgárok relatív többsége szeretne egy befolyásosabb intézményt látni. Arányuk 89% (Cip-

rus) és 39% (Dánia) között mozog. 

A Parlament tevékenységeinek ismerete meghatározó tényező lehet a nagyobb befolyás támogatásában. 

A jelentősebb szerepet szorgalmazó polgárok aránya valamennyi országban – Ciprus, Spanyolország, Lux-

emburg és Románia kivételével – számottevően magasabb azok körében, akik behatóan ismerik a Parla-

ment jogalkotási tevékenységét.

A demokrácia Európai Unión belüli működésével kapcsolatos elégedettség szintje hasonló hatással jár: 

minél elégedettebbek a válaszadók az EU demokratikus rendszerének működésével, annál jobban sze-

retnék, hogy a Parlament befolyása nagyobb legyen.
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GYENGÜLT A „SZÁMÍT A VÉLEMÉNYEM AZ EU-BAN” ÉRZÉS: ELŐRE LÁTOTT VÁLTOZÁS 
VAGY FELHÍVÁS CSELEKVÉSRE?

Az Európai Parlament szerepének erősödése iránti igény, valamint az európai demokrácia 

működésével való egyre nagyobb mértékű elégedettség alapján feltételezhető, hogy 

egyre erősebb az európai polgárok Európai Parlamentbe vetett bizalma. Ez a felmérés ug-

yanakkor azt mutatja, hogy visszatérőben van a választások előtti szintre az európai polgárok 

azon érzése, hogy „véleményük számít az Európai Unióban”. 

A válaszadók 49%-a véli úgy, hogy véleménye számít az EU-ban, amely válaszadói arány megegyezik a 2019. 

február-márciusi szinttel. A választások után készített Eurobarométer felmérés2 56%-os értéket mutatott. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a „számít a véleményem” érzés szoros összefüggésben áll a választások 

lendületével. Az európai projekt támogatása önmagában nem elegendő a „számít a véleményem” érzés 

előmozdításához. Noha jó néhány uniós országban az európai uniós tagság támogatottsága viszonylag 

erős „számít a véleményem” érzéssel párosul, más országokban kevésbé nyilvánvaló a kapcsolat. Ausz-

triában, Horvátországban és Szlovákiában például meglehetősen erős az az általános érzés, hogy a pol-

gárok véleménye számít az EU-ban, míg az uniós tagság kedvező megítélése ugyanezen országokban 

továbbra is viszonylag alacsony szintű.

2 Új dimenziót kaptak-e az európai parlamenti választások? 91.5. számú Eurobarométer felmérés, 2019. szeptember (PE640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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MEGŐRIZENDŐ PRIORITÁSOK

Amint azt az európai választások eredményei is alátámasztják, a polgárok komoly elvárásokat 

támasztanak az Európai Parlamenttel szemben a prioritásként megjelölt témák kapcsán. 

2019 októberében a válaszadók 32%-a nyilatkozott úgy, hogy a prioritások közül az Európai Parlamentnek 

mindenekelőtt az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel, a környezet, az óceánok és a biológiai sokféleség 

megóvásával kell foglalkoznia. Második helyen 31%-kal a társadalmi kirekesztés és a szegénység problémá-

jának megoldása áll, amelyet – valamivel lemaradva – a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

(24%), valamint az ifjúsági munkanélküliséggel szembeni küzdelem és a teljes foglalkoztatottság valamen-

nyi uniós országban történő megteremtésére való törekvés (24%) követ. A felsőfokú oktatásba irányuló 



PARLAMÉTER 2019: ÖSSZEFOGLALÓ 14

beruházások, valamint a gazdasági növekedést szolgáló megfelelő feltételek kialakítása alkotják (22%-kal, 

illetve 18%-kal) a következő olyan kérdéscsoportot, amelyet a válaszadók fontosnak tartanak. 

A társadalmi kirekesztés és a szegénység problémájának megoldása tizenkét országban számít elsődleges 

– hat ország esetében más kérdésekkel egyenrangú – prioritásnak. Tizenegy országban áll az élen az égha-

jlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem (két tagállam esetében más témákkal osztozva az első 

helyen). Az ifjúsági munkanélküliség öt országban továbbra is kulcsfontosságú probléma, míg a terroriz-

mus elleni küzdelmet három országban tartják a legégetőbb kérdésnek. A külső határok védelme kizárólag 

Észtországban elsődleges prioritás, megosztva az első helyet a terrorizmus elleni küzdelemmel, továbbá 

a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemmel. Portugáliában és Romániában a fogyasztói 

jogok, valamint az egészségügyi ellátás minőségének és hozzáférhetőségének javítása áll – mindkét eset-

ben más témákkal holtversenyben – a lista élén. Végezetül Málta az egyetlen ország, amelyben a polgárok 

az őket legjobban foglalkoztató témaként a közös migrációs és integrációs politika megerősítését jelölik 

meg. 
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A polgárok prioritásai – mint mindig – nagymértékben tükrözik az adott nemzeti összefüggéseket, valamint 

a társadalmi-demográfiai hátteret. A prioritások mind a támogatás szintje, mind a témáknak tulajdonított 

jelentőség szempontjából igen markáns eltéréseket mutathatnak és fognak is mutatni az egyes országok, 

sőt még az országokon belüli különböző társadalmi-demográfiai alcsoportok között is. Az alábbi térkép az 

éghajlatváltozás kérdéskörére szorítkozva mutatja be az országok közötti eltéréseket, szemléltetve, hogy e 

téma esetében a svédországi 62%-tól a pusztán 14%-os bulgáriai értékig terjedő tartományban mozognak 

az értékek.

MEGŐRIZENDŐ ÉRTÉKEK

Ha mindazon értékeket vizsgáljuk, amelyeket az Európai Parlament prioritásként védeni hiva-

tott, egységesebb a különféle országok véleménye és stabilabb tendencia figyelhető meg. 

A válaszok 48%-a (+ 2 százalékpont 2018 szeptemberéhez képest) szerint az emberi jogok védelme 

világszerte továbbra is messze a legfontosabb érték a polgárok szerint. Némi eltérés ellenére második 

helyen áll (38%-kal) a nemek közötti egyenlőség és a szólásszabadság (ugyancsak 38%-kal). 

Minden harmadik európai megemlíti az uniós tagállamok szolidaritását (33%, +3 százalékpont), míg a 

lakosság egyötöde tekinti fő értéknek az EU és a világ szegény országai közötti nemzetközi szolidaritást, 

illetve a kultúrák vagy vallások közötti párbeszédet (23%, +1 százalékpont, illetve 22%, -1 százalékpont).

Végezetül az európaiak 18%-a (-2 százalékpont) a kisebbségek védelmét is említi, 10%-uk pedig a halál-

büntetés eltörlését is megnevezi, mint olyan értéket, amelyért küzdeni kell. 
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATÉRT

Az éghajlatváltozás és a környezettel kapcsolatos ügyek egyre inkább mindennapi életünk 

részévé válnak. A természeti katasztrófáktól és a hőmérsékleti adatoktól kezdve egészen a 

fiatalok vezette #FridaysForFuture mozgalomig, amelynek égisze alatt milliók vonulnak fel, – nem 

beszélve az ezekre a kérdésekre összpontosító politikai vitákról – az európaiak hangot adnak ag-

godalmaiknak és konkrét intézkedéseket követelnek.

A Parlament saját Eurobarométer-adatai ezt az exponenciálisan növekvő sürgősséget tükrözik számos, ebben 

az időszakban készített felmérésben: 2018 áprilisában3 a válaszadóknak mindössze 35%-a választotta az 

éghajlatváltozást az európai választási kampány kiemelt témájának, az ötödik helyre rangsorolva azt. 2019. 

február-márciusban4 az éghajlatváltozást már kiemelt prioritásként említette azon válaszadók 55%-a, akik 

nagyon valószínűnek tartották, hogy szavazni fognak az európai választásokon.

A Parlament választások utáni Eurobarométer felmérése5 ‘szerint az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 

környezetvédelem volt a második legfontosabb ok, amely az európaiakat a 2019. májusi európai válasz-

tásokon való részvételre ösztönözte. Az EU-ban a szavazók átlagosan 37%-a nevezte meg ezt a kérdést fő 

szavazási okaként, második helyen a gazdaság és a növekedés után (44%). A fiatalok és a diákok számára az 

éghajlatváltozás volt az őket szavazásra késztető fő ok. 

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS AZ EURÓPAI POLGÁROKAT LEGINKÁBB FOGLALKOZTATÓ 
KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉS

Ez a felmérés a továbbiakban is a polgároknak az éghajlatváltozással kapcsolatos hozzáállását 

és aggályait kutatja. A válaszadók több mint fele (52%) véli úgy, hogy az éghajlatváltozás a leg-

fontosabb környezetvédelmi kérdés. Konkrétabb kérdéseket vizsgálva az európaiak a levegősze-

nnyezést (35%), a tengerszennyezést (31%), az erdőirtást és a növekvő hulladékmennyiséget 

(mindkettő 28%) is a környezetvédelmi aggályok közé sorolják. A lista alsó végén találhatók az 

idegenforgalom és a hangszennyezés által keltett környezeti károk, amelyeket tíz válaszadó közül 

kevesebb mint egy említett.

3 Mozgásban a demokrácia: egy évvel az európai választások előtt az Eurobarométer 89.2. felmérése, 2018. május (PE621.866), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
4 Közelebb a polgárokhoz, közelebb a szavazáshoz, az Eurobarométer 91.1. felmérése, 2019. április (PE637.932), https://www.europarl.europa.eu/
at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
5 Have European Elections Entered a New Dimension? Eurobarometer Survey 91.5, September 2019 (PE640.156), https://www.europarl.europa.
eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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Bár az éghajlatváltozás meghaladja az uniós átlagot, ha országonkénti bontásban vesszük figyelembe, az 

derül ki, hogy egyes országokban a válaszadóknak komolyabb aggályaik vannak más környezetvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatban.

Az éghajlatváltozást a legfontosabb környezetvédelmi problémák közé sorolók nagyobb valószínűséggel fi-

atalok (60% 15–24 év közötti), egyetemisták (62%), felsőfokú tanulmányokat végeztek (57%, szemben az alac-

sonyabb iskolai végzettségűekkel, akik 47%-ot tesznek ki), vagy vezető beosztásúak (58%). Emellett általában 

kedvezően vélekednek az Európai Parlamentről és annak szerepéről: az EP-ről kedvező képet alkotók 58%-a 

említi az éghajlatváltozást mint fő prioritást, szemben az EP-t negatívan megítélők 44%-ával. 

A levegőszennyezés a legfontosabb környezetvédelmi probléma a máltai polgárok több mint kétharmada 

(69%) és a bulgár és a lengyel lakosság hozzávetőleg fele (52%, illetve 49%) számára, míg az erdőirtás Lit-

vániában (63%), Észtországban és Romániában (mindkét helyen 54%) a legfontosabb kérdés. Az erdőirtást 

fontos problémaként megnevezők többnyire fiatalok (35%-uk 15 és 24 év közötti az 55 év feletti 27%-kal 

szemben), még tanulnak (34%) és gyakori internethasználók (29%).
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Az utolsó, egyes európaiak által nagyon fontosnak tartott probléma a szemét egyre növekvő mennyisége. 

A lett válaszadók 48%-a, a szlovének 42%-a, a szlovákok 40%-a és a csehek 39%-a szerint ez a legégetőbb 

probléma. Ezeknek a válaszadóknak a szociodemográfiai elemzéséből nem lehet egyértelmű következtetést 

levonni a profiljukról, de úgy tűnik, hogy az előző tételekkel ellentétben nagyobb valószínűséggel idősebbek 

(30%-uk legalább 40 éves, szemben a 26%-ot kitevő 15–24 évesekkel).

A FIATALOK ÁLTAL VEZETTE ÉGHAJLATVÁLTOZÁS-ELLENES TILTAKOZÁSOK ÉS A SZAK-
POLITIKÁKRA NÉZVE VÁRHATÓ HATÁSUK

A #FridaysForFuture és a hozzá hasonló tiltakozó mozgalmak, az EU egészében és világszerte 

milliókat mozgósítottak az elmúlt év során, ezt pedig komoly sajtóvisszhang kísérte. 

A közvélemény-kutatás során a válaszadóknak azt is el kellett mondaniuk, hogy szerintük ezek az ifjúsági 

indíttatású mozgalmak hozzájárultak-e ahhoz, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemben mind európai, 

mind pedig nemzeti szinten több politikai intézkedést hozzanak. Mindkét kérdésre sokatmondó válaszok 

érkeztek: minden tíz európai polgárból csaknem hat bizakodik abban, sőt van arról meggyőződve, hogy a 

fiatalok által vezetett éghajlatváltozás elleni tiltakozások mindkét esetben közvetlen hatást gyakoroltak a 

szakpolitikákra.

25 tagállamban a válaszadók abszolút többsége véli úgy, hogy ezek a fiatalok által vezetett, éghajlatváltozás 

elleni tüntetések hozzájárulnak az EU-ban az éghajlatváltozás elleni küzdelmet segítő politikai intézkedések 

végrehajtásához. Erről a befolyásról leginkább az írek vannak meggyőződve (a válaszadók csaknem kéthar-

mada, 74%), őket pedig a svédek (71%) és a ciprusiak (70%) követik. Írországban és Cipruson gyakorlatilag 

minden tíz válaszadóból több mint három gondolja úgy, hogy ezek az intézkedések „mindenképpen” 

pozitív politikai eredményhez vezetnek az EU-ban (31%, illetve 35%). Észtországban kevésbé nyilvánvaló 

a különbség azok közt, akik szerint az említett tiltakozások több politikai intézkedéshez vezethetnének az 

EU-ban az éghajlatváltozás elleni küzdelemben (49%) és azok közt, akik nem osztják ezt a nézetet (45%) 

– így van ez az Egyesült Királyságban is (47% a 42% ellenében). Csehország az egyetlen olyan ország, 

ahol több válaszadó gondolja úgy, hogy az olyan fellépések, mint a fiatalok által vezetett tüntetések, nem 

járulnak hozzá ahhoz, hogy az EU több politikai intézkedést hozzon az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

érdekében (52%, szemben azzal a 42%-kal, akik szerint hozzájárulnak).

A tagállamok között nagyobb eltérések vannak, ha azt vizsgáljuk, hogy mely válaszadók vélik úgy, hogy 

az ifjúsági tiltakozások befolyásolják saját országukban az éghajlatváltozás elleni politikai intézkedéseket. 

19 európai országban a válaszadók abszolút többsége gondolja így, míg három további országban (Lit-

vániában, Máltán és az Egyesült Királyságban) a válaszadók relatív többsége osztja ezt a nézetet. Számos 
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országban – amelyek mindegyike Közép- vagy Kelet-Európában van – több válaszadó véli úgy, hogy 

nemzeti politikájukat nem befolyásolják a fiatalok által vezetett éghajlati tiltakozások. Szlovéniában a 

válaszadók 52%-a nem érzékel ilyen befolyást, szemben azzal a 44%-kal, amely igen, míg Horvátországban 

55% nem ért egyet a válaszadók azon 42%-ával, akik ilyen hatást látnak. További olyan országok, amelyek 

válaszadóinak többsége kételkedik a fiatalok által vezetett tiltakozás által a nemzeti politikai döntéshozatal-

ra gyakorolt közvetlen befolyásban: Lettország (54% a 41% ellenében), Észtország (54% a 40% ellenében), 

Bulgária (44% a 38% ellenében) és a Cseh Köztársaság (58% a 37% ellenében).

A szociodemográfiai elemzésből kiderül, hogy minél fiatalabbak a válaszadók, annál valószínűbb, hogy 

hisznek abban, hogy az EU-ban érezhető lesz a tiltakozások hatása. Az ezen nézetet valló válaszadók 

nagyobb valószínűséggel magasan képzettek vagy még mindig tanulnak, esetleg vezető beosztásúak és 

gyakori internethasználók. Másik fontos jellemzőjük az EU-hoz és az Európai Parlamenthez való kedvező 

viszonyulásuk. 
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VEGYEN RÉSZT!

2019-ben az európai választások jelentősen megerősítették az európai polgárokkal való 

folyamatos interakció és kapcsolattartás jelentőségét és az irántuk való igényt. A szavazók 

magasabban képzettek és tájékozottabbak, és minden korábbinál nagyobb bennük a készség 

a politikai szerepvállalásra. 2019-ben a szavazók magabiztosabbak, szerepvállalóbbak és 

elkötelezettebbek. A cselekvőképesség és a szerepvállalás mértékének növekedésével együtt 

nőttek az elvárások a pozitív következményekkel kapcsolatban – és erősítették az Európai Par-

lament még erősebb elkötelezettsége és vitapartner szerepe iránti igényt.

Az Európai Parlament demokratikus tekintélyét és befolyását az összes uniós tagállam választói által adott 

mandátum támasztja alá. A választók nevében végzett munkájában való rendszeres, folyamatos és aktív rész-

vételtől függ.  Ugyanakkor ez a részvétel nagymértékben függ a tudástól is: minél több polgár érti meg az 

Európai Parlament lényegét, létezésének célját és működésének módját, annál valószínűbb, hogy többen sza-

vaznak az európai választásokon, így erősítve a maguk során az Európai Parlament demokratikus legitimitását.

A 2019-es Parlaméter felmérés egy sor kérdést intézett a válaszadókhoz, hogy megállapítsa az Európai 

Parlament munkájával kapcsolatos ismereteiket, illetve az Európai Unióval és intézményeivel – konkrétan 

az Európai Parlamenttel és képviselőivel – kapcsolatos további tájékoztatás iránti igényüket.

A PARLAMENT MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK

Uniós átlagban a válaszadók 61%-a nyilatkozott úgy, hogy közepes vagy magas szintű ismeretek-

kel rendelkezik az EP munkájáról. Amikor 1-től 10-ig terjedő skálán (ahol a 10-es a kimerítő 

tudást jelenti) kellett mutatniuk, hogy saját bevallásuk szerint mennyit tudnak az Európai Parla-

ment munkájáról, 55% vélte úgy, hogy közepes szintű ismeretekkel rendelkezik (4–7 a skálán). A 

polgároknak csak egy szűkebb rétege (6%) vallotta magáról, hogy „magas szintű tudással” (8–10 

a skálán) rendelkezik, míg a válaszadók 39%-a nyilatkozott úgy, hogy keveset tud (a skálán 1–3). Az 

Európai Parlament munkájával kapcsolatos ismeretek európai uniós átlagos szintje tehát egy tízes 

skálán 4,2.  

Az EP-vel kapcsolatos ismeretek átlagos szubjektív szintje Ausztriában (5,0), Romániában (4,8) és Lengye-

lországban (4,7) a legmagasabb.  Összességében viszonylag kis eltérések vannak a tagállamok között, az 

ausztriai 5-östől a franciaországi 3,4-es átlagos szubjektív ismereti szintek között. Franciaország az egyetlen 

olyan ország, ahol a válaszadók abszolút többsége (54%) nyilatkozott úgy, hogy alacsony szintű tudással 

rendelkezik az Európai Parlament munkájáról, utána második helyen áll az Egyesült Királyság és Szlovénia 
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(mindkettőben 47% vallotta alacsony tudásszintűnek magát), végül pedig Észtország (46%). Összességé-

ben 27 tagállam polgárai állítják magukról, hogy közepes vagy magas szintű ismeretekkel rendelkeznek, 

míg 12 uniós tagállamban minden tíz válaszadóból több mint négy vallotta azt, hogy csak alacsony szintű 

ismeretekkel rendelkezik.

EGYÉRTELMŰ ÉRDEKLŐDÉS A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK IRÁNT

Az európai uniós polgárok több mint háromnegyede (77%) szeretne több információt kapni 

az új jogalkotási időszak hét javasolt szempontja közül legalább egyről, illetve az európai 

intézmények tevékenységéről.

EU-szerte átlagosan azt kíséri a legnagyobb érdeklődés, hogy az európai jogszabályoknak milyen konk-

rét következményei vannak a válaszadók országára nézve. A megkérdezettek 31%-a választotta ezt a le-

hetőséget, amit szorosan követ a „mit tesz az Európai Parlament” témakör iránti érdeklődés (29%), majd 

az, hogy „konkrétan mit tett, vagy mit változtatott a válaszadó városában, régiójában vagy hazájában az 

EU” (28%) és „a válaszadók országát képviselők tevékenységei az Európai Parlamentben” (27%). A felmérést 

tárgyát képező ügyek iránti érdeklődés szintje közt csak elenyésző különbség észlelhető, az utolsó helyen 

24%-kal áll „az Európai Bizottság tevékenységei iránti érdeklődés” és „az adott nemzeti kormány épp aktuá-

lis uniós témákkal kapcsolatos álláspontja” egyaránt.

Sokkal változatosabb a kép, ha az országok közti eltérést figyeljük annak viszonylatában, hogy miről sze-

retnének többet megtudni a válaszadók. Tizenegy országban a polgárok leginkább arról szeretnének tá-

jékoztatást kapni, hogy az uniós jogszabályok milyen konkrét következményekkel járnak saját országukra 

nézve. Az eredmények az észak-európai országokban a legmagasabbak: 62% Hollandiában, 60% Své-

dországban, őket pedig Finnország (54%) és Dánia (50%) követi.

Öt, többnyire dél-kelet-európai országban a válaszadók arról szeretnének több információt, hogy az EU konk-

rétan városukban, régiójukban és országukban mit tett vagy változtatott meg. E csoport élén Görögország 

áll (47%), őt Románia követi (40%), majd Horvátország (37%), Bulgária (36%) és Szlovákia (29%). A ciprusi 

(44%), litván (38%) és lengyel (28%) válaszadókat az érdekli főként, hogy saját képviselőik mit csinálnak az 

Európai Parlamentben, míg hat országban – köztük Franciaországban (36%) és Olaszországban (35%) a 

válaszadók leginkább az Európai Parlament munkájáról és tevékenységeiről szeretnének többet megtudni 

általánosságban véve.

Spanyolország és az Egyesült Királyság a kakukktojás.  E két ország mindegyikében azt a választ adták a 

leggyakrabban, hogy nem szeretnének több információt (Spanyolországban 34%, és az Egyesült Királyság-

ban 31%). Másfelől az ír válaszadók leggyakrabban (33%) a saját kormányuknak a jelenlegi uniós témákkal 

kapcsolatos álláspontja iránti érdeklődésükre utaltak. A több információ iránti érdeklődés megnyilvánult a 
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szavazók (83%) és a szavazástól távolmaradók (68%) részéről egyaránt. A 2019-ben nem szavazóknak csak 

28%-a, a szavazóknak pedig csak 15%-a nem szeretne több információt kapni.

EGYÜTT AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐKKEL

Tízből három válaszadó indíttatást érezne magában arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon 

országa európai parlamenti képviselőinek munkájában, ha további tájékoztatást kapnának 

a képviselők szerepéről és tevékenységeiről, vagy többet látnák őket a médiában (29%). A 

válaszadók egyötödét az a lehetőség, hogy egy EP-képviselőhöz fordulhatna egy konkrét ügy-

ben és konkrét választ kapna, további szerepvállalásra ösztönözné. Uniós átlagban a válaszadók 

16%-a szeretne találkozni európai parlamenti képviselőivel a városában vagy régiójában ren-

dezett eseményeken, míg a válaszadók 13%-a vonzó lehetőségnek találná az Európai Parlament 

brüsszeli vagy strasbourgi helyszínének meglátogatását. A képviselőkkel való interakció leg-

kevésbé preferált módja a közösségi médián keresztüli kapcsolattartás (12%).

A 2019-es európai parlamenti választásokon szavazók 74%-a legalább egy módját megnevezi az EP 

képviselőivel való gyakoribb kapcsolatfelvételnek, míg 24%-uk egyáltalán nem érdekelt további szerepvál-

lalás iránt. A legutóbbi európai választásokon nem szavazók több mint fele (56%) is megnevezett legalább 

egy módot a gyakoribb kapcsolatfelvételi lehetőségek közül, több, a saját EP-képviselő szerepéről és te-

vékenységéről szóló információ iránti igényét hangoztatva. 

MÓDSZERTAN ÉS AZ ADATOK MEGJELENÍTÉSE 
A közvéleménykutatást a Kantar az Európai Parlament számára végezte a 92.2. sz. Eurobarométer felmérés 

keretében. A terepmunkára 2019. október 8–22. között került sor mind a 28 uniós tagállamban. A 15 éves 

vagy annál idősebb népesség reprezentatív mintájaként kiválasztott 27 607 válaszadóval személyes interjú 

készült. A teljes jelentés, többek között az országonkénti bontás, adatok és eredmények a következő címen 

érhetők el online:  http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
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