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UVOD

Standardno poročilo Eurobarometer 90 predstavlja rezultate raziskave javnega mnenja
Eurobarometer, ki je bila izvedena jeseni 2018. To obdobje je zaznamovalo že peto leto
neprekinjene gospodarske rasti in zmanjševanja brezposelnosti v državah članicah EU, s čimer je
stopnja zaposlenosti v EU in evroobmočju dosegla nove rekordne vrednosti. Povečala se je tudi
stabilnost javnih financ v državah EU, ki pa niso vse dosegle z reformami zastavljenih ciljev.
Napovedi gospodarske rasti so bile še zmeraj pozitivne, a z opozorili o postopnem upočasnjevanju.
Grčija je s pomočjo EU končala dolgoletni program finančne pomoči za zagotovitev finančne
stabilnosti.
V mnogih članicah EU so bile leta 2018 nacionalne volitve, ki so ponekod tlakovale pot novim
usmeritvam. Hkrati so bile oči držav evropske povezave uprte v Združeno kraljestvo, ki je v tem
obdobju z EU sklepalo dogovor o izstopu in nadaljnjih odnosih z Unijo.
V tem obdobju so se povečevale ekonomske napetosti na svetovni ravni: ZDA so vzpostavile večji
trgovinski protekcionizem, Kitajska pa si utrjuje vse pomembnejše mesto kot globalni igralec, s
čimer se pojavljajo nove negotovosti in možna tveganja za finančno stabilnost.
EU še ni dosegla zadovoljivega dogovora glede porazdelitve bremena migracij in čeprav se je ta
tema umaknila z naslovnic, pritisk na zunanje meje EU ostaja nezanemarljiv.
Pričujoče poročilo raziskave Standardni Eurobarometer 90 v prvem delu analizira odgovore na
vprašanja o življenju v Sloveniji in EU ter o izzivih, s katerimi se soočata. V nadaljevanju predstavi
podobo EU v očeh njenih državljanov in podporo evropskim pobudam za premostitev aktualnih
izzivov. Zadnji del poročila analizira državljansko zavest prebivalcev EU in obveščenost Evropejcev o
evropskih vprašanjih.
Raziskava Eurobarometer 90 se je izvajala v 34 državah ali teritorijih: v 28 članicah Evropske unije,
na območju Cipra, ki je pod upravno oblastjo turško-ciprske skupnosti, ter v 5 državah kandidatkah
za vstop v EU (v Turčiji, nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni Gori, Albaniji ter Srbiji) med
8. in 22. novembrom 2018. Raziskava se je izvajala po metodologiji Standardnega Eurobarometra,
rezultati pa so zbrani in obteženi tako, da predstavljajo reprezentativni vzorec prebivalcev vsake
izmed držav članic, starih 15 let ali več. V Sloveniji je bilo opravljenih 1.017 anket po metodi
osebnega anketiranja v gospodinjstvu. Navedeni rezultati raziskave so zgolj ocene pravih
populacijskih parametrov, ki se gibljejo znotraj intervala zaupanja za posamezno oceno.
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I. ŽIVLJENJE V SLOVENIJI IN EU

1 Zadovoljstvo z življenjem v Sloveniji / lastni državi (D70)

Velika večina vprašanih v Sloveniji (91 %) je na splošno zadovoljna s svojim življenjem, kar
Slovenijo uvršča nad povprečje EU, kjer je s svojim življenjem zadovoljnih 83 % vprašanih.
Nezadovoljnih s svojim življenjem je 9 % Slovencev in 16 % Evropejcev. V primerjavi s predhodnim
merjenjem (EB89, pomlad 2018) je stopnja zadovoljstva v Sloveniji porasla za odstotno točko, na
ravni EU pa je ostala nespremenjena.
V največji meri so s svojim življenjem podobno kot v predhodnih merjenjih zadovoljni v državah na
severu Evrope, v največji meri Irci (97 %), s 96 % jim sledijo Danci, Luksemburžani in Švedi, enak
odstotek (96 %) pa jih je z življenjem zadovoljnih tudi na Malti. Najnižjo stopnjo zadovoljstva s
svojim življenjem so izrazili Grki (49 % zadovoljnih in 51 % nezadovoljnih), podobno pa menijo tudi
Bolgari (49 % zadovoljnih, 48 % nezadovoljnih).

2 Razvoj dogodkov v Sloveniji in v EU (D73.1, D73.2)
Dobra četrtina Slovencev (27 %) je mnenja, da gredo stvari v Sloveniji trenutno v pravo smer,
medtem ko več kot polovica vprašanih (52 %) meni, da temu ni tako, 15 % pa jih ostaja
neopredeljenih. Evropejci so v povprečju manj kritični do poteka dogodkov v lastni državi, saj jih 35
% meni, da stvari v njihovi državi tečejo v pravo smer, enak delež kot v Sloveniji, tj. 52 %, pa meni,
da ne (8 % Evropejcev je neopredeljenih). V največji meri so z razvojem dogodkov v svoji državi
zadovoljni Irci (70 %), Maltežani (68 %) ter Luksemburžani (62 %). Najmanj pozitivno pa na razvoj
dogodkov v matični državi gledajo v Grčiji (13 % meni, da gredo stvari v pravo smer, 77 % pa, da v
napačno).
Zgolj za odtenek manj kritično Slovenci ocenjujejo trenuten razvoj dogodkov v EU: da gredo v pravo
smer, meni 28 % vprašanih, manj kot polovica (48 %) pa meni, da gredo stvari v EU v napačno
smer. V povprečju so Evropejci bolj kritični do razvoja dogodkov v EU kot do trenda v lastni državi;
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29 % državljanov jih meni, da gredo stvari v EU v pravo smer, 51 % pa da v napačno. Vprašani v
petih državah kandidatkah za vstop v Unijo so v povprečju bolj prizanesljivi (37 % jih meni, da gredo
stvari v pravo smer in enak delež, da ne). V obstoječih članicah EU so najbolj optimistični zopet na
Irskem, kjer največji delež vprašanih ocenjuje, da gredo stvari v Evropski uniji v pravo smer (58 %),
hkrati pa je Irska tudi edina država, kjer tako meni več kot polovica anketiranih.

3 Optimizem glede prihodnosti EU (QA18)
Slovenci na prihodnost Unije v večini gledajo optimistično (63 % oz. 7 % zelo optimistično, 56 %
dokaj optimistični), dobra tretjina (35 %) pa je pesimistov. Na ravni EU28 je stopnja zaupanja v
prihodnost povezave nekoliko nižja, 58 % Evropejcev je optimistov, 37 % pa pesimistov. Od
predhodnega merjenja (EB89) ostaja stopnja optimizma med vprašanimi nespremenjena tako v
Sloveniji kot na ravni EU28, delež pesimistov pa se je pri obeh povečal za odstotno točko.

Med državami članicami največ vprašanih optimistično razmišlja o prihodnosti EU na Irskem (86 %),
Poljskem (73 %) in v Litvi (71 %). V splošnem so države članice, ki so se povezavi pridružile v tem
tisočletju, bolj pozitivne glede prihodnosti povezave (65 % optimistov v 13 novih državah članicah v
primerjavi s 56 % optimističnih v prvotnih 15 članicah povezave).
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II. NAJPOMEMBNEJŠI IZZIVI ZA EU IN SLOVENIJO

4 Dve najpomembnejši zadevi, s katerima se trenutno soočata Slovenija in EU
(QA3, QA5)
Skoraj tretjina Slovencev kot najbolj perečo zadevo, s katero se trenutno sooča Slovenija, izpostavlja
problematiko zdravstva in socialnega varstva (31 %), na drugo mesto jih slaba četrtina (24 %)
postavlja imigracije (priseljevanje). Problematiko brezposelnosti navaja 22 % vprašanih, nato pa s
podobnimi deleži vprašani navajajo še gospodarsko stanje (19 %) ter obdavčevanje in pokojnine
(oboje 18 %). Evropejci v povprečju kot največji izziv svoje države zaznavajo brezposelnosti (23 %),
dobra petina pa izpostavlja priseljevanje (21 %) ter v enaki meri dvig cen oz. inflacijo in porast
življenjskih stroškov (21 %).
V izboru dveh izmed predlaganih izzivov, s katerimi se ta hip sooča EU so Slovenci z odločno večino
navedli priseljevanje (58 %), petina pa terorizem (20 %). Na tretje mesto so postavili gospodarsko
situacijo (13 %), sledijo podnebne spremembe (12 %), brezposelnost (11 %) in stanje financ držav
članic (11 %). Ostali predlogi so dobili manj kot deset odstotkov glasov. Na ravni EU28 so vprašani
enako kot Slovenci za najbolj pereči zadevi izpostavili priseljevanje (40 %) in terorizem (20 %), na
tretjem mestu pa je stanje javnih financ v državah članicah (19 %). Od predhodnega merjenja se je
mnenje spremenilo predvsem med Slovenci, ki v večji meri vidijo izziv za EU v priseljevanju (+17
odstotnih točk), manjšo grožnjo pa v terorizmu (-7 odstotnih točk) in kriminalu (-6 odstotnih točk).
Tudi na ravni EU je terorizem zabeležil 9 odstotnih točk manj.

5 Ocena splošnih in gospodarskih razmer v Sloveniji / lastni državi (QA1)
Pri ocenjevanju trenutnih splošnih osebnih in gospodarskih razmer v Sloveniji in EU več kot polovica
Slovencev pozitivno ocenjuje večino ocenjevanih vidikov, primerjava s predhodnimi merjenji pa kaže
na trend izboljšav v presojanju (predvsem domačih in osebnih) vidikov.
Sprememba od EB88

Položaj v Sloveniji / (lastni državi)
na splošno

SI: + 4 o.t. dobro
EU28: -1 o.t. dobro

Gospodarski položaj v Sloveniji /
(lastni državi)

SI: + 3 o.t. dobro
EU28: nespremenjeno

Gospodarski položaj Evrope

SI: - 4 o.t. dobro
EU28: -1 o.t. dobro

Vaš osebni položaj v zvezi z
zaposlitvijo

SI: -1 o.t. dobro
EU28: -1 o.t. dobro

Finančno stanje vašega
gospodinjstva

SI: nespremenjeno
EU28: +1 o.t. dobro

Stanje na področju zaposlovanja v
Sloveniji/ (lastni državi)

SI: +7 o.t. dobro
EU28: nespremenjeno
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Zagotavljanje javnih storitev v
Sloveniji / lastni državi

SI: +1 o.t. dobro
EU28: nespremenjeno

56 % Slovencev in polovica vprašanih na ravni EU28 (50 %) ocenjuje položaj v lastni državi na
splošno kot dober. Od predhodnega merjenja se je ta ocena v Sloveniji povzpela za 4 odstotne
točke, pri EU28 pa upadla za odstotno točko. Zelo podobno vprašani presojajo tudi zagotavljanje
javnih storitev v državi; z dobro jih ocenjuje 57 % Slovencev in 53 % Evropejcev (porast za odstotno
točko od prejšnjega merjenja v Sloveniji, na ravni EU28 nespremenjeno).
Gospodarski položaj Slovenije kot dober ocenjuje 51 % Slovencev (+ 3 odstotne točke), le nekoliko
manj (47 %) pa jih meni nasprotno. Na ravni EU28 so vprašani v povprečju nekoliko bolj kritični do
nacionalne gospodarske situacije, 49 % jo ocenjuje kot dobro, 48 % pa kot slabo, so pa glede na
predhodno merjenje ocene ostale zelo podobne (delež ocen »slab« je porasel za odstotno točko).
Slovenci pa precej bolje ocenjujejo stanje evropskega gospodarstva, kar 65 % ga ocenjuje z »dobro«,
nasprotnega mnenja je 29 % anketiranih. Evropejci so v povprečju do evropske ekonomije bolj
kritični – oceno dobro ji je podelilo 49 % vprašanih, »slabo« pa 38 % (13 % je bilo neopredeljenih).
Svoj osebni položaj v zvezi z zaposlitvijo kot dober ocenjuje 59 % Slovencev, skoraj enako kot
vprašani v EU (60 %). Najbolje vprašani ocenjujejo finančno stanje svojega gospodinjstva. Da je
dobro, meni 71 % Slovencev in 72 % Evropejcev (pri Slovencih enako kot v predhodnem merjenju;
+1 odstotna točka na ravni EU28).
Slovenci pa so najbolj kritični do stanja na področju zaposlovanja v državi. 40 % vprašanih ga
ocenjuje kot dobro, več kot polovica (57 %) pa meni nasprotno. Evropejci so nekoliko manj kritični,
še zmeraj pa manj kot polovica meni, da je zaposlitvena situacija v državi dobra (45 %), večji del pa,
da je slaba (51 %). Glede na predhodno merjenje se je med Slovenci ocena zaposlitvene situacije v
državi izboljšala (porast ocen »dobro« za 7 odstotnih točk, v EU je delež ostajal nespremenjen).

6 Učinek gospodarske krize na trg delovne sile (QC1)
Slovenci pri presoji učinkov gospodarske krize na trg dela v večji meri menijo, da najhujši učinki
gospodarske krize na trg delovne sile šele prihajajo (57 %), po prepričanju dobre tretjine Slovencev
(34 %) pa je vpliv gospodarske krize na trg delovne sile že dosegel svoj vrh. Javno mnenje na ravni
EU28 je razdeljeno, 44 % vprašanih meni, da je učinek gospodarske krize že dosegel svoj vrh, enak
delež pa najhujše posledice šele pričakuje.
V primerjavi s predhodnim merjenjem (EB89, spomladi 2018) je ob tem vprašanju opaziti zasuk v
javnem mnenju, saj je tako v Sloveniji kot na ravni EU28 delež vprašanih, ki menijo, da je učinek
krize že dosegel svoj vrh, upadel (v Sloveniji za kar 20 odstotnih točk, na ravni EU28 za 5 odstotnih
točk), porasel pa delež odgovorov, da najhujše šele prihaja (v Sloveniji za 18 odstotnih točk, v EU28
za 5 odstotnih točk).
Da je najhujši vpliv krize na trgu dela že prešel, v največji meri menijo na Irskem (76 % vprašanih
meni, da je kriza že dosegla svoj vrh), enako pa meni tudi po sedem od desetih Dancev in
Nizozemcev. Da nas najhuje šele čaka, na drugi strani menita dve tretjini Francozov (67 %), 63 %
Litvancev in 62 % vprašanih v delu Cipra s turško-ciprsko skupnostjo.
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III. PODOBA EU V OČEH DRŽAVLJANOV

7 Kaj vam pomeni EU (QA10)
Za več kot polovico Slovencev (52 %) in podoben
delež Evropejcev (53 %) EU v največji meri
predstavlja svobodo potovanja, študija in dela
kjerkoli v EU. Oboji na drugo mesto postavljajo
skupno evropsko valuto, evro, ki pa ga v nekoliko
večji meri navajajo v Sloveniji (49 %) kot v EU28
(37 %). Tretja najpogostejša navedba je mir, ki ga
z EU povezuje 36 % Slovencev in tretjina
Evropejcev (33 %). Slovenci navajajo tudi nekatere
manj pozitivne vidike Evropske unije. Za skoraj
četrtino Slovencev EU predstavlja potrato denarja
(24 %) in birokracijo (23 %), enakemu deležu
vprašanih pa EU predstavlja tudi kulturno
raznolikost (23 %). Na ravni EU28 odgovor
»kulturna raznolikost« zaseda četrto mesto (30 %),
Evropejci pa v večji meri kot Slovenci z Evropsko
unijo povezujejo tudi močnejšo besedo v svetu (27
%) ter demokracijo (26 %), kar navaja manj kot
vsak peti Slovenec.
V primerjavi s predhodnim merjenjem (EB89) se je
v očeh Slovencev najbolj spremenila predstava o
nezadostnem nadzoru na zunanjih mejah EU
(porast za 7 odstotnih točk), povečal pa se je tudi
delež odgovorov »evro« (za 4 odstotne točke) ter
svoboda gibanja po EU in kulturna raznolikost (oba odgovora za 3 odstotne točke). Slovenci v manjši
meri kot v spomladanskem merjenju z EU povezujejo predvsem močnejšo besedo v svetu (-4
odstotne točke). Na ravni EU28 sta se v največji meri, za 3 odstotne točke, povečala deleža
odgovorov »mir« in »socialna varnost«.
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8 Ugled EU (D78)
V očeh večine vprašanih Slovencev ima Evropska unija nevtralen ugled (43 %), med opredeljenimi
pa je več kot dvakrat večji delež tistih, za katere ima EU pozitiven ugled (38 %), kot tistih, za katere
ima negativen ugled (18 %). Na ravni EU28 največ vprašanih meni, da ima EU pozitiven ugled (43
%), nekoliko manjši delež vidi ugled EU kot nevtralen (36 %), najmanj Evropejcev pa podobno kot v
Sloveniji EU prisoja negativen ugled (20 %).
Od predhodnega merjenja (EB89) se je ugled EU v očeh vprašanih povečal tako med Slovenci kot na
ravni EU28. Na račun zmanjšanja nevtralnih ocen se je delež odgovorov, da je ugled EU pozitiven, v
Sloveniji povečal za 2, v EU28 pa za 3 odstotne točke. Delež vprašanih, za katere ima EU negativen
ugled, pa se je na ravni EU28 zmanjšal za odstotno točko, v Sloveniji pa za prav toliko povečal.
Podoba EU se v očeh državljanov posameznih držav zelo razlikuje, čeprav v vseh prevladujeta
pozitiven ali nevtralen ugled EU. Najbolj pozitivno podobo ima EU v nekaterih kandidatkah za
članstvo, v Albaniji tako meni 87 % vprašanih, v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji pa 62
%. Med obstoječimi članicami povezave ima EU najbolj pozitiven ugled na Irskem (64 %), v Bolgariji
in Luksemburgu (v obeh 56 %).

9 Dosežki EU (QD4)
Državljani EU so v raziskavi Eurobarometra izbrali do tri odgovore, ki po njihovem mnenju
predstavljajo najbolj pozitivne dosežke EU. Po mnenju večine Slovencev med najpomembnejšimi
dosežki EU izstopajo prost pretok ljudi, blaga in storitev znotraj EU (60 %), mir med državami
članicami (51 %) ter skupna valuta evro (46 %). Tudi Evropejci v povprečju na prva tri mesta
postavljajo enake dosežke. Prost pretok ljudi, blaga in storitev navaja 59 % vprašanih, mir je
izpostavilo 55 % Evropejcev, evro pa 26 % (od tega v državah območja evra 32 %, v državah izven
evrskega območja pa 12 % – v slednjih je tretji najpomembnejši dosežek program študentskih
izmenjav, npr. Erasmus). Razmeroma pomembnejši kot v Sloveniji se Evropejcem na splošno zdi
politični in diplomatski vpliv EU v svetu (21 % na ravni EU28, v primerjavi s 7 % v Sloveniji).

10 Zaupanje v institucije EU (QA8, QA13)
Ko gre za zaupanje v institucije, med Slovenci prevladuje splošno nezaupanje, vendar pa vprašani
pri nas izražajo večjo stopnjo zaupanja v evropske kot v nacionalne institucije. Delež vprašanih, ki
zaupajo v institucije Evropske unije je 37 %, 56 % Slovencev jim ne zaupa.

Na drugi strani slovenski vladi, parlamentu in pravosodju ne zaupa niti četrtina Slovencev: zaupanje
v vlado je jeseni 2018 izrazilo 23 % Slovencev (72 % jih ne zaupa), parlamentu in pravosodju
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/pravnemu sistemu pa nekoliko manj, le 22 % Slovencev. Skoraj trije od štirih (73 %) slednjima ne
zaupajo. Od predhodnega merjenja je med Slovenci nekoliko poraslo zaupanje v nacionalno vlado in
parlament (+2 oz. +4 odstotne točke), upadel je delež vprašanih, ki zaupajo v pravosodni sistem (-2
odstotni točki), najbolj pa je upadla stopnja zaupanja v evropske institucije (-7 odstotnih točk).
Na ravni EU28 znaša delež vprašanih, ki zaupajo v institucije EU, 42 %, nekoliko več ljudi (48 %) pa
izraža nezaupanje. Tudi Evropejci v povprečju večinoma ne zaupajo nacionalnim institucijam, a je
stopnja zaupanja vseeno nekoliko višja kot med Slovenci: nacionalni vladi zaupa 35 % Evropejcev
(59 % ne), podobno razmerje je pri nacionalnem parlamentu (35 % zaupa, 58 % ne zaupa). Več kot
polovica vprašanih Evropejcev pa izraža zaupanje v domače pravosodje (51%), ne zaupa mu le 45
% vprašanih.
V povprečju je na ravni EU28 od predhodnega merjenja rahlo upadlo zaupanje v pravosodni sistem
(-2 odstotni točki), za odstotno točko pa je med državljani povezave poraslo zaupanje v nacionalno
vlado/parlament. Zaupanje v evropske institucije je na ravni EU28 ostalo nespremenjeno.

V posamezne evropske institucije goji zaupanje vsaj tretjina Slovencev, nekaj čez polovico jih izraža
nezaupanje. Najvišjo stopnjo zaupanja so Slovenci izrazili Evropskemu parlamentu, ki mu zaupa 38
% Slovencev, nekoliko manj, 36 %, zaupa Evropski komisiji in enak delež Evropski centralni banki.
Tretjina vprašanih (33%) zaupa Evropskemu svetu in Svetu Evropske unije. Enak delež vprašanih (53
%) vsem naštetim evropskim institucijam ne zaupa.
V povprečju Evropejci izražajo več zaupanja v Evropske institucije kot Slovenci: Evropskemu
parlamentu zaupa 48 % Evropejcev (39 % ne), Evropski komisiji 43 % (39 % ne zaupa), skoraj
popolnoma pa je javno mnenje razdeljeno pri zaupanju v Evropsko centralno banko (41% Evropejcev
zaupa, 42 % ne zaupa), Evropski svet (37 % zaupa, 36 % ne zaupa) in Svet Evropske unije (34 %
zaupa, 36 % ne zaupa).
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IV. PODPORA EVROPSKIM POLITIKAM

11 Moj glas šteje v EU (D72.1)

Da je njihov glas v EU slišan, je prepričana polovica Slovencev (50 %), kar je tik nad povprečjem
odgovorov na ravni EU28 (49 % meni enako). Nasprotnega mnenja, da njihov glas v EU ni slišan, je
45 % Slovencev in 47 % Evropejcev. Čeprav je večji del vprašanih v kar 16 državah članicah EU
prepričan, da njihov glas šteje, so mnenja vprašanih po članicah zelo raznolika.
V največji meri v moč svojega glasu v EU verjamejo vprašani na severu Evrope: 73 % Dancev, 71 %
Švedov, 70 % Nemcev in 63 % Belgijcev. Najmanj so v moč svojega glasu znotraj EU prepričani Grki
(19 %), Estonci (22 %) ter Čehi (23 %).
Od predhodnega merjenja se je zaupanje v moč lastnega glasu v EU med Slovenci povečalo za 5
odstotnih točk, na ravni EU28 pa za 4 odstotne točke.

12

Podpora evropskim pobudam in predlogom (QA15)

Raziskava Eurobarometer redno spremlja podporo državljanov različnim evropskim politikam in
pobudam. Slovenci so podobno kot v predhodnih merjenjih v vrhu držav, ki izkazujejo podporo
naštetim pobudam, saj so vsi predlogi dobili podporo več kot polovice vprašanih. V največji meri (kar
osem ali več od desetih Slovencev) podpira evropsko gospodarsko in monetarno unijo z evrom,
enotni digitalni trg EU in prost pretok državljanov, ki lahko živijo, delajo in poslujejo kjerkoli v EU.
Sprememba od EB88
(± odstotnih točk)
SI: +2 o.t. za

Evropska gospodarska in monetarna
unija z eno skupno valuto, evrom

EU28: +1 o.t. za
SI: +2 o.t. za

Enotni digitalni trg znotraj EU

EU28: +1 o.t. za

Prosti pretok državljanov EU, ki lahko
živijo, delajo, študirajo in poslujejo
kjerkoli v EU

SI: + 5 o.t. za
EU28: +2 o.t. za
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86 % Slovencev – največ med vsemi članicami EU – je naklonjenih skupni evropski gospodarski in
monetarni uniji (EMU) s skupno valuto, evrom, le 11 % Slovencev ji nasprotuje. Na ravni EU28 EMU
uživa manj podpore – 62 % (32 % Evropejcev ji nasprotuje), kar je tudi največji razkorak v
naklonjenosti posamezni pobudi med Slovenci in povprečjem v EU.
Tudi skupni digitalni trg EU med vsemi državami v največji meri podpirajo ravno Slovenci. Osem od
desetih Slovencev (80 %) pobudo podpira, 12 % ji nasprotuje, na ravni EU pa predlog v povprečju
podpira 63 % vprašanih, proti pa jih je 20 %.
Najvišjo stopnjo podpore so vsi vprašani izrazili načelu prostega pretoka državljanov EU, ki lahko
živijo, delajo in poslujejo kjerkoli v EU. Pobudo podpira 89 % Slovencev in 83 % Evropejcev
(nasprotovanje je izrazilo 8 % Slovencev in 13 % Evropejcev).

13 Hitrost izgradnje Evrope (QD12a)
Vprašani so s sedemstopenjsko lestvico ocenjevali svoj pogled na hitrost izgradnje Evrope, pri čemer
je ocena 1 pomenila »stoji na mestu« in ocena 7 »se premika karseda hitro«. Slovenci so hitrost
izgradnje Evrope ocenili s povprečno oceno 3,5. Tako petina Slovencev meni, da EU stoji na mestu,
72 % da se premika z zmerno hitrostjo, 5 % vprašanih pa ocenjuje, da se EU premika hitro. Ocena je
le nekoliko nad povprečjem EU28, kjer 21 % Evropejcev misli, da je gradnja Evrope zastala na
mestu, 68 % jih ocenjuje, da se izgradnja Evrope odvija z zmerno hitrostjo, 4 % pa se zdi, da EU
napreduje hitro. Najvišje ocene za hitrost izgradnje Evrope so podali Irci in Poljaki (povprečna ocena
4,1), podobno pa menijo tudi vprašani na Malti (ocena 4,0).

14 Poraba proračunskih sredstev Evropske unije (QF3)
Standardni Eurobarometer 90 je jeseni 2018 prvič ugotavljal, za katera področja bi si državljani EU
želeli nameniti proračunska sredstva Unije. Vprašani so lahko podali največ štiri odgovore.
V Sloveniji bi največ vprašanih (59 %) proračunski denar namenilo za zaposlovanje, socialne zadeve
in javno zdravje. Drugo najpogosteje navedeno področje je kmetijstvo in razvoj podeželja (36 %), na
tretjem in četrtem mestu pa sledita izobraževanje, usposabljanje, kultura in mediji (31 %) ter
podnebne spremembe in varovanje okolja (30 %). Četrtina Slovencev (25 %) navaja še spodbude za
mala in srednje velika podjetja ter konkurenčnost, sledi področje znanstvenega razvoja in inovacij
(21 %).
Na ravni EU28 vprašani podobno kot Slovenci – a v manjši meri – na prvo mesto postavljajo
financiranje zaposlovanja, socialnih zadev in javnega zdravja (48 %). V večji meri kot v Sloveniji bi
proračunska sredstva namenili za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in medije (38 %), podnebne
spremembe in varovanje okolja (35 %), precej večjo pozornost pa Evropejci namenjajo tudi varnosti
in priseljevanju: 25 % vseh anketiranih bi več sredstev namenilo za obrambo in varnost (v Sloveniji
14 %) ter za vprašanja priseljevanja (19 % v EU28, v Sloveniji 6 %).
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V. EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

15 Dojemanje sebe kot državljana EU in navezanost na EU (QD2, QD1)
a. Se počutite državljan / državljanka Evropske unije?
Večji del Slovencev (72 %, od tega 28 % »zagotovo« in 44 % »do neke mere«) se strinja s trditvijo,
da se počutijo državljani Evropske unije. S tem je Slovenija zelo blizu povprečni identitetni
pripadnosti v drugih državah EU28, kjer se za državljane EU čuti 71 % vprašanih (30 % »zagotovo«
in 41 % »do neke mere«). Da se ne čutijo državljani EU, se je izreklo 28 % Slovencev, kar je enako
kot povprečje v EU28. Prav v vseh državah članicah se je več kot polovica vprašanih izrekla, da se
čuti državljana Evropske unije, v največji meri pa so to državljansko pripadnost Uniji izrazili v
Luksemburgu (89 %), Nemčiji (86 %) in na Irskem (85 %). Najnižjo pripadnost evropskemu
državljanstvu so pokazali Bolgari (51 %) in Grki (52 %).

Od predhodnega merjenja (EB89) je občutek državljanske pripadnosti EU v Sloveniji upadel za
odstotno točko, na ravni EU28 pa se je za odstotno točko povečal. Največji padec deleža tistih, ki se
čutijo državljane EU, so zabeležili na Cipru (-7 odstotnih točk) in na Portugalskem (-5 odstotnih
točk), največji porast pa na Nizozemskem (+5 odstotnih točk). Tudi v Združenem kraljestvu, ki je bilo
v času anketiranja sredi pogajanj na izstop iz povezave, je občutek pripadnosti Evropski uniji porasel
za odstotno točko, na 58 %.

b. Poznate svoje pravice kot državljan / državljanka Evropske unije
Svoje pravice kot državljan / državljanka Evropske unije pozna večina Slovencev (57 %, od tega 13
% »zagotovo« in 44 % »do neke mere«), nasprotno mnenje ima 42 % ljudi. V povprečju je med
Evropejci poznavanje državljanskih pravic nekoliko nižje, saj 55 % anketiranih meni, da poznajo
svoje pravice iz naslova evropskega državljanstva, 44 % pa je nasprotnega mnenja.
Najboljše svojo seznanjenost s pravicami, ki izvirajo iz državljanstva EU, ocenjujejo vprašani v
Luksemburgu (77 %), na Finskem (73 %) ter v Nemčiji (71 %). Na dnu lestvice so Italijani, Francozi
in Bolgari, kjer delež tistih, ki pravijo, da so seznanjeni s svojimi pravicami iz naslova evropskega
državljanstva, le po 40 %.
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c. Bi želeli vedeti več o svojih pravicah kot državljan/-ka EU
Čeprav Slovenci večinoma pravijo, da poznajo svoje pravice, ki izvirajo iz evropskega državljanstva,
pa še vedno izražajo željo, da bi o njih izvedeli več (59 %, oz. 26 % »zagotovo« in 33 % »do neke
mere«). Te potrebe ne čuti 39 % Slovencev. V celotni Uniji želi več o svojih pravicah izvedeti več ljudi
in sicer dve tretjini vprašanih (66 % oz. 25 % »zagotovo« in 41 % »do neke mere«), 31 % Evropejcev
pa te želje nima. Od predhodnega merjenja (EB89) je interes za boljše poznavanje svojih pravic na
podlagi državljanstva EU nekoliko splahnel, v Sloveniji se je ta delež zmanjšal za 6 odstotnih točk
(enak padec so zabeležili še na Cipru, -7 pa na Češkem), na ravni EU pa je zanimanje v povprečju
upadlo za odstotno točko.
V največji meri si želijo več o svojih pravicah v okviru evropskega državljanstva izvedeti na Cipru (88
%), Grčiji (78 %) in Belgiji, Španiji ter na Malti (vse po 76 %).

d. Koliko se čutite navezani na Evropsko unijo (QD1.a3)
Občutenje državljanske pripadnosti uniji je nekoliko večje od občutka navezanosti na EU, še zmeraj
pa več kot polovica vprašanih v Sloveniji in na ravni EU28 čuti navezanost na Evropsko unijo (54 %
v Sloveniji, 56 % v EU28). Manjši delež (45 % Slovencev in 42% Evropejcev) se ne čuti navezanih na
EU. Pri tem se med posameznimi državami pojavljajo zelo velike razlike – razlika med državama na
vrhu in na dnu lestvice znaša kar 45 odstotnih točk. Najvišji delež navezanosti na EU so izrazili v
Luksemburgu (74 %), le nekoliko manj na Poljskem (71 %) in v Nemčiji (70 %). Najmanj
navezanosti na EU čutijo na Češkem (29 % navezanih) ter v Grčiji (38 %). Le v šestih državah
članicah EU28 je delež tistih, ki se ne čutijo navezani na EU, večji kakor delež navezanih.
Od predhodnega merjenja je občutek navezanosti na EU med Slovenci nekoliko upadel (-3 odstotne
točke), med Evropejci pa v povprečju ostal nespremenjen.

16 Kaj ustvarja občutek skupnosti EU (QD5)
Pri ugotavljanju, kaj je tisto, kar ustvarja občutek skupnosti med državljani EU, so vprašani iz nabora
lahko izbrali do tri odgovore. Največ Slovencev je na prvo mesto postavilo šport (38 %), slaba
tretjina kot vezivo med državljani EU vidi gospodarstvo (32 %), na tretjem mestu pa sta z enakimi
deleži zgodovina in kultura (23 %). Slednji dve sta najpomembnejši povezovalni dejavnik tudi po
mnenju državljanov EU: kulturo kot najpomembnejši povezovalni dejavnik navaja 28 % vprašanih,
na drugem mestu je zgodovina (25 %), tik za tem pa vrednote (24 %).

17 Vrednote, ki najbolje predstavljajo EU (QD7)
Med vrednotami, ki najbolje predstavljajo Evropsko unijo, Slovenci visoko na prvo mesto postavljajo
mir – izbrala ga je več kot polovica vprašanih (51 %). Na drugem mestu so človekove pravice (32
%), sledi demokracija (30 %), ostale navedene vrednote pa se zdijo pomembne manj kot petini
vprašanih: svoboda posameznika (19 %), spoštovanje človekovega življenja (17 %) in druge.
Evropejci na prvih treh mestih v povprečju izpostavljajo enake vrednote: mir navaja 42 %
anketiranih, človekove pravice 34 % in demokracijo 35 %. Nekoliko bolj značilna za EU se
Evropejcem zdi vladavina prava (23 %, v Sloveniji 14 %), ostali odgovori pa v povprečju na ravni
EU28 dosegajo manj kot 20-odstotni delež.
V primerjavi s predhodnim merjenjem (EB89) so prve tri vrednote pridobile pomen v očeh vprašanih
tako v Sloveniji kot v vsej EU. Deleža odgovorov »mir« in »demokracija« sta v tem obdobju med
Slovenci porasla za 5 odstotnih točk (na ravni EU28 +3 odstotne točke), človekove pravice pa v obeh
primerih za odstotno točko. Manj reprezentativna za EU se vprašanim v Sloveniji v tem obdobju zdi
»vladavina prava« (-6 odstotnih točk).
13

Javno mnenje v Evropski uniji
Standardni Eurobarometer 90

Jesen 2018

Nacionalno
poročilo
Slovenija

18 Obveščenost o evropskih vprašanjih (QE2 in QE5, QE6)
Slaba polovica Slovencev meni, da je dobro obveščena o evropskih vprašanjih (45 %; od tega 5 %
»zelo dobro«, 40 % »dokaj dobro«), medtem ko jih večji del (54 %) meni, da o evropskih zadevah
niso dobro obveščeni. Podobno razdeljeni so v povprečju Evropejci, ki se čutijo še nekoliko slabše
obveščeni o evropskih zadevah; da so dobro obveščeni namreč meni 42 % vprašanih, 56 % pa da
slabo. Občutek informiranosti se je od preteklega merjenja pred letom dni (EB88) neznatno izboljšal,
delež odgovorov »dobro informiran« je v Sloveniji v tem obdobju porasel za odstotno točko, »slabo
informiran« pa upadel za odstotno točko tako v Sloveniji kakor na ravni EU28.
Občutek informiranosti se zelo razlikuje med posameznimi državami članicami. Subjektivni občutek
dobre informiranosti je med državami članicami izven evrskega območja precej višji (49 %) kot v
državah znotraj območja evra (38 %). Večji občutek dobre informiranosti o evropskih zadevah so
zabeležili tudi v petih državah kandidatkah za članstvo (58 %). Med posameznimi državami, kjer se
vprašani počutijo dobro obveščene o evropskih zadevah, pa prednjačijo Luksemburg (69 %), Irska
(67 %) in Danska (62 %). Na dnu lestvice se nahajajo nekatere države JV Evrope: Španci, kjer se
dobro obveščenih počuti 26 % vprašanih, Francozi (28 %) ter Portugalci (30 %).
Najpomembnejši vir informacij o evropskih
zadevah za Slovence še vedno predstavlja
televizija – kot glavni vir jo navaja skoraj
polovica anketiranih (49 %), kot vir vseh
informacij pa televizijo uporablja 71 % ljudi.
Tudi v povprečju EU je podobno. Kot vir
informiranja
televizijo
navaja
72
%
državljanov, dobri polovici (52 %) pomeni
televizija glavni vir.
Radio kot skupno drugi najpomembnejši vir
navaja 51 % Slovencev in 35 % Evropejcev, na
tretjem mestu so spletne strani (42 % za
Slovence in enako kot radio, 35 %, na ravni
EU28). Skupno vsebine, dostopne preko
interneta (spletne strani in spletna družbena
omrežja), predstavljajo tretji najpomembnejši
vir informacij v Sloveniji (46 %) in drugi
najpomembnejši vir za povprečnega Evropejca
(41 %). Preko tiskanih medijev informacije o
evropskih političnih zadevah črpa le še okrog tretjina vprašanih (32 % v Sloveniji, 34 % v EU28).
Dobra desetina vprašanih (11 %) tako v Sloveniji kot v EU ne išče informacij o evropskih zadevah.
V primerjavi s predhodnim merjenjem (EB88, jesen 2017) je vloga televizije ostala nespremenjena v
Sloveniji in EU. V Sloveniji je poraslo informiranje prek radia (za 8 odstotnih točk), tako v Sloveniji
kot v EU pa je opaziti tudi večjo vlogo informiranja prek interneta – tako prek spletnih strani (+3
odstotne točke v Sloveniji, +2 v EU28) kot prek družbenih omrežij (+4 odstotne točke v Sloveniji, +2
v EU28). Na splošno pa se vpliv tiskanih medijev pri informiranju o evropskih političnih zadevah
znižuje (-2 odstotni točki v Sloveniji, -1 odstotna točka v EU28).
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