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PARLAMETER 2019: DESET KLJUČNIH SPOZNANJ

Podpora članstvu v EU ima svetlo prihodnost
Zadnjih sedem let se je podpora državljanov članstvu v Evropski uniji povečevala. Us-

talila se je na visoki ravni: skoraj šest od desetih Evropejcev podpira članstvo svoje 

države v EU.

Državljani so zadovoljni z delovanjem demokracije v EU
Evropske volitve leta 2019 so pozitivno prispevale k večjemu zadovoljstvu z delovanjem 

demokracije v Evropski uniji: z njim je zadovoljnih 52 % (+3 odstotne točke) Evropejcev.

Evropejci si želijo, da bi imel Parlament pomembnejšo vlogo
Evropski državljani si želijo, da bi imel Evropski parlament v prihodnosti pomembnejšo 

vlogo. Nekaj mesecev po evropskih volitvah je 58 % anketirancev izrazilo željo, da bi bil 

Parlament vplivnejši. To je 7 točk več kot pomladi 2019 in 14 točk več kot septembra 

2015, pri čemer je ta kazalnik dosegel najvišjo raven od leta 2007.

Podoba Evropskega parlamenta se izboljšuje
Večina državljanov ima še vedno nevtralno mnenje o Evropskem parlamentu (46 %, +3 

odstotne točke), vendar natančnejši pregled podatkov kaže, da se povečuje razkorak 

med Evropejci s pozitivnim mnenjem o Evropskem parlamentu (33 %, +1 odstotna 

točka) in tistimi z negativnim mnenjem (19 %, –2 odstotni točki). 

 Mnenje „Moj glas šteje v EU“ ponovno dosega ravni pred volitvami
Kot pričakovano, je občutek državljanov, da njihov glas šteje v EU, ponovno na ravneh 

pred volitvami. Čeprav je občutek „moj glas šteje“ veliko močnejši v obdobju volitev, je 

mogoče ugotoviti tudi, da evropski državljani vedno pričakujejo, da bo njihov glas štel.
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Podnebne spremembe, revščina, terorizem in brezposelnost so ključne 
prednostne naloge
Večina Evropejcev poziva h konkretnim ukrepom EU na področjih podnebnih spre-

memb, boja proti revščini, terorizma in brezposelnosti. V zvezi z zaščito evropskih vred-

not velika večina meni, da je treba človekove pravice po vsem svetu, svobodo govora 

in enakost spolov ohraniti kot temeljne vrednote Unije.

Podnebne spremembe so po mnenju evropskih državljanov najpomembne-
jše okoljsko vprašanje
Med številnimi okoljskimi vprašanji današnjega časa so v povprečju po mnenju abso-

lutne večine ljudi v EU najpomembnejše okoljsko vprašanje podnebne spremembe, 

sledijo pa jim onesnaževanje zraka, krčenje gozdov in vse večje količine odpadkov.

Podnebni ukrepi, ki jih vodijo mladi, so učinkoviti
Skoraj šest od desetih Evropejcev meni, da protesti za podnebno ukrepanje, ki jih vodi-

jo mladi, neposredno vplivajo na politiko na ravni EU in na domačo politiko.

Želite več informacij? Seveda
Tri četrtine evropskih državljanov (77 %) si želi, da bi imeli več informacij o dejavnostih 

evropskih institucij. Predvsem jih zanima, kakšne so konkretne posledice zakonodaje 

EU na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, izvedeli pa bi radi tudi več o dejavnostih 

Evropskega parlamenta in njegovih poslancev.

Pripravljenost na sodelovanje
Trije od desetih anketirancev menijo, da bi se bolj zanimali za dejavnosti evropskih 

poslancev iz svojih držav, če bi imeli več informacij o njihovi vlogi in dejavnostih ali če 

bi se poslanci pogosteje pojavljali v medijih.
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PRIHODNOST PODPORE EU JE ŠE NAPREJ SVETLA 

Podpora državljanov članstvu v Evropski uniji se je med letoma 2011 in 2018 praktično stalno 

povečevala, nato pa se je ustalila na stabilni visoki ravni. Skoraj šest od desetih Evropejcev (59 

%, =) podpira članstvo svoje države v EU, kar pomeni, da so rezultati tega tradicionalnega ključne-

ga kazalnika Eurobarometra dobri že tretje leto zapored1.

Večina anketirancev v 25 državah članicah meni, da je članstvo njihove države v EU „nekaj dobrega“. Raven 

podpore v teh državah sega od 81 % na Irskem in v Luksemburgu do 42 % v Združenem kraljestvu. V 

preostalih treh državah članicah, in sicer v Italiji, na Češkem in Slovaškem, večina anketirancev meni, da 

članstvo v EU ni ne dobro ne slabo za njihovo državo. 

V primerjavi z junijem 2019 je opazno jasno povečanje podpore članstvu v EU, saj se je delež ljudi, ki menijo, 

da je članstvo nekaj pozitivnega, povečal za 6 odstotnih točk na 58 %. V Grčiji se je podpora povečala za 5 

točk na 47 %, v Latviji pa za 4 točke na 59 %. Na drugi strani se je podpora EU zmanjšala v Litvi (–8 odstotnih 

točk), Združenem kraljestvu (–7 odstotnih točk), na Poljskem in na Cipru (v obeh za –5 odstotnih točk).

Ob upoštevanju brexita je Združeno kraljestvo edina država, kjer se je močno povečal delež ljudi, ki imajo 

o članstvu v EU neopredeljeno mnenje: 31 % odstotkov anketirancev iz Združenega kraljestva (11 točk več 

kot junija 2019) meni, da članstvo v EU ni ne dobro ne slabo za njihovo državo. 

1 Od marca 2017 se rezultat giblje med 57 % in 62 %.
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Mladi so na splošno še vedno največji podporniki Evropske unije v primerjavi z drugimi starostnimi skupi-

nami. Štiriinšestdeset odstotkov Evropejcev, starih med 15 in 24 let, meni, da je članstvo v EU „nekaj dobre-

ga“, medtem ko jih med tistimi, ki so starejši od 55 let, tako meni 54 %. Raziskava pa je tudi pokazala, da se 

je podpora med mladimi v primerjavi z junijem 2019 zmanjšala za 6 odstotnih točk. Zdaj je še prezgodaj 

za trditev, da je ta razvoj prvi znak manjšega zadovoljstva med mladimi. Kljub temu je zmanjšanje podpore 

EU med mladimi zagotovo dokaz, da njihove podpore, vključno z volilno udeležbo in splošnim interesom, 

ne smemo imeti za samoumevno. 

VEČJE ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO V EU

Čeprav je podpora članstvu v EU še naprej trdna, se splošni optimizem glede prihodnosti Unije 

še naprej počasi, vendar nenehno povečuje.

Dvaintrideset odstotkov državljanov meni, da je EU na pravi poti. To pomeni izboljšanje za 5 odstotnih točk 

v primerjavi s pomladjo 2019 in nadaljevanje pozitivnega trenda od novembra 2011. Delež državljanov, ki 

menijo, da se stvari v EU odvijajo v napačno smer, se je prav tako zmanjšal za 5 točk, pri čemer tako meni 

relativna večina, in sicer 46 % anketirancev. 

Hkrati so nedavne evropske volitve in aktivna udeležba državljanov na njih pozitivno prispevale k večjemu 

zadovoljstvu z delovanjem demokracije v Evropski uniji. 

Znaki, ki kažejo, da državljani zaupajo evropskemu demokratičnemu procesu in ga cenijo, so bili razvidni 

že iz prejšnjih raziskav Eurobarometer in so se tudi potrdili, zlasti s tokratnimi rezultati Parlametra o različnih 

značilnostih evropske demokracije. 

Dvainpetdeset odstotkov Evropejcev je zadovoljnih z načinom delovanja demokracije v Evropski uniji in 

56 % z načinom delovanja demokracije v svoji državi. V zadnjih dvanajstih mesecih se je povečalo zadovol-

jstvo ljudi z demokratičnim procesom v EU, hkrati pa so bile podobne, vendar manj izrazite spremembe 

opazne tudi v zvezi z delovanjem demokracije na nacionalni ravni.  

Na nacionalni ravni se je delež državljanov, ki so zadovoljni z delovanjem demokracije v 28 državah član-

icah, približno podvojil. Na Irskem (77 %), Danskem (77 %) in Poljskem (73 %) so stopnje zadovoljstva 

največje, medtem ko so prebivalci Španije in Velike Britanije (v obeh 45 %), Italije (44 %) in Grčije (34 %) z 

demokratičnim procesom EU najmanj zadovoljni.

Kar zadeva nacionalne sisteme, se je delež tistih, ki so s sistemom „zadovoljni“, skoraj potrojil, od Romunije 

(34 %), Hrvaške (33 %) in Grčije (32 %) do Danske (93 %), Luksemburga (84 %) in Nizozemske (83 %), tj. 

držav, v katerih je delež državljanov, ki so zadovoljni z nacionalnim demokratičnim procesom, največji. 
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V 14 državah je splošna stopnja zadovoljstva z evropsko demokracijo višja kot na nacionalni ravni. Te razlike 

so zlasti velike v Romuniji, na Hrvaškem, v Litvi, Bolgariji, Latviji in na Poljskem. Kar zadeva spremembe 

na nacionalni ravni, se je podpora demokraciji v EU od pomladi 2019 najbolj povečala na Madžarskem, 

Poljskem, Češkem in v Španiji (za +13 odstotnih točk, +11 odstotnih točk, +10 odstotnih točk in +9 od-

stotnih točk). Ta povečanja bi bilo treba obravnavati ob upoštevanju posebnega političnega dogajanja, 

kot je stališče Evropske unije glede spoštovanja pravne države na Madžarskem in Poljskem ali negotovo 

politično ozračje v Španiji.

VEČJE ZANIMANJE ZA EVROPSKE ZADEVE

Drugi dejavnik, ki pomaga bolje oceniti razvoj javnega mnenja o Evropski uniji, je, da državlja-

ni in mediji v zadnjem letu vse več pozornosti namenjajo evropskim zadevam.

Velika večina anketirancev je na vprašanje, ali se je njihovo zanimanje za evropske zadeve v zadnjih dva-

najstih mesecih spremenilo, odgovorila, da ne (62 %). Hkrati je 22 % Evropejcev odgovorilo, da jih zdaj te 

teme bolj zanimajo, 15 % pa jih trdi nasprotno.

Na nacionalni ravni se je zanimanje za evropske zadeve najbolj povečalo na Irskem (45 %) in v Združenem 

kraljestvu (43 %); kar je delno posledica nacionalne javne razprave, ki je večinoma povezana z brexitom.  Na 

drugi strani izstopata Italija in Romunija, kjer 27 % oziroma 22 % državljanov trdi, da se zdaj manj zanimajo 

za evropska vprašanja kot pred enim letom. 

Ugotoviti je mogoče jasno povezavo med ponovnim zanimanjem javnosti za zadeve, povezane z EU, in 

pogostejšim omenjanjem teh tem v medijih. Na splošno skoraj vsak drugi Evropejec ni opazil nobene 

spremembe v poročanju medijev, medtem ko jih 36 % meni, da se o temah, povezanih z EU, poroča več, 

11 % pa jih meni, da se o njih poroča manj.

MNENJE DRŽAVLJANOV O EVROPSKEM PARLAMENTU SE SPREMINJA 

Zdi se, da povečevanje zaupanja v evropsko demokracijo in zanimanja za vprašanja, povezana 

z EU, pozitivno vpliva tudi na zaupanje ljudi v Evropski parlament. 

Čeprav mnenje državljanov o Evropskem parlamentu ostaja pretežno nevtralno (46 %, +3 odstotne točke 

od septembra 2018), se povečuje razkorak med Evropejci s pozitivnim mnenjem o Evropskem parlamentu 

(33 %, +1 odstotna točka) in tistimi z negativnim mnenjem (19 %, –2 odstotni točki). 
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Največ ljudi ima o EP pozitivno mnenje na Irskem (52 %), sledijo pa ji Danska (49 %), Portugalska (49 %) in 

Švedska (48 %). Češka, Francija in Španija so države z najslabšim rezultatom, saj ima pozitivno mnenje le 20 

%, 24 % oziroma 25 % ljudi.

Med državljani, ki imajo o Evropskem parlamentu „nevtralno“ mnenje, so najpogosteje ženske, mladi in 

študenti ter ljudje z nizkimi dohodki. Hkrati imajo direktorji in tisti, ki menijo, da njihov glas šteje v EU, 

najbolj pozitivno mnenje o tej instituciji.

Na podlagi te ugotovitve je mogoče oblikovati pomemben sklep: mnenje „moj glas šteje“ je odločilni de-

javnik pri oblikovanju javnega mnenja o Evropskem parlamentu kot demokratični in neposredno izvoljeni 

instituciji ter vpliva na to, da se mnenje ljudi prevesi iz negativnega v pozitivno. 

To odpira tudi nove načine za obravnavo sodelovanja državljanov z Evropskim parlamentom. Zdi se, da je 

to lahko odvisno od mnenja, ki ga imajo o tej instituciji, in predvsem od njihovega občutka, da se stvari z 

glasovanjem lahko spremenijo oziroma da lahko evropska demokracija ustrezno zadovolji njihova osebna 

pričakovanja.
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NAJODLOČNEJŠI POZIV K VPLIVNEJŠEMU EVROPSKEMU PARLAMENTU, IZMERJEN DOSLEJ

Lahko bi pričakovali, da državljani, ki zaupajo v to, da se lahko z glasovanjem stvari spremenijo, 

in menijo, da njihov glas šteje v EU, tudi menijo, da bi moral biti Evropski parlament vplivnejši. 

V zadnjih štirih letih se je med anketiranci v zaporednih raziskavah Eurobarometer povečal delež 

tistih, ki menijo, da bi moral biti Parlament vplivnejši. 

Sedanja raziskava Eurobarometer je pokazala, da je delež ljudi, ki menijo da bi moral biti Evropski parla-

ment vplivnejši, največji, odkar se je začelo postavljati to vprašanje leta 2007. Oseminpetdeset odstotkov 

Evropejcev meni, da bi moral imeti Evropski parlament pomembnejšo vlogo, kar je 7 odstotnih točk več 

kot pomladi 2019 in 14 točk več kot septembra 2015. V 25 državah članicah relativna večina državljanov 

meni, da bi morala biti ta institucija vplivnejša. Rezultati segajo od 89 % na Cipru do 39 % na Danskem. 

Poznavanje dejavnosti Parlamenta bi bilo lahko odločilni dejavnik pri tem, ali ljudje podpirajo večji vpliv te 

institucije. V vseh državah – razen na Cipru, v Španiji, Luksemburgu in Romuniji – je delež državljanov, ki si 

želijo, da bi imel Parlament pomembnejšo vlogo, znatno večji med tistimi, ki vedo veliko o zakonodajnih 

dejavnostih Parlamenta.

Raven zadovoljstva z načinom delovanja demokracije v Evropski uniji ima podoben učinek: bolj kot so 

državljani zadovoljni z demokratičnim sistemom v EU, bolj si želijo, da bi imel Evropski parlament večji vpliv.
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ZMANJŠANJE ŠTEVILA LJUDI, KI MENIJO, DA NJIHOV GLAS ŠTEJE V EU: 
PRIČAKOVANA SPREMEMBA ALI RAZLOG ZA UKREPANJE?

Želja, da bi imel Evropski parlament večjo vlogo, skupaj z vse večjim zadovoljstvom z načinom 

delovanja evropske demokracije sta dejavnika, na podlagi katerih lahko sklepamo, da se pov-

ečuje zaupanje evropskih državljanov v Evropski parlament. Vendar zadnja raziskava kaže, da je 

občutek državljanov, da njihov glas šteje v EU, ponovno na ravneh pred volitvami.

Delež državljanov, ki menijo, da njihov glas šteje v EU, znaša 49 %, kar je enako ravnem iz februarja in marca 

2019. Rezultat, zabeležen z raziskavo Eurobarometer, izvedeno po volitvah2, je znašal 56 %. 

Ugotovitve so pokazale, da je občutek ljudi, da njihov glas šteje, močno povezan z obdobjem volitev. 

Podpora evropskemu projektu sama po sebi ne zadošča za to, da bi več ljudi menilo, da njihov glas šteje. 

Čeprav je v precej državah EU podpora članstvu v EU povezana s sorazmerno močnim občutkom ljudi, 

da njihov glas šteje v EU, je v nekaterih drugih državah ta povezava manj očitna. Na primer, v Avstriji, na 

Hrvaškem in Slovaškem je občutek ljudi, da njihov glas šteje v EU, na splošno precej močen, medtem ko je 

delež ljudi, ki podpirajo članstvo v EU, v teh državah še vedno sorazmerno majhen.

2 Ali so volitve v Evropski parlament dobile novo razsežnost? Raziskava Eurobarometer 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/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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PREDNOSTNE NALOGE, KI JIH JE TREBA ZAGOVARJATI

Kot so pokazali rezultati evropskih volitev, imajo državljani velika pričakovanja glede prednos-

tnih tem Evropskega parlamenta. 

Oktobra 2019 je 32 % anketirancev menilo, da bi morala biti boj proti podnebnim spremembam ter ohran-

janje okolja, oceanov in biotske raznovrstnosti najpomembnejša prednostna naloga Evropskega parla-

menta. Druga najpomembnejša prednostna naloga je po mnenju 31 % anketirancev boj proti socialni 

izključenosti in revščini, sledita pa ji – z nekoliko nižjim odstotkom – boj proti terorizmu in organiziranemu 

kriminalu (24 %) ter bojproti brezposelnosti mladih in prizadevanje za polno zaposlenost v vseh državah 

EU (24 %). Naložbe v visoko šolstvo in vzpostavitev ustreznih pogojev za gospodarsko rast sta naslednji 

pomembni vprašanji po mnenju 22 % oziroma 18 % anketirancev. 
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Boj proti socialni izključenosti in revščini je glavna skrb v dvanajstih državah, pri čemer to vprašanje v šestih od 

teh držav prvo mesto deli z drugimi temami. V enajstih državah sta najpomembnejša boj proti podnebnim 

spremembam in varstvo okolja (v dveh državah članicah je to ena od dveh najpomembnejših prednostnih 

nalog). Brezposelnost mladih je še vedno glavna skrb v petih državah, boj proti terorizmu pa v treh. Zaščita 

zunanjih meja je glavna prednostna naloga le v Estoniji, kjer je na prvem mestu skupaj z bojem proti teroriz-

mu ter bojem proti socialni izključenosti in revščini. Povečanje pravic potrošnikov ter kakovost zdravstvenih 

storitev in dostop do njih za vse državljane  sta na prvem mestu na Portugalskem in v Romuniji, in sicer 

skupaj z drugimi temami. Nazadnje, Malta je edina država, kjer so državljani kot glavno skrb navedli krepitev 

skupne politike priseljevanja in vključevanja. Kot vedno so prednostne naloge državljanov močno povezane 

z njihovimi nacionalnimi okoliščinami in socialno-demografskimi razmerami. Prednostne naloge so lahko in 

tudi bodo zelo različne, tako v smislu ravni podpore kot tudi njihove pomembnosti za posamezno državo 

in za posamezne socialno-demografske podskupine znotraj teh držav. Če pogledamo izključno vprašanje 

podnebnih sprememb, je na spodnjem zemljevidu prikazana podpora tej temi v posameznih državah, ki 

znaša od 62-odstotne podpore na Švedskem do zgolj 14-odstotne podpore v Bolgariji.
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VREDNOTE, KI JIH JE TREBA OHRANITI

Pri obravnavi vrednot, ki bi jih moral Evropski parlament prednostno zagovarjati, je mogoče 

ugotoviti enotnejše mnenje po državah in stabilnejši trend. 

Varstvo človekovih pravic po svetu je še vedno najpomembnejša vrednota po mnenju državljanov, saj je 

tako navedlo 48 % anketirancev (+2 odstotni točki v primerjavi s septembrom 2018). Enakost spolov je kl-

jub manjšemu zaostanku na drugem mestu (38 %, =), skupaj s svobodo govora (38 %). Tretjina Evropejcev 

omenja tudi solidarnost med državami članicami EU (33 %, +3 odstotne točke), medtem ko sta solidarnost 

med EU in revnimi državami po svetu ter medkulturni ali medverski dialog najpomembnejši vrednoti po 

mnenju več kot petine prebivalstva (in sicer 23 %, +1 odstotna točka, in 22 %, –1 odstotna točka). Poleg 

tega 18 % (–2 odstotni točki) Evropejcev omenja tudi zaščito manjšin, 10 % anketirancev pa meni, da je 

odprava smrtne kazni po svetu vrednota, za katero bi se morali nujno boriti. 

PODNEBNE SPREMEMBE IN PODNEBNI UKREPI

Podnebne spremembe in druga vprašanja, povezana z okoljem, vse bolj postajajo del našega 

vsakdana. Evropejci izražajo zaskrbljenost in zahtevajo konkretne ukrepe na različnih po-

dročjih, od naravnih nesreč in temperaturnih rekordov do aktivizma v okviru gibanja #FridaysFor-

Future, ki ga vodijo mladi in zaradi katerega se je na ulice podalo več milijonov ljudi, da niti ne 

omenjamo političnih razprav, ki se osredotočajo na ta vprašanja.

Podatki iz več raziskav Eurobarometer Evropskega parlamenta v tem obdobju odražajo ta vse večji občutek 

nujnosti: aprila  20183 je le 35 % anketirancev menilo, da so podnebne spremembe glavna tema evropske 

volilne kampanje, s čimer se je ta tema uvrstila na peto mesto. V obdobju februar–marec 20194 je že 55 % 

anketirancev, ki so navedli, da bodo verjetno glasovali na evropskih volitvah, menilo, da so podnebne spre-

membe glavna prednostna naloga. Raziskava Eurobarometer, izvedena po parlamentarnih volitvah EU5, je 

pokazala, da sta „boj proti podnebnim spremembam in varstvo okolja“ drugi najpomembnejši razlog, zara-

di katerega so se Evropejci odločili, da bodo glasovali na evropskih volitvah maja 2019. V povprečju v EU 

37 % volivcev to vprašanje navaja kot razlog za udeležbo na volitvah, tik za gospodarstvom in mladimi (44 

%). Med mladimi in študenti so podnebne spremembe glavni razlog, zaradi katerega glasujejo na volitvah. 

3 Demokracija in spremembe – še leto dni do evropskih volitev, raziskava Eurobarometer 89.2, maj 2018 (PE621.866), https://www.europarl.euro-
pa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move

4 Bližje državljanom, bližje volitvam, raziskava Eurobarometer 91.1, april 2019 (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  Ali so volitve v Evropski parlament dobile novo razsežnost? Raziskava Eurobarometer 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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PODNEBNE SPREMEMBE SO PO MNENJU EVROPSKIH DRŽAVLJANOV 
NAJPOMEMBNEJŠE OKOLJSKO VPRAŠANJE

S to raziskavo se še naprej preučujejo stališča in pomisleki državljanov glede podnebnih spre-

memb. Več kot polovica anketirancev meni, da so podnebne spremembe (52 %) najpomembne-

jše okoljsko vprašanje. Kar zadeva bolj specifična vprašanja, so po mnenju Evropejcev onesnaženost 

zraka (35 %), onesnaževanje morja (31 %), krčenje gozdov in vse večja količina odpadkov (pri obeh 

28 %) najpomembnejše teme, ki jih skrbijo v zvezi z okoljem. Na dnu tega seznama so okoljska škoda 

zaradi turizma in obremenitev s hrupom, ki ju omenja manj kot desetina anketirancev.

Čeprav so podnebne spremembe v povprečju v EU na vrhu tega seznama, podrobnejši pregled rezultatov 

na nacionalni ravni razkriva, da anketirance bolj skrbijo okoljska vprašanja. Med tistimi, ki se jim podnebne 

spremembe zdijo najpomembnejše okoljsko vprašanje, so predvsem mladi (tako meni 60 % anketirancev, 



PARLAMETER 2019: POVZETEK 17

starih od 15 do 24 let, v primerjavi z 48 % anketirancev, starih nad 55 let), študenti (62 %), visoko izobraženi 

(57 % v primerjavi z 47 % med osebami z nižjo stopnjo izobrazbe) in menedžerji (58 %). Te skupine imajo 

tudi pozitivno mnenje o Evropskem parlamentu in njegovi vlogi: 58 % tistih, ki imajo pozitivno mnenje o EP, 

navaja podnebne spremembe kot glavno prednostno nalogo – v primerjavi s 44 % tistih, ki imajo negativno 

mnenje o EP. 

Onesnaženost zraka je najpomembnejše okoljsko vprašanje po mnenju več kot dveh tretjin prebivalcev Malte 

(69 %) ter približno polovice prebivalcev Bolgarije (52 %) in Poljske (49 %), medtem ko je krčenje gozdov 

najpomembnejše vprašanje v Litvi (63 %), Estoniji in Romuniji (v obeh tako meni 54 % anketirancev). Med 

anketiranci, ki menijo, da je krčenje gozdov pomembno vprašanje, so predvsem mladi (tako meni 35 % ljudi, 

starih med 15 in 24 let, v primerjavi s 27 % ljudi, starejših od 55 let), študenti (34 %) in pogosti uporabniki 

interneta (29 %).

Zadnje vprašanje, ki je po mnenju nekaterih Evropejcev najpomembnejše, je vse večja količina odpadkov. 

To vprašanje je najpomembnejše za anketirance iz Latvije (48 %), Slovenije (42 %), Slovaške (40 %) in Češke 

(39 %). Na podlagi socialno-demografske analize teh anketirancev ni mogoče oblikovati nobenega jasnega 

profila, zdi pa se, da je v primerjavi s prejšnjimi točkami večja verjetnost, da so ti ljudje starejši (tako meni 30 % 

ljudi, starih 40 let ali več, v primerjavi s 26 % ljudi, starih 15 do 24 let)..

PODNEBNI PROTESTI, KI JIH VODIJO MLADI, IN NJIHOV PRIČAKOVANI VPLIV NA POLITIKO

Gibanje #FridaysForFuture in drugi podobni protesti so v zadnjem letu k ukrepanju spodbudili 

več milijonov ljudi po vsej EU in po svetu, o čemer se je veliko poročalo v medijih. 

V raziskavi je je bilo postavljeno vprašanje, ali ti protesti, ki jih vodijo mladi, dejansko prispevajo k odločne-

jšim političnim ukrepom za boj proti podnebnim spremembam – tako na evropski kot nacionalni ravni. 

Odgovori na obe vprašanji so bili jasni: skoraj šest od desetih Evropejcev meni oziroma je celo prepričanih, 

da podnebni protesti, ki jih vodijo mladi, v obeh primerih neposredno vplivajo na politiko.

Absolutna večina anketirancev iz 25 držav članic meni, da ti protesti glede podnebnih sprememb, ki jih 

vodijo mladi, prispevajo k izvajanju nadaljnjih ukrepov za politični boj proti podnebnim spremembam 

v EU. Med tistimi, ki so najbolj prepričani glede tega vpliva, so Irci, med katerimi jih tako meni skoraj tri 

četrtine (74 %), Švedi (71 %) in Ciprčani (70 %). Na Irskem in na Cipru dejansko nekaj več kot trije od desetih 

anketirancev menijo, da bodo ti ukrepi „zagotovo“ imeli pozitiven politični rezultat v EU (tako jih meni 31 

% oziroma 35 %). V Estoniji je razlika med tistimi, ki menijo, da bi bilo mogoče s temi protesti doseči, da bi 

se sprejelo več političnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam v EU (49 %), in tistimi, ki menijo, 

da se to ne bo zgodilo (45 %), manj očitna – enako velja za Združeno kraljestvo (47 % v primerjavi z 42 
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%). Češka je edina država, kjer več anketirancev meni, da ukrepi, kot so protesti, ki jih vodijo mladi, ne bi 

prispevali k temu, da bi EU sprejela več političnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam (tako jih 

meni 52 %, medtem ko jih nasprotno meni 42 %).

Razlika med državami članicami je večja pri anketirancih, ki menijo, da bi protesti, ki jih vodijo mladi, vplivali 

na politične ukrepe proti podnebnim spremembam v njihovi državi. V 19 evropskih državah tako meni 

absolutna večina anketirancev, v dodatnih treh državah (Litva, Malta in Združeno kraljestvo) pa tako meni 

relativna večina anketirancev. V nekaterih državah, od katerih vse ležijo v srednji ali vzhodni Evropi, več 

anketirancev meni, da podnebni protesti, ki jih vodijo mladi, ne bi vplivali na njihovo nacionalno politiko. V 

Sloveniji 52 % anketirancev meni, da protesti nimajo takega vpliva, medtem ko jih nasprotno meni 44 %, na 

Hrvaškem pa je ta rezultat 42 % proti 55 % anketirancev, ki menijo, da ukrepi imajo učinek. Druge države, 

kjer je večina ljudi skeptičnih glede neposrednega vpliva protestov, ki jih vodijo mladi, na oblikovanje 

nacionalnih politik, so Latvija (54 % proti 41 %), Estonija (54 % proti 40 %), Bolgarija (44 % proti 38 %) in 

Češka (58 % proti 37 %).

Socialno-demografska analiza je pokazala, da mlajši kot so anketiranci, verjetneje je, da protesti po nji-

hovem mnenju vplivajo na EU. Med anketiranci, ki imajo tako mnenje, so predvsem visoko izobraženi 

ali študentje, menedžerji in pogosti uporabniki interneta. Druga njihova pomembna lastnost je njihov 

pozitiven odnos do EU in Evropskega parlamenta. 
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SODELUJ!

Z evropskimi volitvami 2019 sta se znatno okrepila pomen in potreba po stalnem stiku in 

sodelovanju z evropskimi državljani. Volivci so postali bolj izobraženi in osveščeni – poleg 

tega so se tudi bolj pripravljeni politično udejstvovati kot v preteklosti. Volivci leta 2019 so bolj 

samozavestni, opolnomočeni in motivirani. Poleg večje stopnje opolnomočenja in motivira-

nosti so se povečala pričakovanja v zvezi s pozitivnimi posledicami glasovanja – s čimer se je 

povečala potreba po okrepljenem sodelovanju in razpravah Evropskega parlamenta.

Demokratična moč in vpliv Evropskega parlamenta temeljita na mandatu volivcev iz vseh držav članic EU. 

Odvisna sta od njihove redne, stalne in aktivne udeležbe pri delu v njihovem imenu. Vendar je sodelovanje 

močno odvisno od osveščenosti: več kot državljani vedo o Evropskem parlamentu, njegovem delu in za 

kaj se zavzema, večja je verjetnost, da bodo glasovali na evropskih volitvah in s tem krepili demokratično 

legitimnost Evropskega parlamenta.

V raziskavi Parlameter 2019 je bilo anketirancem postavljenih več vprašanj, s katerimi se je merilo njihovo 

trenutno poznavanje dela Evropskega parlamenta ter želja po več informacijah o Evropski uniji in njenih 

institucijah, zlasti Evropskem parlamentu in njegovih poslancih.

POZNAVANJE DELA PARLAMENTA

V EU v povprečju 61 % anketirancev ocenjuje, da so srednje dobro ali dobro seznanjeni z delom EP. 

Ko so morali na lestvici od 1 do 10 (pri čemer „10“ pomeni, da o delu Parlamenta „vedo veliko“) 

oceniti, koliko vedo o delu Evropskega parlamenta, jih je 55 % odgovorilo, da njegovo delo poznajo 

srednje dobro (izbrali so ocene med 4 in 7). Le manjši delež državljanov, tj. 6 %, meni, da njegovo delo 

„dobro poznajo“ (ocene od 8 do 10), 39 % pa jih meni, da ga poznajo „slabo“ (ocene od 1 do 3). Pov-

prečna ocena poznavanja dela Evropskega parlamenta v EU na lestvici od ena do deset je torej 4,2. 

Povprečna ocena ljudi, kako dobro poznajo Evropski parlament, je najvišja v Avstriji (5,0), Romuniji (4,8) in 

na Poljskem (4,7). Na splošno so razhajanja med državami članicami sorazmerno majhna, saj ocene segajo 

od 5,0 v Avstriji do povprečno 3,4 v Franciji. Francija je poleg tega edina država, kjer je absolutna večina an-

ketirancev (54 %) odgovorila, da slabo pozna delo Evropskega parlamenta, sledijo pa ji Združeno kraljestvo 

in Slovenija (v obeh državah 47 % ljudi ocenjuje, da delo EP slabo pozna) ter Estonija (s 46 %). Na splošno v 

27 državah članicah državljani trdijo, da delo EP srednje dobro ali dobro poznajo, medtem ko v dvanajstih 

državah članicah EU več kot štirje od desetih anketirancev menijo, da delo EP slabo poznajo.
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JASNA ŽELJA PO VEČ INFROMACIJAH

Več kot tri četrtine državljanov EU (77 %) je izrazilo, da si želijo več informacij o vsaj enem od 

sedmih predlaganih vidikov novega parlamentarnega obdobja in o dejavnostih Evropskega 

parlamenta.

V povprečju v EU ljudi najbolj zanima, kakšne so konkretne posledice evropske zakonodaje za njihovo 

državo. Tako je odgovorilo 31 % anketirancev, temu pa so tesno sledile informacije o delu Evropskega par-

lamenta (29 %), o tem, kaj je EU konkretno storila ali spremenila v njihovem mestu, regiji ali državi (28 %), in 

o dejavnostih nacionalnih poslancev v Evropskem parlamentu (27 %). Čeprav je bila razlika med merjenimi 

vprašanji zelo majhna, se na zadnje mesto s po 24 % uvršča „zanimanje za dejavnosti Evropske komisije“ ali 

„stališča nacionalne vlade glede aktualnih tem EU“.

Slika je veliko bolj raznolika, če odgovore anketirancev, o čem bi radi vedeli več, pogledamo po državah. 

V enajstih državah si državljani najbolj želijo, da bi imeli več informacij o konkretnih posledicah zakonod-

aje EU za njihovo državo. Največ anketirancev tako meni v severnoevropskih državah, in sicer 62 % na 

Nizozemskem in 60 % na Švedskem, sledita pa jima Finska (54 %) in Danska (50 %).

Anketiranci v petih državah, večinoma iz jugovzhodne Evrope, si želijo, da bi imeli več informacij o tem, 

kaj je EU konkretno storila ali spremenila v njihovem mestu, regiji ali državi. V tej skupini držav je na prvem 

mestu Grčija (47 %), sledijo pa ji Romunija (40 %), Hrvaška (37 %), Bolgarija (36 %) in Slovaška (29 %).

Državljani Cipra (44 %), Litve (38 %) in Poljske (28 %) bi radi vedeli več o delu njihovih poslancev v Evrop-

skem parlamentu, medtem ko anketirance iz šestih držav najbolj zanimajo informacije o delu in dejavnos-

tih Evropskega parlamenta na splošno, vključno s Francijo (36 %) in Italijo (35 %).

Izstopata Španija in Združeno kraljestvo. V obeh državah so anketiranci pri tem vprašanju največkrat nav-

edli, da si ne želijo več informacij (34 % v Španiji in 31 % v Združenem kraljestvu). Anketirance z Irske na 

drugi strani najbolj zanima, kakšno je stališče njihove vlade o aktualnih temah EU (33 %).

Zanimanje za dodatne informacije so izrazili tako tisti, ki so se udeležili volitev (83 %), kot tudi tisti, ki se 

volitev niso udeležili (68 %). Le 28 % tistih, ki se leta 2019 niso odpravili na volitve, in 15 % tistih, ki so se 

volitev udeležili, si ne želi, da bi imeli več informacij.
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STIKI S POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Trije od desetih anketirancev menijo, da bi se bolj zanimali za dejavnosti evropskih poslancev 

iz svojih držav, če bi imeli več informacij o njihovi vlogi in dejavnostih ali če bi se poslan-

ci pogosteje pojavljali v medijih (29 %). Po mnenju vsakega petega anketiranca bi možnost, 

da bi se lahko v zvezi z nekim vprašanjem neposredno obrnili na evropskega poslanca in od 

njega dobili konkreten odgovor, spodbudila k večji angažiranosti. V EU je v povprečju 16 % 

anketirancev navedlo, da bi se na dogodkih v njihovem mestu ali regiji radi srečali z evropski-

mi poslanci, medtem ko je 13 % anketirancev povedalo, da bi se jim zdelo zanimivo obiskati 

Evropski parlament v Bruslju ali Strasbourgu. Kot zadnjo med možnostmi vzpostavitve stika s 

poslanci so navedli komuniciranje prek družbenih medijev (12 %).

Med tistimi, ki so oddali svoj glas na evropskih volitvah 2019, jih 74 % navaja vsaj en način, na katerega bi 

si želeli imeti več stikov z evropskimi poslanci, le 24 % pa jih navaja, da si z njimi ne želijo več stikov. Poleg 

tega je več kot polovica državljanov, ki niso volili na zadnjih evropskih volitvah, navedla vsaj en način, na 

katerega bi želela več stikov (56 %), pri čemer je bila najpogosteje omenjena želja po več informacijah o 

vlogi in dejavnostih njihovih poslancev.
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METODOLOGIJA IN PREDSTAVITEV PODATKOV

Družba Kantar je Parlameter 2019 za Evropski parlament izvedla v obliki raziskave Eurobarometer 92.2. 

Anketiranje na terenu je potekalo od 8. do 22. oktobra 2019 v vseh 28 državah članicah EU. Pri tem je bilo 

osebno anketiranih 27.607 ljudi, starih 15 let ali več, ki so bili iz splošnega prebivalstva izbrani kot reprez-

entativni vzorec. 

Celotno poročilo, vključno z nacionalnimi informativnimi pregledi, prilogami s podatki in rezultati, je na 

voljo na spletni strani http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
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V tem povzetku so predstavljene nekatere glavne ugotovitve Parlametra 2019, ki ga je za Evropski parlament 

izvedlo podjetje

v obliki raziskave Eurobarometer 92.2. Anketiranje na terenu je potekalo od 8. do 22. oktobra 2019 v vseh 

28 državah članicah EU. Pri tem je bilo osebno anketiranih 27.607 ljudi, starih 15 let ali več, ki so bili iz 

splošnega prebivalstva izbrani kot reprezentativni vzorec. 

Z raziskavo Eurobarometer, ki jo je Parlament izvedel jeseni 2019, sta se ugotavljala mnenje evropskih 

državljanov o članstvu v EU ter njihov odnos do evropske demokracije in vloge Evropskega parlamenta. 

Drugi del raziskave se osredotoča na vprašanja o prednostnih politikah za Evropski parlament v začetku 

novega parlamentarnega obdobja s posebnim poudarkom na podnebnih spremembah in okoljskih 

vprašanjih. Nazadnje Parlameter 2019 zajema poseben sklop vprašanj o pričakovanjih državljanov glede 

več informacij in sodelovanja z Evropskim parlamentom in njegovimi poslanci. 
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