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STRESZCZENIE

Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r., najnowsze badanie

Eurobarometr potwierdza stale rosnące poparcie dla Unii Europejskiej i przychylny do niej stosunek obywateli. Ponad

dwie trzecie respondentów jest przekonanych, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE. Jest to najwyższy wynik od

1983 r. Ponadto po raz pierwszy większość Europejczyków uważa, że ich głos liczy się w UE. Niemal jedna trzecia

respondentów już teraz zna termin wyborów europejskich, które odbędą się w 2019 r. System głównych kandydatów

(Spitzenkandidaten) jest postrzegany jako korzystna zmiana przez obywateli, którzy chcą, aby wyborom towarzyszyła

realna debata na temat spraw europejskich, w tym przyszłości UE.

Wskaźnik Eurobarometr będący miarą poparcia obywateli dla członkostwa w Unii Europejskiej wykazuje stałe poparcie ze

strony respondentów. W 2018 r. poparcie to wzrasta znacząco do poziomu europejskiej średniej wynoszącej 60 % obywateli,

którzy są przekonani o tym, że członkostwo ich kraju w UE jest czymś dobrym. Ponadto 67 % respondentów uważa, że ich kraj

skorzystał na członkostwie w UE. Jest to najwyższy wynik tego wskaźnika odnotowany od 1983 r.

Po raz pierwszy w tej dekadzie większość respondentów (48 %) uważa, że ich głos liczy się w UE. Analiza trendu wykazuje, że

ta pozytywna tendencja rozpoczęła się w drugiej połowie 2016 r., co może wiązać się z „nagłym przebudzeniem” Europy po

referendum w sprawie brexitu w Zjednoczonym Królestwie.

System głównych kandydatów

Przedmiotem niniejszego badania jest sposób, w jaki obywatele postrzegają zbliżające się wybory europejskie. Respondenci

w całej UE uznają system głównych kandydatów za ważną podstawę życia demokratycznego w Unii Europejskiej. W 2014 r.

europejscy wyborcy po raz pierwszy mieli możliwość pośredniego uczestnictwa w procesie wyboru przewodniczącego Komisji

Europejskiej. Obecnie wyniki pokazują, że prawie połowa obywateli UE-27 (49 %) twierdzi, iż ten proces zachęciłby ich do

oddania głosu w następnych wyborach europejskich. Ponadto 70 % obywateli uważa, że wybory mają sens tylko wtedy, gdy

towarzyszy im realna dyskusja na temat spraw europejskich i przyszłości UE. Większość respondentów zgadza się także ze

stwierdzeniem, że system głównych kandydatów wprowadza większą przejrzystość (63 %), stanowi znaczący postęp

w funkcjonowaniu demokracji w UE (61 %) oraz daje Komisji Europejskiej silniejszą legitymizację (60 %). Dla porównania, mniej

niż połowa respondentów uważa, że system ten uniemożliwia rządom poszczególnych krajów wybór najlepszego kandydata

(46 %) i nie ma realnego znaczenia (45 %).
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Tematy kampanii

Podczas zbliżającej się kampanii wyborczej Europejczycy chcą słyszeć o bezpieczeństwie w szerszym kontekście, w tym o

kwestii imigracji. Jednocześnie równie ważne są dla nich sprawy związane z ich osobistym powodzeniem materialnym

i dobrostanem. 49 % Europejczyków wskazuje walkę z terroryzmem jako priorytetowy temat kampanii, a w dalszej kolejności

– „zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży” (48 %), imigrację (45 %), gospodarkę i wzrost (42 %). Około jedna trzecia

Europejczyków wskazuje walkę ze zmianą klimatu i ochronę środowiska (35 %). Promowanie demokracji i praw człowieka oraz

ochrona socjalna obywateli UE mają priorytetowe znaczenie dla 32 % respondentów.

Przywiązanie do demokracji

Europejczycy odczuwają przywiązanie do demokracji zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i we własnym kraju, przy czym

kontekst ekonomiczny wywiera bezpośredni wpływ na ich poglądy. Większość respondentów jest nadal zadowolona ze

sposobu, w jaki demokracja funkcjonuje w ich kraju (55 %) oraz w UE (46 %). Podczas gdy respondenci z niektórych krajów są

bardziej zadowoleni z funkcjonowania demokracji w UE, obywatele niektórych większych państw członkowskich wykazują

znacznie mniejsze zadowolenie tym, jak demokracja funkcjonuje w UE. Jeszcze wyraźniej widać to z perspektywy PKB na

mieszkańca i bieżącej stopy bezrobocia w tych krajach.

Nowe i powstające partie

W latach 2013–2018 w państwach członkowskich UE powstało ponad 70 partii i sojuszy politycznych, przy czym sukces

kampanii prowadzonych przez niektóre z nich był oparty na występowaniu przeciwko politycznemu establishmentowi.

Większość Europejczyków zapytanych o opinię na temat różnych stwierdzeń dotyczących tych nowych partii i ruchów

postrzega je raczej pozytywnie.

Średnio w UE połowa respondentów (50 %) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że takie partie lub ruchy są zagrożeniem dla

demokracji, natomiast nieco ponad jedna trzecia respondentów (38 %) ma odmienne zdanie. 70 % obywateli uczestniczących

w badaniu twierdzi, że samo bycie przeciwko czemuś nie wystarczy, aby cokolwiek poprawić.  Podczas gdy 53 % obywateli

zgadza się ze stwierdzeniem, że nowe partie i ruchy polityczne mogą skuteczniej znajdować nowe rozwiązania niż

establishment polityczny, 56 % uważa, że mogą one przyczynić się do realnej zmiany.

Podejście do głosowania

Badanie analizuje podejście obywateli do głosowania na rok przed wyborami europejskimi. Respondenci twierdzą, że łatwo

jest oddać głos w wyborach europejskich, a jednocześnie uważają, że uczestnictwo w wyborach krajowych jest

w rzeczywistości łatwiejsze: 72 % uważa, że wzięcie udziału w wyborach krajowych jest łatwe, przy czym 62 % uważa także, że

łatwo jest zagłosować w wyborach europejskich. Jeśli chodzi o to, jakie znaczenie obywatele przywiązują do głosowania, 68 %

Europejczyków uważa, że głosowanie w wyborach krajowych jest dla nich „bardzo ważne”, natomiast 49 % z nich podziela tę
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opinię w odniesieniu do wyborów europejskich.

Na rok przed wyborami prawie jedna trzecia respondentów (32 %) wie, że te wybory odbędą się w 2019 r., a co drugi

respondent (50 %) twierdzi, że jest zainteresowany wyborami europejskimi.

Powody głosowania

Podobnie jak w poprzednich badaniach 47 % Europejczyków, których zapytano o powody, dla których zagłosują w wyborach

europejskich, jako pierwsze podaje względy obywatelskie („obywatelski obowiązek”). Względy „europejskie” są wymieniane

w drugiej kolejności – duża liczba respondentów (33 %) uważa, że „głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mogą

coś zmienić”. Inne powody to poczucie, że jest się Europejczykiem lub obywatelem Unii Europejskiej (30 %), oraz chęć

wyrażenia poparcia dla UE (29 %). W mniejszym zakresie wybory europejskie są postrzegane jako okazja do wyrażenia

niezadowolenia z Unii Europejskiej (21 %) lub z rządu krajowego (17 %).

Z uwagi na ponowne zastosowanie systemu głównych kandydatów w następnych wyborach europejskich 17 % respondentów

deklaruje, że Europejczycy zagłosują po to, aby „uczestniczyć w wyborze kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej”.

Na podstawie tego wyniku można założyć, że Europejczycy coraz lepiej rozumieją proces wyboru przewodniczącego Komisji

Europejskiej.

... lub niepójścia do wyborów

W badaniu zapytano także o główne powody, dla których ludzie nie głosują w wyborach europejskich. Zdecydowana

większość respondentów uważa, że ludzie nie głosują, ponieważ „ich głos nic nie zmieni” (60 %), „nie ufają systemowi

politycznemu” (48 %) lub „w ogóle nie są zainteresowani polityką ani wyborami” (43 %). Istotnym elementem, który należy

uwzględnić, jest także brak informacji – obywatele uważają bowiem, że ludzie nie głosują, ponieważ być może „nie wiedzą

dostatecznie dużo o roli Parlamentu Europejskiego” (34 %) lub „uważają, że nie są dostatecznie poinformowani o stanowisku

różnych partii politycznych w kwestiach europejskich” (22 %).

Zdaniem niektórych respondentów obywatele „uważają, że Parlament Europejski nie zajmuje się dostatecznie problemami,

które dotyczą ludzi takich jak oni” (32 %) lub „są przeciwko Europie, Unii Europejskiej, budowaniu Europy” (17 %). Przyczyny

techniczne także odgrywają istotną rolę – 15 % respondentów uważa, że ludzie nie głosują, ponieważ „nie mają czasu lub mają

coś ważniejszego do zrobienia”, a 12 % twierdzi, że ludzie „nie wiedzą, gdzie lub jak oddać głos”.
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KONTEKST

Podobnie jak w przypadku każdego badania tego rodzaju, zrozumienie kontekstu na poziomie krajowym,

europejskim i międzynarodowym ma kluczowe znaczenie dla właściwej interpretacji, a tym samym – zrozumienia

wyników. Na rok przed wyborami europejskimi, które odbędą się w maju 2019 r., wskaźniki ekonomiczne zmieniają

kolor na zielony. Europejczycy nadal stoją jednak przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak migracja, trwające

negocjacje w sprawie brexitu czy ciągłe zagrożenie terroryzmem. Wszystko to rozgrywa się w czasie, gdy zarówno

wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza nią dochodzi do przesunięcia równowagi sił.

Z ekonomicznego punktu widzenia ożywienie, które ma miejsce po 10 latach kryzysu, jest niezwykle dynamiczne, dzięki czemu

kontekst gospodarczy jest zdecydowanie bardziej pozytywny. Na podstawie danych Eurostatu w lutym 2018 r. stopa

bezrobocia w UE-28 spadła do poziomu 7,1 % i była najniższa od grudnia 2008 r.

Negocjacje w sprawie brexitu ruszyły powoli naprzód na rok po ich rozpoczęciu, co sprawia, że zarówno postępy, jak

i nierozwiązane problemy są teraz coraz lepiej widoczne. W marcu 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję określającą

kryteria ewentualnego zawarcia układu stowarzyszeniowego na rzecz przyszłych stosunków między Unią Europejską a

Zjednoczonym Królestwem.

Miesiąc wcześniej posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali gremialnie za zastosowaniem systemu głównych

kandydatów do wyboru przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej, wyrażając zgodę na odrzucenie każdego

kandydata, który nie został wcześniej poparty w roli faworyta przez jedną z europejskich partii politycznych.

Istotnie, podczas przygotowań do wyborów europejskich miała miejsce debata na temat przywrócenia systemu głównych

kandydatów, co zyskało duże poparcie instytucji europejskich, europejskich partii politycznych oraz państw członkowskich. W

związku z tym Parlament Europejski zorganizował szereg dyskusji z liderami UE na temat przyszłości Europy i zbliżających się

wyborów europejskich. Podczas sesji plenarnej, która odbyła się w kwietniu 2018 r. w Strasburgu, prezydent Francji Emmanuel

Macron wyraził ogólne poparcie dla systemu głównych kandydatów i wezwał do realnej europejskiej debaty w całej Unii.

W tym kontekście migracja i terroryzm są nadal głównymi wyzwaniami dla UE. Według Eurostatu liczba osób po raz pierwszy

ubiegających się o azyl w UE spadła na koniec 2017 r. o 26 punktów w ciągu jednego roku1. Podobnie łączna liczba migrantów

o nieuregulowanym statusie na głównych szlakach migracyjnych znacznie zmalała w ostatnich miesiącach. Ogólna sytuacja

pozostaje jednak niepewna i aby skutecznie stawić czoła wyzwaniu związanemu z migracją, konieczne są dodatkowe starania.

Jako współprawodawca w obszarze polityki azylowej Parlament Europejski często podkreśla potrzebę całościowego

i solidarnego podejścia UE do migracji.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report



9

W ostatnich latach kwestia terroryzmu zdominowała debatę publiczną w całej Unii Europejskiej. Widoczny spadek liczby

ataków nie oznacza jednak, że już nie ma zagrożenia, o czym świadczy niedawna seria ataków terrorystycznych, które miały

miejsce w marcu 2018 r. w miejscowościach Carcassonne i Trèbes na południu Francji.

W ciągu ostatnich miesięcy odbyły się wybory w różnych państwach członkowskich UE. We Włoszech w marcu miały miejsce

wybory, które nie doprowadziły jeszcze do utworzenia nowego rządu. Natomiast na Węgrzech po kwietniowych wyborach

parlamentarnych, które dużą większością wygrała partia Fidesz, Viktor Orbán został powszechnie wybrany na kolejną kadencję

na stanowisku premiera. W styczniu w Czechach odbyły się wybory prezydenckie, w których wybrano na drugą kadencję Miloša

Zemana, natomiast w Finlandii ponownie wybrano na prezydenta Sauli Niinistö. W lutym prezydentem Cypru został ponownie

Nicos Anastasiades.

W 2018 r. doszło do niespodziewanej rezygnacji trzech szefów rządów: w styczniu ze stanowiska odszedł premier Rumunii,

minister Mihai Tudose, a w marcu – premier Słowenii Miro Cerar i premier Słowacji Robert Fico. Ten ostatni zrezygnował ze

stanowiska po tym, jak doszło do zabójstwa 27-letniego dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej – para

została zamordowana we własnym domu na zachodzie Słowacji w dniu 26 lutego. Kuciak jest drugim reporterem śledczym

zamordowanym w UE w ostatnich miesiącach. W październiku 2017 r. dziennikarka Daphne Caruana Galizia z Malty zginęła

w swoim kraju od wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie. Caruana Galizia była powszechnie znana na Malcie

i opublikowała szereg reportaży na temat korupcji w tym kraju.

W Hiszpanii od czasu przeprowadzenia wyborów regionalnych w Katalonii w dniu 21 grudnia 2017 r. do okresu, w którym

zbierano informacje do badania, parlament Katalonii nie zdołał wybrać szefa regionalnego rządu (Generalitat). W Niemczech

wybory przeprowadzone we wrześniu 2017 r. doprowadziły do bezprecedensowych trudności w utworzeniu nowego rządu.

Po długim czasie w marcu 2018 r. Angela Merkel została ponownie wybrana na stanowisko kanclerza odnowionej „wielkiej

koalicji” Chrześcijańskich Demokratów (CDU, CSU) i Socjaldemokratów (SPD).

Na arenie międzynarodowej odbyły się wybory prezydenckie w Rosji i Chinach, a w tym samym czasie prezydent Stanów

Zjednoczonych Donald Trump podejmował coraz to nowe próby doprowadzenia do mediacji między Koreą Południową

i Koreą Północną. Ponadto w czasie gromadzenia informacji do badania Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo i Francja

połączyły siły w celu podjęcia działań wojskowych w reakcji na atak chemiczny wymierzony w ludność cywilną, którego

dokonano tydzień wcześniej na przedmieściach Damaszku w Syrii.

Po ataku na byłego rosyjskiego agenta przy użyciu środka paralityczno-drgawkowego, do którego doszło w marcu 2018 r.

w Zjednoczonym Królestwie, Unia Europejska działała z niezwykłą jednością. Wydalenie kilkudziesięciu rosyjskich dyplomatów

z różnych europejskich stolic było bezprecedensowym aktem solidarności ze Zjednoczonym Królestwem.
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ROZDZIAŁ I: CORAZ BARDZIEJ PRZYCHYLNY STOSUNEK DO UE

Stopniowe ożywienie gospodarcze, jakie ma miejsce w ostatnich latach w Unii Europejskiej, staje się konkretną

i namacalną rzeczywistością dla coraz większej liczby Europejczyków. Użyte w badaniu podstawowe wskaźniki nadal

odzwierciedlają coraz bardziej przychylny stosunek obywateli do Unii Europejskiej, czego najlepszym dowodem są

wyjątkowo pozytywne wyniki badania w zakresie korzyści z członkostwa w UE.

Po dziesięciu latach kryzysu kontekst ekonomiczny nareszcie jest bardziej pozytywny: na rynkach nie przewiduje się już

załamania w strefie euro, w samej strefie euro odnotowano ponowny wzrost2, a wskaźniki bezrobocia spadają3.

Jednakże mimo poprawiających się wskaźników ekonomicznych Europejczycy są nadal zaniepokojeni sytuacją gospodarczą

w swoich krajach, co pokazuje, że na szczeblu krajowym zauważalne są pogłębiające się nierówności.

Mój głos liczy się w UE: odwrócenie krzywych

Każdego roku w ramach badania Eurobarometr zlecanego przez Parlament Europejski Europejczycy są pytani o to, czy uważają,

że ich głos liczy się w UE. Na rok przed wyborami europejskimi, które odbędą się w 2019 r., i po raz pierwszy w ciągu ostatniej

dekady większość respondentów udzieliła pozytywnej odpowiedzi: 48 % obywateli jest przekonanych, że ich głos liczy się

w UE. Ta pozytywna zmiana nastąpiła po wrześniu 2016 r.4, który to czas uznano za punkt przegięcia wykresu dla tego

wskaźnika, w wyniku czego nastąpił 11-punktowy wzrost odsetka respondentów, którzy mają poczucie, że dziś ich głos liczy

się w UE. Jednocześnie 46 % respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem, co oznacza spadek o 13 punktów

procentowych (p.p.) od września 2016 r.

Tendencja w czasie pokazuje, że tradycyjnie wybory europejskie wywierają wpływ na ten wskaźnik. Istotnie, odsetek

odpowiedzi „mój głos liczy się w UE” po wyborach europejskich w 2004 r. wzrósł o 9 p.p. (z 30 % do 39 %), po czym

odnotowano jego spadek. Wskaźnik ten wzrósł ponownie o 8 p.p. do 38 % w czerwcu 2009 r., zanim ponownie spadł, aby

wzrosnąć ostatecznie do poziomu 41 % po wyborach europejskich w 2014 r.

Jednak po raz pierwszy wskaźnik ten zaczyna rosnąć w połowie kadencji parlamentu, w odróżnieniu do poprzednich okresów

kadencji, podczas których podążał za cyklem i w połowie kadencji osiągał zwykle najniższy poziom5. Nieznaczny, lecz

2 Według Eurostatu wzrost PKB w 2017 r. wyniósł 2,5 % zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w strefie euro.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Bezrobocie jest najniższe od września 2008 r. – w lutym 2018 r. wynosiło 7,1 % w całej UE oraz 8,5 % w strefie euro.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Sondaż Parlametr 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20161110PVL00113/Parlametr-2016
5 Parlament Europejski, „Major changes in European public opinion regarding the European Union” [Ważne zmiany w europejskiej opinii
publicznej dotyczącej Unii Europejskiej], listopad 2017 r.;
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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postępujący wzrost, który nastąpił w kwietniu 2018 r., jest potwierdzeniem tego dodatniego trendu.

Z retrospektywnej analizy kontekstu związanego z początkiem tego trendu wzrostowego w 2016 r. wynika coraz bardziej

oczywisty wniosek, że referendum dotyczące brexitu, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r., wywarło głęboki wpływ na

poglądy Europejczyków dotyczące ich pozycji i członkostwa w UE. Zarówno wybór referendum jako metody głosowania, jak

i bezpośredni wpływ wyniku głosowania na codzienne życie wielu Brytyjczyków, mogły wywrzeć symboliczny wpływ na

sposób, w jaki Europejczycy podchodzą do kwestii tego, czy „ich głos liczy się w UE”. W rezultacie nawet większa niż dotychczas

liczba respondentów mogła odtąd mieć poczucie, że ich głos ma znaczenie.

Wyniki krajowe potwierdzają ten scenariusz – w 15 krajach odnotowano większość pozytywnych opinii. Szwecja (80 %), Dania

(80 %) i Niderlandy (79 %) stoją na czele listy krajów, których obywatele mają poczucie, że ich głos liczy się w UE. Znaczący

wzrost o 11 p.p. odnotowano na Węgrzech, gdzie obecnie 50 % respondentów uważa, że ich głos liczy się w UE.
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Tak pozytywnej opinii nie mają jednak obywatele Grecji. 76 % respondentów w tym kraju nie podziela opinii, że ich głos liczy

się w UE, podobnie jak Estończycy (72 %) i respondenci z 10 innych państw członkowskich, w których większość pytanych nie

zgadza się z tym stwierdzeniem (Łotwa, Czechy, Cypr, Włochy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Litwa, Portugalia, Rumunia

i Słowacja). W Bułgarii liczba opinii pozytywnych i negatywnych jest jednakowa.

Na szczeblu europejskim większość respondentów w wieku poniżej 64 lat uważa, że ich głos liczy się w UE. Z kolei ludzie

w wielu co najmniej 65 lat, czyli respondenci w wieku emerytalnym, są bardziej skłonni twierdzić, że ich głos nie liczy się w UE.

Bezrobotni, pracownicy fizyczni i osoby zajmujące się domem podzielają tę opinię.

W rzeczywistości wskaźnik ten jest wysoce skorelowany z ogólnymi odczuciami respondentów na temat ich pozycji w UE.
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Ludzie, którzy są przekonani, że ich głos liczy się w UE, są bardziej zainteresowani sprawami UE i zbliżającymi się wyborami

europejskimi. Ponadto analiza krzyżowa wyników badania wykazała, że ta grupa, która uważa, że jej głos się liczy, jest

przekonana o istotnym znaczeniu głosowania oraz o tym, że przez oddanie głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

można coś zmienić. W związku z tym osoby te są bardziej skłonne do głosowania w następnych wyborach.

Respondentów zapytano również o ich odczucia związane z tym, czy ich głos liczy się w ich własnym kraju. Obywatele mają

poczucie sprawczości w 21 państwach członkowskich: 63 % z nich uważa, że ich głos liczy się w ich kraju (wzrost o 2 p.p.

w stosunku do września 2017 r.), a 33 % nie zgadza się z tym stwierdzeniem (spadek o 2 p.p.). Opinii tej nie podzielają jednak

respondenci w siedmiu państwach członkowskich, takich jak Grecja, gdzie największy odsetek obywateli, tj. 67 %, nie zgadza

się z tym stwierdzeniem i uważa, że ich głos nie liczy się w ich własnym kraju.

Tradycyjnie wyniki dotyczące tego pytania są bardziej pozytywne niż w przypadku opinii obywateli na temat tego, czy ich głos

liczy się w UE. Jak pokazano na poniższym wykresie, różnica z porównania dwóch średnich UE wynosi nawet 15 p.p. W 27

państwach członkowskich poczucie, że „mój głos liczy się w moim kraju”, jest silniejsze niż poczucie, że „mój głos liczy się w UE”.

Na Litwie odsetek odpowiedzi na oba te pytania jest jednakowy (31 %).

Niemniej w zakresie danych krajowych występują większe różnice. Jest to najbardziej widoczne w Czechach, gdzie występuje

35-punktowa różnica między odsetkiem osób, które twierdzą, że ich głos liczy się w ich kraju (61 %), i osób, które mają takie

zdanie w odniesieniu do UE (26 %). Znaczące różnice występują także w Estonii i we Francji (24 p.p. w obu krajach),

w Zjednoczonym Królestwie i w Finlandii (21 p.p. w obu krajach), w Austrii (20 p.p.) i na Słowacji (19 p.p.).

Obywatelom zadano pytanie uzupełniające o to, czy uważają, że głos ich kraju liczy się w UE. Uzyskane wyniki są

w rzeczywistości porównywalne z wynikami dotyczącymi odpowiedzi na poprzednie pytanie: 63 % respondentów jest
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przekonanych, że głos ich kraju liczy się w UE. Podobnie we wszystkich krajach respondenci uważają, że ich kraj ma

silniejszy głos na arenie europejskiej niż oni sami jako obywatele. W niektórych krajach, zwłaszcza w krajach bałtyckich,

występują znaczące różnice w opinii: różnica 39 punktów w Estonii, 30 punktów na Litwie, 29 punktów na Łotwie, a także

znacząca różnica 29 punktów we Francji, 26 punktów w Portugalii i 19 punktów na Malcie.

Powolne, lecz zdecydowane podążanie we właściwym kierunku

Z analizy podstawowych wskaźników wynika zachęcający wniosek, zgodnie z którym obywatele znów wykazują

optymistyczne podejście do przyszłości Unii Europejskiej, co wykazano już w standardowym badaniu Eurobarometr,

przeprowadzonym jesienią 2017 r.6. Po pierwsze, zgodnie z przedstawioną w badaniu pozytywną tendencją za zeszły

rok, 57 % Europejczyków ma optymistyczne podejście do przyszłości UE (wzrost o 7 p.p. od jesieni 2016 r.), natomiast

coraz mniejszy odsetek badanych, tj. 37 %, (spadek o 7 p.p.) podchodzi do tej kwestii pesymistycznie. Powyższe wyniki

pokazują, że optymizm ten podzielają wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem dwóch. Po drugie, prawie połowa

Europejczyków uważa, że sytuacja europejskiej gospodarki jest dobra (48 %), i taką opinię wyraża większość obywateli

w 23 krajach.

6 Komisja Europejska, standardowe badanie Eurobarometr nr 88, jesień 2017 r.
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Podobnie kształtują się opinie dotyczące kierunku, w którym rozwija się sytuacja w na szczeblu krajowym oraz w UE. Na rok

przed wyborami europejskimi obecne badanie wykazuje, że w sposobie myślenia obywateli od 2014 r. widoczne są zmiany.

Wydaje się, że coraz więcej respondentów jest przekonanych o tym, iż sprawy wracają na właściwy tor: 35 % badanych uważa,

że sprawy w ich kraju idą we właściwym kierunku, a 32 % twierdzi tak w odniesieniu do Unii Europejskiej. Jednak dla większości

z nich, mimo że odsetek ten maleje względem pozytywnego trendu, sprawy nadal idą w złym kierunku, zarówno w ich kraju

(48 %), jak i w Unii Europejskiej (42 %).

Podobnie jak w sondażu Parlametr z 2017 r., 28 państw członkowskich uporządkowano według opinii respondentów

dotyczących „właściwego kierunku” rozwoju sytuacji w ich kraju oraz w UE. Jak pokazuje poniższy wykres, najbardziej

pozytywne podejście do tej kwestii na obu szczeblach panuje w 10 krajach, gdzie wykracza ono poza średnią UE. Dla

porównania, respondenci w ośmiu krajach uważają – w większym zakresie niż średnia UE – że sprawy idą w złym kierunku

zarówno w ich krajach, jak i w UE.
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Podobnie jak w sondażu Parlametr z 2017 r., te same dwa państwa członkowskie wyznaczają ramy wyłonionego obrazu. Na

górze po prawej stronie zakresu znajduje się Irlandia, której dotyczy najwyższy wskaźnik odpowiedzi „sprawy idą w dobrym

kierunku”, zarówno na szczeblu krajowym (74 %), jak i unijnym (62 %). Na dole po lewej stronie ponownie znalazła się Grecja –

mniej niż jedna na dziesięć osób (9 %) uważa, że „sprawy idą w dobrym kierunku” w kraju, a jedna na sześć osób (15 %) podziela

tę opinię w odniesieniu do UE. Warto również zauważyć, że w kilku krajach (w Chorwacji i Słowenii, krajach bałtyckich, tj. na

Litwie i w Łotwie, oraz w Rumunii i Bułgarii) obywatele są przekonani, że sprawy idą w dobrym kierunku w UE – przy czym ich

odsetek jest wyższy niż średnia UE – natomiast mają przeciwne zdanie w tej kwestii w odniesieniu do własnego kraju.

W ciągu zaledwie sześciu miesięcy sposób postrzegania własnego kraju przez respondentów okresowo znacząco się zmieniał.

Jak pokazuje poniższy wykres, np. w Estonii odsetek respondentów, którzy są przekonani, że „sprawy idą w dobrym kierunku”,

zmniejszył się do 34 % (spadek o 11 p.p.). Z drugiej strony, odsetek ten znacząco wzrósł na Węgrzech (47 %, wzrost o 13 p.p.)

i w Austrii (52 %, wzrost o 8 p.p.), co w obu przypadkach może być związane z niedawnymi wyborami lub formowaniem rządu

w obu tych krajach. Sposób postrzegania sytuacji w Europie podąża za tym samym trendem, zgodnie z którym w Estonii (31 %,

spadek o 9 p.p.), Finlandii (34 %, spadek o 9 p.p.) i Luksemburgu (32 %, spadek o 10 p.p.) nastąpiło znaczące obniżenie tego

odsetka. Dla porównania, w Rumunii w zakresie postrzegania spraw w UE nastąpiła poprawa o 14 punktów procentowych

(52 %). Kontekst dotyczący poszczególnych krajów z pewnością może w pewnym stopniu ułatwić zrozumienie wszelkich zmian

w postrzeganiu sytuacji i ich konsekwencji na arenie europejskiej. Zgodnie ze standardowym badaniem Eurobarometr7

przeprowadzonym jesienią 2017 r. opinie dotyczące sytuacji gospodarki krajowej są bardzo zróżnicowane. Za średnim

odsetkiem pozytywnych opinii, który wynosi 48 %, kryją się bardzo duże różnice między krajami w zakresie oceny bieżącej

sytuacji gospodarki krajowej (od 2 % odpowiedzi „dobra” w Grecji po 91 % w Niemczech i Niderlandach). Podobnie sposób

postrzegania przez respondentów kierunku, w jakim sprawy idą w UE i w ich krajach, może pomóc w lepszym zrozumieniu

znaczenia kontekstów krajowych dla interpretacji wyników badania.

W związku z powyższym okazuje się, że zdaniem respondentów w 10 państwach członkowskich sytuacja jest w rzeczywistości

lepsza na szczeblu UE niż na szczeblu krajowym. Obecnie siedem z tych krajów boryka się z najwyższym (Grecja, Hiszpania

i Włochy) lub wyższym niż średni (Chorwacja, Łotwa, Litwa i Słowacja) poziomem bezrobocia w UE8.  Grupę zamykają trzy inne

kraje, takie jak Rumunia, Bułgaria i Słowenia.

7 Komisja Europejska, standardowe badanie Eurobarometr nr 88, jesień 2017 r.
8 Eurostat, „Euro area unemployment at 8.5 %” [Bezrobocie w strefie euro na poziomie 8,5 %], luty 2018 r.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Aby dowiedzieć się, dlaczego większość respondentów uważa, że sprawy nie idą w dobrym kierunku, można wziąć pod uwagę

inne czynniki. Jeden z tych czynników może być związany z opiniami ludzi o tym, jakie widzą szanse dla siebie w przyszłości.

Przeważająca większość respondentów (84 %), których w grudniu 2017 r. zapytano o ich poglądy na temat nierówności

dochodowych9, stwierdziła, że różnice dochodowe w ich krajach są zbyt duże. Mimo to jednocześnie 58 % obywateli uważa,

że obecnie we własnym kraju mają oni równe szanse na życiowy rozwój, a 46 % twierdzi, że sytuacja w tym zakresie poprawiła

się w ciągu ostatnich 30 lat. Różnice dotyczące poszczególnych krajów pozostają jednak znaczące. Choć stopa bezrobocia

w UE-28 jest najniższa od września 2008 r. (7,1 % w lutym 2018 r.10), sposób, w jaki obywatele postrzegają sytuację w wielu

regionach, jest całkiem inny z uwagi na nowe wyzwania, które pojawiły się po kryzysie.

Istnieje istotna ujemna korelacja między stopą bezrobocia a opinią, że „sprawy idą w dobrym kierunku” zarówno w kraju, jak

i w UE: im więcej osób bezrobotnych w danej populacji, tym większe niezadowolenie respondentów z tego, w jakim kierunku

idą sprawy. Innymi słowy, kraje nastawione do tej kwestii najmniej optymistycznie borykają się obecnie z problemem

najwyższych stóp bezrobocia w UE. Jak widać na zacienionym obszarze, w lutym 2018 r. w Grecji bezrobocie sięgnęło 20,8 %,

9 Komisja Europejska, specjalne badanie Eurobarometr nr 471, „Fairness, inequality and inter-generational mobility” [Sprawiedliwość,
nierówność i mobilność międzypokoleniowa], grudzień 2017 r.
10 Eurostat, „Euro area unemployment at 8.5 %” [Bezrobocie w strefie euro na poziomie 8,5 %], luty 2018 r.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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co stawia ten kraj na końcu rankingu – tylko 9 % Greków uważa bowiem, że sprawy idą w dobrym kierunku na szczeblu

krajowym, a 15 % zgadza się z tą opinią w odniesieniu do UE. Podobnie jeden na pięciu pytanych Hiszpanów (20 %) uważa, że

sprawy idą w dobrym kierunku w Hiszpanii – kraju o drugiej najwyższej stopie bezrobocia w UE (16,1 %). To samo dotyczy

Chorwacji, gdzie 19 % respondentów uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku, przy czym stopa bezrobocia wynosi 9,4 %, lub

Włoch, gdzie 22 % respondentów uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku, przy czym stopa bezrobocia wynosi 11 %.

Najwyższe poparcie dla członkostwa w UE od dekady

Członkostwo w Unii Europejskiej jest jedynym wskaźnikiem, który z czasem uzyskał najbardziej stabilne poparcie ze strony

europejskich respondentów. Z perspektywy ostatnich sześciu lat wyniki wzrosły znacząco do poziomu średniej wynoszącej

60 % obywateli, którzy są przekonani o tym, że członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej jest czymś dobrym. To najwyższy

wynik dla tego pytania, odkąd w 2007 r. Parlament Europejski rozpoczął prowadzenie własnych badań Eurobarometr. 12 %

respondentów uważa, że członkostwo ich kraju w UE jest „czymś złym”, natomiast jedna czwarta (25 %) twierdzi, że nie jest ono

„ani czymś dobrym, ani czymś złym”.

Na linii trendu maj 2011 r. stanowi punkt początkowy stopniowej tendencji wzrostowej tego wskaźnika, przy czym od jesieni

2016 r. odnotowano jego dynamiczny wzrost. Także w tym przypadku głosowanie w sprawie brexitu, które odbyło się

w czerwcu 2016 r., z pewnością wpłynęło na to, że stosunek obywateli do członkostwa w UE stał się znów pozytywny, nawet

jeśli charakter skutków brexitu będzie niepewny aż do rzeczywistego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Europejskiej, które ma nastąpić w dniu 29 marca 2019 r.
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Większość obywateli w 26 krajach wyraża swoje poparcie dla członkostwa ich kraju w UE, przy czym wyniki w tym zakresie

wahają się od 85 % w Luksemburgu do 39 % we Włoszech. Pozytywny stosunek do tej kwestii ma coraz więcej obywateli w 21

krajach, przy czym na Cyprze odnośny odsetek wzrósł aż o 17 p.p. (52 %). Znaczący wzrost odnotowano także w Rumunii (59 %,

tj. o 11 p.p.), na Malcie (74 %, tj. o 10 p.p.) i w Danii (76 %, tj. o 9 p.p.).

Neutralne opinie przeważają w Czechach i Chorwacji (najmłodszym państwie członkowskim UE), gdzie odpowiednio 46 %

i 49 % respondentów uważa, że członkostwo ich kraju w UE nie jest „ani czymś dobrym, ani czymś złym”. Czynniki społeczno-

ekonomiczne stanowią w istocie poparcie dla tych wniosków. Rzeczywiście, z jednej strony dane pokazują, że – ogólnie rzecz

biorąc – obywatele krajów, w których PKB na mieszkańca jest wyższy (takich jak Luksemburg, Niemcy i Niderlandy), wyrażają

większe poparcie dla członkostwa w UE.
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Wiek, wykształcenie, a w związku z tym również zawód są w tym zakresie dodatkowymi determinantami wyboru. Poparcie dla

członkostwa w UE jest najbardziej zauważalne wśród najmłodszych i najlepiej wykształconych respondentów. Trzy czwarte

osób zajmujących kierownicze stanowiska (75 %) i studentów (74 %) uważa, że jest ono czymś dobrym, przy czym opinię tę

podziela 46 % osób, które zakończyły uczenie się formalne w wielu 15 lat lub wcześniej, oraz 46 % bezrobotnych.

Ponadto wyniki dotyczące członkostwa pokazują, że obywatele coraz częściej przyznają, iż bycie członkiem UE przynosi

korzyści poszczególnym krajom. Niespotykany dotąd odsetek respondentów, który wyniósł 67 %, uważa również, że ich kraj

skorzystał na członkostwie w UE.
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Wskaźnik ten rośnie w 25 państwach członkowskich, przez co jego ogólny poziom jest najwyższy od 1983 r. Jak widać

na następnym wykresie, najwyższy odsetek respondentów, którzy uważają, że ich kraj skorzystał na członkostwie w Unii

Europejskiej, odnotowano na Malcie (93 %), w Irlandii (91 %) i na Litwie (90 %). Choć w Austrii (54 %), Zjednoczonym

Królestwie (53 %) i we Włoszech (44 %) najmniej obywateli uważa, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE, wyniki te

nadal pozostają poglądami większości. Znaczące wzrosty w tym zakresie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy11

odnotowano na Cyprze (56 %, tj. o 11 p.p.), w Belgii (77 %, tj. o 11 p.p.), w Rumunii (71 %, tj. o 10 p.p.) i w Grecji (57 %, tj.

o 9 p.p.).

11 Porównanie z wynikami sondażu Parlametr z września–października 2017 r.
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Wizerunek i rola Parlamentu Europejskiego

Wizerunek Parlamentu Europejskiego pozostaje niezmieniony: mimo że wielu respondentów nadal ma „neutralne skojarzenia”

związane z tą instytucją (43 %), to 31 % kojarzy się ona pozytywnie, natomiast 22 % ma skojarzenia negatywne. Na szczeblu

krajowym od września 2017 r. odnotowano pewne ograniczone zmiany (ich zakres odnośnie do odpowiedzi pozytywnych,

neutralnych i negatywnych nie przekracza +8/-7 p.p.).

Zgodnie z tą tendencją większość respondentów wyraża zaufanie do Parlamentu Europejskiego, co pokazuje standardowe

badanie Eurobarometr przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej. Jesienią 2017 r. 45 % wyrażało zaufanie do

Parlamentu Europejskiego, a 42 % nie ufało tej instytucji.

Na tym tle Europejczycy nadal popierają coraz ważniejszą rolę Parlamentu Europejskiego w przyszłości. Na rok przed wyborami

europejskimi 47 % respondentów chce, aby Parlament Europejski odgrywał w przyszłości ważniejszą rolę. Dotyczy to

większości respondentów w 23 państwach członkowskich.
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Dalsze korelacje potwierdzają wnioski, które odnoszą się także do wielu innych wskaźników podstawowych omówionych

powyżej. W większym zakresie niż sama grupa wiekowa czynniki społeczno-ekonomiczne wywierają w istocie znaczący wpływ

na wszystkie zmienne związane z ogólnym stosunkiem do Unii Europejskiej oraz, jak to ma miejsce w tym przypadku, do roli

Parlamentu Europejskiego. Im wyższy poziom wykształcenia respondentów, tym ważniejsza rola, jaką przypisaliby oni

Parlamentowi Europejskiemu w przyszłości, zgodnie z rosnącym poziomem ich zadowolenia z funkcjonowania demokracji

oraz pozytywnego podejścia do UE ogółem.
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ROZDZIAŁ II: SYSTEM GŁÓWNYCH KANDYDATÓW, TEMATY KAMPANII ORAZ
DEMOKRACJA

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Europejczycy po raz pierwszy mieli możliwość pośredniego

udziału w procesie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. W 2019 r. ten system, zwany systemem głównych

kandydatów (Spitzenkandidaten), zostanie zastosowany po raz drugi. Prawie połowa obywateli UE-2712 (49 %), których

zapytano, czy dzięki tej możliwości chętniej niż obecnie poszliby na wybory, odpowiedziała, że system głównych

kandydatów w istocie zwiększa prawdopodobieństwo ich udziału w głosowaniu.

Traktat lizboński zdecydowanie wzmocnił rolę Parlamentu, bowiem umożliwił mu wybór przewodniczącego Komisji

Europejskiej, a nie jedynie zatwierdzanie kandydata wyznaczonego wyłącznie przez Radę Europejską. W szczególności art. 17

ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Rada Europejska przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję

przewodniczącego Komisji, „uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych

konsultacji”. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów posłów wchodzących w jego skład.

Na podstawie tych zmian każda z głównych europejskich partii politycznych wyznaczyła czołowego kandydata na

przewodniczącego Komisji. W rezolucji przyjętej w marcu 2014 r.13 Parlament Europejski wyraził oczekiwanie, aby w pierwszej

kolejności była rozpatrywana propozycja kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej przedstawiona

przez europejską partię polityczną, która zdobędzie najwięcej miejsc w Parlamencie, co ma zapewnić temu kandydatowi

możliwość uzyskania niezbędnej większości bezwzględnej w Parlamencie. W związku z wyraźnym i jednoznacznym

stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i jego grup politycznych w wyniku wyborów europejskich w 2014 r. Jean-Claude

Juncker został nominowany i wybrany na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

W decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2018 r.14 posłowie uznali, że system głównych kandydatów zastosowany

w 2014 r. okazał się sukcesem, oraz podkreślili, że wybory europejskie, które odbędą się w 2019 r., będą okazją to ugruntowania

tej praktyki. Parlament powtórzył także swoje stanowisko z 2014 r., zgodnie z którym będzie gotowy odrzucić każdego

kandydata w postępowaniu dotyczącym mianowania przewodniczącego Komisji, który nie został powołany jako główny

kandydat w ramach systemu głównych kandydatów w okresie poprzedzającym wybory europejskie.

W ostatnich miesiącach Parlament Europejski zainicjował serię debat plenarnych z udziałem szefów różnych państw i rządów

UE w celu dyskutowania o przyszłości Europy i nadchodzących wyborach europejskich. Podczas jednej z tych debat, które

odbyły się na kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu, prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził ogólne poparcie dla

12 Pytania tego nie zadano obywatelom Zjednoczonego Królestwa.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=PL
14 Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją
(2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=PL
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systemu głównych kandydatów i wezwał do realnej europejskiej debaty w całej Unii w celu obrony idei europejskiej

suwerenności15.

W obecnym badaniu obywatelom przypomniano, że w wyborach europejskich, które odbędą się w 2019 r., Europejczycy nie

tylko mogą znów głosować na kandydata, który powinien reprezentować ich w Parlamencie Europejskim, lecz także

uczestniczyć w procesie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Prawie połowa obywateli UE-2716 (49 %), których

zapytano, czy dzięki tej możliwości chętniej niż obecnie poszliby na wybory, odpowiedziała, że system głównych kandydatów

w istocie zwiększa prawdopodobieństwo ich udziału w głosowaniu. 43 % respondentów powiedziało, że nie wpłynęłoby to na

ich chęć do pójścia na wybory, natomiast 8 % obywateli nie wiedziało, czy ta możliwość wpłynęłaby na prawdopodobieństwo

ich udziału w głosowaniu.

W jedenastu krajach co najmniej połowa obywateli stwierdziła, że system głównych kandydatów sprawiłby, że chętniej

wzięliby udział w głosowaniu. Na szczycie tej listy znajdują się Węgry, gdzie łącznie 67 % respondentów czuje się

zmotywowanych przez ponowne wprowadzenie tej możliwości, a następne w kolejności są Irlandia (60 %) oraz Austria (59 %).

Jeśli chodzi o kraje na samym końcu listy, tylko 30 % respondentów w Niderlandach, 31 % w Estonii i 35 % w Danii postrzega

system głównych kandydatów jako dodatkowy czynnik motywujący. Z perspektywy podziału społeczno-demograficznego ta

koncepcja zasadniczo najbardziej odpowiada najlepiej wykształconym respondentom. Obywatele bardziej skłonni wierzyć

w to, że zarówno UE, jak i ich własny kraj są z powrotem „na właściwym torze”, twierdzą, że chętniej poszliby zagłosować, gdyby

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Pytania tego nie zadano obywatelom Zjednoczonego Królestwa.
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czuli się zaangażowani w proces oparty na systemie głównych kandydatów.

Zgodnie z wynikami dotyczącymi opinii publicznej w okresie poprzedzającym wybory europejskie z 2014 r. większość

respondentów (55 %), którzy uczestniczyli w badaniu Eurobarometr pt. One year before the 2014 European election survey

[Badanie na rok przed wyborami europejskimi w 2014 r.] przeprowadzonym na zlecenie Parlamentu Europejskiego, uważało

wówczas, że „możliwość pośredniego udziału w procesie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej” zachęciłaby ich do

głosowania. Wpływ tego systemu był także widoczny w powodach udziału w głosowaniu, które część respondentów podała

podczas wywiadu przeprowadzonego po wyborach europejskich w 2014 r.17.

Odpowiedzi dotyczące większego prawdopodobieństwa udziału w głosowaniu ze względu na zastosowanie systemu

głównych kandydatów należy zatem analizować w połączeniu z pytaniem, czy system ten byłby rzeczywistym czynnikiem

motywującym obywateli do głosowania. W wywiadzie udzielonym w ramach sondażu Parlametr w 2017 r. 14 % respondentów

stwierdziło, że ich zdaniem ludzie chodzą na wybory europejskie, ponieważ „chcą uczestniczyć w wyborze kolejnego

przewodniczącego Komisji Europejskiej”, niezależnie od tego, na ile ważne ich zdaniem było to, aby zagłosować (Sondaż

Parlametr z 2017 r.). Gdy to samo pytanie zadano ponownie w kwietniu 2018 r., odsetek obywateli, którzy udzielili takiej

odpowiedzi, wzrósł o 3 p.p. i osiągnął poziom 17 % w UE-28.

Połączenie obu tych czynników pokazuje, że system głównych kandydatów nie tylko pozostaje atrakcyjnym czynnikiem dla

dużego grona Europejczyków, lecz także można zaobserwować wzrost odsetka obywateli, którzy postrzegają system głównych

kandydatów jako pozytywną motywację do głosowania w wyborach europejskich.

17 Sondaż powyborczy po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00053/Sonda%C5%BC-powyborczy-EE-2014).
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Potrzeba realnej europejskiej debaty

Podczas gdy sam system wydaje się więc znów dobrze odbierany w okresie poprzedzającym wybory europejskie w 2019 r.,

obywatele wyrazili opinię także na temat szeregu stwierdzeń dotyczących procesu wyboru przewodniczącego Komisji

Europejskiej. Jedno stwierdzenie zyskało zdecydowanie największe poparcie w całej Unii Europejskiej: 70 % obywateli uważa,

że system głównych kandydatów ma sens tylko wtedy, gdy towarzyszy mu realna dyskusja na temat spraw europejskich

i przyszłości UE. Wynik ten świadczy wyraźnie o tym, że zdaniem obywateli system sam w sobie nie byłby postrzegany jako

wystarczający. Jak ogólnie wykazano w tym badaniu, Europejczycy chcą merytorycznej debaty politycznej dotyczącej

konkretnych kwestii, które są zgodne z ich oczekiwaniami co do działań Unii Europejskiej.

Wynik w tym zakresie sięga 87 % poparcia w Grecji, 80 % w Niemczech i 79 % w Belgii, natomiast z drugiej strony skali 55 %

ludności w Rumunii, 58 % na Łotwie i 59 % w Estonii i Polsce nadal domaga się tego, aby wyborom w systemie głównych

kandydatów towarzyszyła realna debata europejska.

Badania Eurobarometr z ostatnich lat pokazują, że obywatele europejscy zrozumieli, iż Unia Europejska nie dotyka ich życia

jedynie na marginesie, lecz znaczące zmiany, które są omawiane i ustalane na szczeblu europejskim, wpływają na nie

bezpośrednio w bardzo konkretny sposób.  Obywatele coraz częściej wyrażają duże oczekiwania wobec Unii Europejskiej

ogółem, a w szczególności wobec Parlamentu Europejskiego. W odróżnieniu od wyborów krajowych, w ramach których

obywatele wyłaniają także skład parlamentu narodowego, choć w rzeczywistości mogą mieć na myśli rząd, który ich zdaniem

powinien sprawować władzę, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przed 2014 r. obywatele nie mieli pewności co

do tego, którzy przedstawiciele władzy wykonawczej zostaną wybrani w wyniku późniejszego utworzenia Komisji. Traktat

lizboński wprowadził zatem coś więcej niż tylko samą zmianę pod względem prawnym. Spowodował, że obywatele lepiej

rozumieją proces wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej, a zatem i potrzebę przejrzystości, demokracji i legitymacji

demokratycznej.

Staje się to jasne w kontekście następnych trzech stwierdzeń: 63 % Europejczyków twierdzi, że system głównych kandydatów

wnosi więcej przejrzystości do procesu wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Stwierdzenie to uzyskało bezwzględną

większość pozytywnych odpowiedzi w 24 krajach oraz względną większość pozytywnych odpowiedzi respondentów we

wszystkich 27 państwach członkowskich objętych badaniem. Na czele listy znajdują się Portugalia (74 %), Niderlandy (72 %)

oraz Grecja i Szwecja (71 % w obu przypadkach), natomiast na drugim końcu skali znajdują się takie państwa, jak Estonia, gdzie

46 % respondentów podziela ten pogląd, a także Łotwa (48 %) i Czechy (49 %).

Ponad sześciu na dziesięciu respondentów w całej UE (61 %) jest przekonanych, że proces ten stanowi znaczący postęp

w dziedzinie demokracji w UE. Powyższe stwierdzenie uzyskało poparcie większości obywateli UE-27, przy czym w 23

państwach członkowskich poparła je bezwzględna większość obywateli. Portugalia (77 %), Szwecja (75 %) i Grecja (68 %)

wyprzedzają pod tym względem inne kraje, natomiast Estonia (41 %) oraz Słowenia i Czechy (45 % w obu krajach) uplasowały

się na końcu zestawienia.

Podobny wynik dotyczy trzeciego elementu grupy: 60 % wszystkich europejskich respondentów zgadza się ze stwierdzeniem,
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że system głównych kandydatów daje Komisji Europejskiej silniejszą legitymację. Trzy czwarte obywateli w Portugalii (75 %),

68 % w Grecji i 66 % w Irlandii zgadza się z tym stwierdzeniem, przy czym listę zamykają trzy kraje bałtyckie: 50 % obywateli na

Litwie (taki sam odsetek jak w Czechach i Finlandii), 39 % w Estonii i 35 % na Łotwie.

Jednym z argumentów podnoszonych często przeciwko systemowi głównych kandydatów jest to, że system ten

uniemożliwiałby państwom członkowskim wykonywanie tradycyjnych prerogatyw w zakresie wyboru najlepszego kandydata

na dane stanowisko. W odróżnieniu od trzech stwierdzeń omówionych powyżej, to stwierdzenie popiera tylko 46 %

Europejczyków, zwłaszcza na Węgrzech (60 %), w Belgii (59 %) i w Niderlandach (58 %). Pogląd ten podziela tylko jedna czwarta

respondentów w Bułgarii, 30 % obywateli Estonii i 33 % obywateli Słowacji.

Respondentów zapytano także, czy ich zdaniem system głównych kandydatów „nie ma realnego znaczenia i niewiele zmienia”.

Tylko 45 % wszystkich badanych Europejczyków podzielało ten pogląd, przy czym najwyższy odsetek pozytywnych

odpowiedzi odnotowano w Belgii (58 %), Czechach (55 %) i Austrii (54 %). Tylko w pięciu krajach stwierdzenie to poparła

bezwzględna większość respondentów. Powyższe wyniki są potwierdzeniem powodów, które Europejczycy podkreślili już

w swoich odpowiedziach w 2013 r., na rok przed wyborami europejskimi w 2014 r.18: obywatele opowiedzieli się za tym, aby

przewodniczący Komisji Europejskiej był wybierany bezpośrednio przez obywateli europejskich, głównie dlatego, że

„pomogłoby to sprawić, aby decyzje KE były bardziej uzasadnione dla Europejczyków” oraz że „wzmocniłoby to demokrację

w UE”.

W porównaniu z tymi wynikami z 2013 r. odpowiedzi udzielone w najnowszym badaniu pokazują, że uznanie dla wzmocnionej

demokracji w UE i większej przejrzystości samego procesu nie zmniejszyło się, a wręcz przeciwnie – wzrosło. Obywatele

europejscy przekonani o tym, że system głównych kandydatów niczego by nie zmienił, stanową mniejszość. Jednocześnie

jednak na rok przed wyborami europejskimi obywatele oczekują wyraźnych działań: wzywają do debaty dotyczącej istotnych

spraw oraz oczekują, że problemy będą ważniejsze od procesów i procedur.

O czym rozmawiać? Tematy kampanii z perspektywy obywateli europejskich

Na tym tle obywatelom europejskim zadano pytanie dotyczące tematów, które ich zdaniem powinny być w pierwszej

kolejności przedmiotem debaty podczas kampanii przed wyborami europejskimi. Poniższy wykres przedstawia ranking

problemów i udzielonych odpowiedzi (średnia UE) w zestawieniu z trzema krajami, w których odnośny problem miał znaczenie

dla największej liczby respondentów.

Średnio w UE 49 % Europejczyków najbardziej domaga się debaty na temat zwalczania terroryzmu, a następnie zwalczania

bezrobocia młodzieży (48 %), imigracji (45 %), gospodarki i wzrostu (42 %). Druga grupa problemów obejmuje takie problemy

wskazane przez około jedną trzecią Europejczyków (35 %) jak walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska, promowanie

demokracji i praw człowieka oraz ochrona socjalna obywateli UE, popierane na równi przez 32 % respondentów.

18 Badanie Eurobarometr na zlecenie Parlamentu Europejskiego pt. „Rok przed wyborami europejskimi w 2014 r.” (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00058/Rok-przed-wyborami-europejskimi-w-2014-r.
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Mniej niż jedna trzecia obywateli UE chce, aby wśród tematów kampanii znalazły się takie tematy jak polityka bezpieczeństwa

i obrony (29 %), przyszłe funkcjonowanie UE (27 %), ochrona konsumentów i bezpieczeństwo żywności (27 %) czy ochrona

granic zewnętrznych UE (26 %). Listę zamyka ochrona danych osobowych – 20 % obywateli europejskich domaga się

uwzględnienia jej w zakresie debaty podczas nadchodzącej kampanii przedwyborczej.
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Spośród różnorodnych problemów europejskich wyłaniają się dwa główne tematy: Europejczycy chcą debaty dotyczącej, z

jednej strony, bezpieczeństwa w szerszym rozumieniu, co dla niektórych z nich obejmuje także takie kwestie jak ochrona granic

zewnętrznych lub imigracja, a z drugiej strony, spraw związanych z osobistym dobrobytem i dobrostanem. Te dwa obszary

można w pierwszej kolejności podzielić na pięć tematów, na które obywatele w całej UE zwracają największą uwagę. W

dziedzinie bezpieczeństwa problem „zwalczania terroryzmu” jest wskazywany jako priorytetowy temat kampanii przez

respondentów we Francji (60 %), w Finlandii (58 %), w Czechach (55 %), w Luksemburgu (54 %, na równi ze zwalczaniem

bezrobocia młodzieży), w Belgii (49 %), w Irlandii (48 %) i w Polsce (45 %).

Terroryzm w istocie stanowi w ostatnich latach poważny problem, który zdominował debatę publiczną w całej Unii

Europejskiej.  Obecnie mniejsza liczba ataków w UE w porównaniu z poprzednimi latami nie oznacza, że zagrożenia już

nie ma. Ostatnie ataki terrorystyczne, które miały miejsce w dniu 23 marca 2018 r. we francuskich miejscowościach

Carcassonne i Trèbes, pokazały, że nadal istnieje potrzeba silnej europejskiej reakcji na terroryzm, oraz dowodzą, dlaczego

Francja znajduje się w czołówce krajów, w których 60 % obywateli domaga się zwrócenia na ten problem największej

uwagi podczas kampanii wyborczej.

Imigracja zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu najważniejszych tematów, jakie należy poruszyć podczas kampanii.

Obywatele pięciu krajów wskazali ten problem jako priorytet w debacie europejskiej. Na czele tej grupy stoją Włochy,

gdzie 66 % obywateli uważa imigrację za najpilniejszy temat kampanii, na kolejnych miejscach znajdują się Malta (65 %)

i Węgry (62 %), gdzie odsetek jest bardzo zbliżony, natomiast 50 % obywateli Niemiec i 46 % obywateli Estonii nadal
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uważa, że problem imigracji powinien być głównym tematem debaty w okresie poprzedzającym wybory w 2019 r.

Jeśli chodzi o sprawy związane z osobistym dobrobytem i dobrostanem, najwyższe łączne wyniki dotyczące

poszczególnych krajów odnotowano w odniesieniu do „zwalczania bezrobocia młodzieży” jako głównego priorytetu:

77 % respondentów na Cyprze domaga się dyskusji na ten temat, a następne miejsca zajmują Chorwacja, w której odsetek

ten wynosi 68 %, oraz Hiszpania – 63 %. Portugalia (61 %), Słowenia (55 %), Austria (47 %, na równi z takimi tematami jak

„walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska” oraz „ochrona granic zewnętrznych”) i Słowacja (40 %) zamykają grupę

krajów, w których zwalczanie bezrobocia młodzieży powinno być głównym przedmiotem debaty podczas nadchodzącej

kampanii wyborczej.

„Gospodarka i rozwój” to drugi w kolejności ważny problem wskazywany przez obywateli jako temat debaty w dziedzinie

dobrobytu i dobrostanu. 81 % respondentów w Grecji domaga się, aby temat ten przyciągnął największą uwagę

w debacie publicznej, a następne w kolejności są Litwa (60 %), Łotwa (59 %), Bułgaria (59 %) i Rumunia (52 %).

Ostatnim, choć nie mniej istotnym zagadnieniem jest walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska – ta tematyka

odgrywa kluczową rolę w kilku krajach. W tym zakresie Niderlandy i Szwecja zajmują najwyższe miejsce w zestawieniu –

66 % obywateli tych krajów jest najbardziej zainteresowanych dyskusją na ten temat. Również w Danii 56 % obywateli

wymieniło zmianę klimatu i ochronę środowiska jako główny priorytet.

Bezpieczeństwo we wszystkich aspektach, imigracja oraz dobrobyt i dobrostan od dawna wiodą prym w zestawieniu

najważniejszych problemów obywateli europejskich, więc nie jest niespodzianką, że kwestie te znajdują się również na

szczycie listy spraw do omówienia podczas kampanii przed wyborami europejskimi. Warto jednak odnotować konkretne

zmiany, jakie zaszły z upływem czasu.

W badaniu przeprowadzonym po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. bezrobocie, rozwój gospodarczy

i imigracja stanowiły trzy najczęściej wymieniane problemy, które skłoniły obywateli do głosowania w tych wyborach.

Warto natomiast zauważyć, że „terroryzm” był najrzadziej wymienianym zagadnieniem – tylko 7 % obywateli europejskich

podało go jako jeden z powodów, dla których wzięli udział w wyborach.

W sondażu Parlametr z 2017 r.19 obywatele domagali się przede wszystkim zintensyfikowania działań UE na rzecz walki z

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na równi ze zwalczaniem terroryzmu. Zwalczenie bezrobocia młodzieży to –

w uśrednionym ujęciu – trzecia z kolei kwestia najczęściej przytaczana przez respondentów. Te trzy najważniejsze tematy

wyznaczają też szeroki zakres obaw wyrażanych stale przez obywateli europejskich: chcą oni żyć w miejscu, gdzie

gwarantuje się im ich prawa i ochronę przed zagrożeniami terrorystycznymi. Podobnie kwestie migracji i „zapewnienia

nowych sposobów na pobudzenie gospodarki i wzrostu” stanowią ważny element listy tematów kampanii zawartych

w obecnym badaniu.

19 Sondaż Parlametr 2017: A Stronger Voice [Silniejszy głos] (PE 608.741),
http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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Istnieje jeszcze inny sposób włączenia tego rankingu do ogólnej i nieprzerwanej narracji europejskiej: obywatele są

również regularnie pytani o ich spostrzeżenia i oczekiwania dotyczące działań Unii Europejskiej.

Na pytanie, czy obecne działania UE są nadmierne, odpowiednie, czy niewystarczające, 59 % obywateli w całej UE

odpowiedziało, że walka UE z bezrobociem jest niewystarczająca. 58 % obywateli uważa, że działania UE są

niewystarczające, jeśli chodzi o migrację, a 57 % uważa, że UE nie robi wystarczająco dużo w walce z oszustwami

podatkowymi lub (tyle samo odpowiedzi) w walce z terroryzmem. Większość obywateli UE uważa także, że obecnie Unia

Europejska niewystarczająco zajmuje się ochroną środowiska naturalnego (51 %), ochroną granic zewnętrznych (50 %),

opieką społeczną i zdrowotną (48 %), działaniami na rzecz demokracji i pokoju na świecie (45 %) oraz polityką

bezpieczeństwa i obrony (43 %).
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Z perspektywy oczekiwań obywateli co do przyszłych działań UE w tych samych obszarach polityki zestawienie uwzględniające

najważniejsze problemy do poruszenia podczas kampanii kształtuje się bardzo podobnie: Europejczycy domagają się

zintensyfikowania działań UE w zakresie zwalczania terroryzmu (77 %), walki z bezrobociem (76 %), ochrony środowiska (75 %),

walki z oszustwami podatkowymi (74 %), działań na rzecz demokracji i pokoju na świecie (73 %) oraz kwestii imigracji (72 %).

Z analizy listy priorytetowych tematów kampanii wyborczej w połączeniu z listą tematów politycznych najważniejszych dla

Parlamentu Europejskiego oraz sposobu postrzegania działań UE wyłania się „szeroki europejski obraz”, który jest w znacznym

stopniu niezmienny w czasie i odzwierciedla podobną sytuację bez względu na to, z jakiej perspektywy jest analizowany.

Jedyne zagadnienie, którego brakuje na liście tematów kampanii, a które jest zbliżone pod względem merytorycznym do

narracji na temat bezpieczeństwa i dobrobytu oraz budzi podobne jak ona emocje, to walka z oszustwami podatkowymi. Tu

w grę wchodzi aspekt sprawiedliwości powiązany z wyraźnym oczekiwaniem, że jest to problem, który powinien być

rozwiązany przez Unię Europejską. Sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich nie można jednak opisać w takich

samych kategoriach. Wprawdzie wyłania się wyraźna uśredniona lista najważniejszych problemów, ale ich zakres tematyczny

zmienia się w zależności od kraju.
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O co chodzi w demokracji

W badaniu przeanalizowano szczegółowo poziom zadowolenia obywateli ze sposobu funkcjonowania demokracji w ich

krajach, a także w UE. Poniższy wykres porównuje poziom „zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji” wśród

respondentów zarówno na szczeblu UE, jak i w ich własnym kraju, począwszy od 2007 r. Kilka szczegółów wymaga bliższego

zbadania: po pierwsze, można zauważyć, że linie trendu dotyczące zadowolenia i niezadowolenia zarówno w UE, jak i w krajach

respondentów w dużym stopniu biegną równolegle do siebie. Jednocześnie widoczny jest spadek poziomów zadowolenia

w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego. Od 2009 r. zauważalny jest wyraźny spadek zadowolenia w odniesieniu do

sytuacji zarówno na szczeblu UE, jak i w krajach respondentów. Rosną natomiast poziomy niezadowolenia ze sposobu

funkcjonowania demokracji w UE i w krajach respondentów. Od połowy 2011 r. wartości wyrównują się i stabilizują, jednak na

niższym poziomie niż przed kryzysem. Od 2017 r. wyniki dla odpowiedzi o treści „zadowolony(-a) ze sposobu funkcjonowania

demokracji w UE” są ostatecznie wyższe niż współczynniki odpowiedzi osób niezadowolonych.

Wyniki obecnego badania Eurobarometr pokazują, że większość respondentów jest nadal zadowolona ze sposobu

funkcjonowania demokracji w UE (46 %, wzrost o 3 p.p. od marca 2017 r.). Natomiast 42 % obywateli w całej UE jest

niezadowolonych ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE, co stanowi spadek o 5 p.p. od marca 2017 r. W 16 krajach

bezwzględna większość obywateli wyraziła zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE, przy czym na czele tych

krajów stoją Irlandia (74 % respondentów), Dania (70 %) i Luksemburg (62 %). Łącznie w 19 krajach wyniki dla tego pytania były

powyżej średniej UE. Zjednoczone Królestwo, Cypr i Hiszpania (w każdym przypadku 38 %) oraz Grecja (29 %) są na drugim

końcu skali, bowiem w tych krajach najmniej obywateli jest zadowolonych z tego, jak funkcjonuje demokracja w UE.



38

Patrząc na rozkład odpowiedzi z geograficznego punktu widzenia, można zauważyć, że przeważnie kraje z Europy Środkowej,

Wschodniej i Północnej wyrażają największy poziom zadowolenia, natomiast w wielu krajach Europy Południowej i Zachodniej

poziom zadowolenia jest porównywalnie niższy. W ramach tego podziału na Północ/Wschód i Południe/Zachód widać

wyraźnie, że obywatele czterech z pięciu większych państw członkowskich UE, tj. Zjednoczonego Królestwa, Francji, Hiszpanii

i Włoch, wykazują znacznie niższy poziom zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE niż średnia UE. Warto

także zauważyć, że Portugalia i Irlandia są wyraźnymi wyjątkami w tym rozkładzie geograficznym, bowiem oba te kraje

skorzystały z unijnych działań pomocowych podczas kryzysu gospodarczego i po nim.
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Z analizy odpowiedzi dotyczących tego, czy obywatele są ogólnie zadowoleni ze sposobu funkcjonowania demokracji w ich

kraju, czy też nie, wynika, że średnie wyniki dotyczące zadowolenia są zasadniczo wyższe. Średnio w UE 55 % obywateli

deklaruje zadowolenie ze sposobu, w jaki demokracja funkcjonuje w ich kraju. Wynik ten jest o 9 p.p. wyższy niż wynik

dotyczący tego samego pytania odnośnie do UE, przy czym pozostaje on stabilny pod względem statystycznym w porównaniu

z wynikami z marca 2017 r., zgodnie z którymi 54 % obywateli zadeklarowało zadowolenie. Średnio w UE 42 % respondentów

deklaruje niezadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w ich kraju, co stanowi nieznaczny spadek o 2 p.p. od marca

2017 r.
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Ogółem w 18 krajach bezwzględna większość obywateli jest zadowolona z funkcjonowania demokracji w ich kraju – na czele

tej grupy są Dania (91 %), Luksemburg (85 %) i Niderlandy (82 %). W 10 krajach większość respondentów deklaruje

niezadowolenie ze sposobu, w jaki demokracja funkcjonuje w ich kraju. Podobnie jak w przypadku demokracji w UE, Grecja

jest także przykładem kraju, w którym najmniej obywateli deklaruje zadowolenie z demokracji (28 %), przy czym kolejne

pozycje zajmują Rumunia (32 %) i Słowacja (35 %).

Jeśli przyjrzymy się jeszcze raz geograficznej reprezentacji zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji w różnych

krajach UE, nachylenie zmienia się raczej w kierunku rozkładu Północ–Południe. Kraje nordyckie wykazują najwyższy poziom

zadowolenia z funkcjonowania demokracji krajowej, natomiast w poszczególnych krajach Południa i Południowego Wschodu

Europy stopień zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji jest niższy (Portugalia i Malta są w tym przypadku

wyjątkami).
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Warto również zauważyć, że w 12 państwach członkowskich UE respondenci są bardziej zadowoleni ze sposobu

funkcjonowania demokracji w UE niż w ich kraju. Ta „nadwyżka” jest najbardziej widoczna na Litwie, w Rumunii i w Bułgarii,

natomiast w Niderlandach, Austrii i Szwecji obywatele przeważnie są bardziej zadowoleni z demokracji w ich kraju niż w UE.
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Choć wyniki badania Eurobarometr w zakresie zadowolenia z demokracji są częściowo uspokajające, zwłaszcza gdy przedstawi

się je za pomocą wybiegającej bardzo daleko w przyszłość linii trendu, istnieje jeszcze jeden potencjalny aspekt, który można

podkreślić przez połączenie różnych zbiorów danych. Badania akademickie sugerują występowanie zjawiska, które jest szeroko

omawiane jako „retrospektywne głosowanie ekonomiczne”, polegającego na tym, że obywatele mogą stać się szybko

niezadowoleni z demokracji, jeśli ich oczekiwania gospodarcze nie zostaną spełnione. Obywatele mają wysokie oczekiwania

dotyczące dobrobytu gospodarczego, a te oczekiwania są silnie odzwierciedlone w tym, jak owi obywatele głosują

w wyborach.  W czasie trudnej koniunktury gospodarczej wyborcy często karzą sprawujących urząd i wybierają partię

opozycyjną lub nowego działacza politycznego. Zjawisko to jest znane i zostało opisane zarówno w odniesieniu do mających

długą przeszłość, jak i wschodzących demokracji.

Wychodząc z tego założenia, z porównania odpowiedzi „zadowolony(-a) ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE/w

moim kraju” i „sprawy idą w dobrym kierunku w UE / w moim kraju” udzielonych w badaniu Eurobarometr wyłaniają się dwie

grupy wyraźnych równoległych trendów. Ostatnio zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji zarówno w UE, jak i na

szczeblu krajowym jest zgodne z rosnącym trendem dotyczącym odpowiedzi na pytanie, czy sprawy idą w dobrym kierunku

na szczeblu europejskim i krajowym.
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Opinia na temat tego, czy demokracja dobrze funkcjonuje, czy też nie, wydaje się być uzależniona od bieżącej sytuacji

ekonomiczno-politycznej w każdym kraju i w UE. Spadek wszystkich czterech linii trendu na powyższym wykresie po kryzysie

gospodarczym i finansowym, a także ich późniejszy wzrost może być dodatkowym wskaźnikiem na poparcie tej teorii.

Na podstawie odpowiedzi na te dwa pytania łącznie można zauważyć, że Europejczycy nie czują się przywiązani do demokracji

ani na szczeblu UE, ani we własnym kraju, jednak trudności w osiągnięciu osobistego sukcesu z ekonomicznego punktu

widzenia mają bezpośredni wpływ na ich opinie. Jeszcze wyraźniej widać to z perspektywy danych dotyczących PKB na

mieszkańca i bieżącej stopy bezrobocia w tych krajach. Zjawisko to można przedstawić na przykładzie czterech wybranych

krajów: Obywatele Irlandii i Niderlandów wyrażają wysoki poziom zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji,

zarówno w UE, jak i we własnym kraju. Jednocześnie są oni równie mocno przekonani, że „sprawy idą w dobrym kierunku”

zarówno w UE, jak i w ich kraju. Jest to skorelowane z wysokim poziomem PKB na mieszkańca, a także z bardzo niską stopą

bezrobocia. Z kolei, Hiszpania i Grecja borykają się z problemem względnie wyższych poziomów bezrobocia (które są zbyt

wysokie, nawet gdy uwzględni się wyłącznie wskaźniki bezrobocia młodzieży), a także porównywalnie niższego poziomu PKB.

W korelacji z tymi danymi zadowolenie z demokracji w Hiszpanii i Grecji jest znacznie niższe, przy czym podobnie słabe jest

tam poczucie, że „sprawy idą w dobrym kierunku”.



44

Zadowoleni ze sposobu
funkcjonowania demokracji:

Sprawy idą
w dobrym kierunku:

PKB
na mieszkańca

PPP 2017*

Stopa bezrobocia
w 2018 r.**

w naszym kraju w UE w naszym kraju w UE

Irlandia 80 % 74 % 74 % 62 % 60 729 € 6 %

Niderlandy 82 % 51 % 59 % 41 % 44 801 € 3,9 %

Hiszpania 37 % 38 % 20 % 26 % 31 915 € 16,1 %

Grecja 28 % 29 % 9 % 15 % 23 224 € 20,8 %
* Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), baza danych do celów światowej prognozy gospodarczej. Produkt krajowy brutto na
mieszkańca, ceny bieżące. Parytet siły nabywczej; dolary międzynarodowe.
** Baza danych Eurostatu. Zharmonizowana stopa bezrobocia według płci (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (dostęp w dniu 11 maja 2018 r.)
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Podejście do wyłaniających się partii
Jak już wspomniano powyżej, w ciągu ostatnich lat w kilku państwach członkowskich UE można było obserwować pojawienie

się nowych partii, które w wielu przypadkach odniosły sukces, występując przeciwko establishmentowi politycznemu.

Uwidoczniło się to w wynikach wyborów europejskich w 2014 r., a w konsekwencji w składzie Parlamentu i w jego pracy, oraz

w pewnym stopniu wpłynęło także na krajobraz polityczny w poszczególnych państwach członkowskich.

W latach 2013–2018 w państwach członkowskich UE rzeczywiście powstało ponad 70 partii i sojuszy. W niektórych

przypadkach sukces był bezpośrednio związany z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. W tym kontekście warto

pamiętać, że w sześciu państwach członkowskich UE (w Estonii, w Finlandii, w Luksemburgu, na Łotwie, w Słowenii i w Szwecji)

wybory krajowe odbędą się przed wyborami europejskimi w 2019 r.

Od 2013 r. łącznie 43 nowe partie lub sojusze zdobyły mandaty w wyborach parlamentarnych, przy czym Łotwę, Słowenię

i Słowację i Włochy cechuje największa liczba nowych partii, które weszły do parlamentów narodowych. Wśród tych nowych

partii można zwrócić uwagę na wyjątkowo wysoki wynik partii LREM, która zdobyła 308 mandatów w Zgromadzeniu

Narodowym we Francji, a także na uzyskanie 71 mandatów przez koalicję Podemos w Hiszpanii czy 222 mandatów przez partię

Ruch Pięciu Gwiazd (Movimento Cinque Stelle) we Włoszech. Po kryzysie zjawisko partii lub ruchów protestacyjnych zyskało

na popularności zarówno w krajach, gdzie demokracja wydaje się mocno zakorzeniona, jak i w krajach, w których historia

panowania demokracji pośredniej jest porównywalnie krótsza.

W kontekście niedawnych wydarzeń politycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w świetle

nadchodzących wyborów europejskich zapytano obywateli o ich zdanie na temat kilku stwierdzeń dotyczących powstania

nowych partii i ruchów politycznych. Fakt, że nowe partie i ruchy polityczne osiągnęły sukces wyborczy przez występowanie

przeciwko establishmentowi politycznemu, postrzegany jest raczej pozytywnie przez większość Europejczyków. 38 %

obywateli twierdzi, że partie protestacyjne zagrażają demokracji, podczas gdy połowa respondentów w całej UE nie uważa,

aby takie partie lub ruchy stanowiły zagrożenie dla demokracji.
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Nowe partie w latach 2013–2018 z mandatami w parlamentach narodowych

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Łączna liczba partii

wg państwa członkowskiego

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Ogółem 2 9 11 9 9 3 43
Źródło: Dane zgromadzone przez Dział Badania Opinii Publicznej
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W tym kontekście można powołać się na niedawne badanie przeprowadzone przez organizację Pew Research Center20,

zgodnie z którym publiczne zaangażowanie w demokrację pośrednią, zarówno w wymiarze ogólnoświatowym, jak i w Unii

Europejskiej, nie może być uznane za pewnik. W 10 państwach członkowskich UE objętych badaniem21 37 % osób (mediana)

sklasyfikowano jako „zaangażowanych demokratów”, tj. wspierających system, w którym decyzje podejmują wybrani

przedstawiciele, lecz niewspierających rządów sprawowanych przez technokratów, silnego przywódcę lub wojsko. 42 %

respondentów stwierdziło, że demokracja pośrednia jest czymś dobrym, ale że mogliby także poprzeć co najmniej jedną inną

formę rządów wymienionych powyżej. Ponadto 10 % respondentów nie poparłoby demokracji pośredniej, a zamiast tego

poparłoby co najmniej jedną z niedemokratycznych form rządów.

Z drugiej strony, panuje również bardzo wyraźna opinia, podzielana przez siedmiu na dziesięciu obywateli, że samo bycie

przeciwko czemuś niczego nie poprawi. Można to interpretować jako ograniczenie aktywności politycznej do zakresu

akceptowanego przez obywateli: opozycja jako taka i co do zasady nie jest postrzegana jako atrakcyjna kontroferta polityczna,

jeśli nie oferuje rozwiązań stanowiących wiarygodną alternatywę.

Ta wyraźnie dominująca opinia jest podparta wyraźną aprobatą dla następującego stwierdzenia: „potrzebujemy realnej

zmiany, a taką właśnie zmianę mogą przynieść te partie i ruchy”, z którym zgadza się 56 % obywateli w całej UE, natomiast tylko

20 Pew Research Center, październik 2017 r., „Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy” [Na świecie powszechnie
popiera się demokrację pośrednią i bezpośrednią],
http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
21 Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo.
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32 % respondentów nie podziela tej opinii. Poza tym 53 % obywateli w całej UE uważa, że nowe partie i ruchy polityczne mogą

znajdować nowe rozwiązania lepiej niż establishment polityczny, natomiast tylko 34 % respondentów nie uważa, aby nowe

ruchy miały taką zdolność.

Ogólnie rzecz biorąc, wyłania się obraz obywateli, którzy będą oczekiwać „prawdziwych zmian” w swoim kraju oraz poszukiwać

ludzi, którzy mogą spełnić te oczekiwania. Powstające partie i ruchy nie są ogółem postrzegane jako zagrożenie dla demokracji,

ale ich akceptacja przez opinię publiczną wydaje się być ograniczona przez wyraźne oczekiwanie obywateli co do tego, aby

zamiast wyłącznego negowania status quo przedstawiano rozwiązania i propozycje. Zgodnie z tym czynnikiem

kwalifikacyjnym większość obywateli UE oczekuje, że nowe partie i ruchy polityczne będą potrafiły znajdować nowe

rozwiązania lepiej niż ugruntowany establishment polityczny.

Analiza wyników dotyczących tych czterech kolejnych stwierdzeń pokazuje interesujące różnice między poszczególnymi

krajami.

Tylko w dwóch państwach członkowskich, tj. w Niemczech i w Szwecji, bezwzględna większość obywateli uważa powstające

partie za zagrożenie dla demokracji w ich kraju. Z drugiej strony, bezwzględna większość obywateli w 17 państwach UE nie

podziela tej opinii. Aż 68 % respondentów w Grecji nie postrzega tego zjawiska jako zagrożenie, w Czechach współczynnik ten

wynosi 64 %, w Danii 63 %, na Łotwie i w Hiszpanii 62 %, a Niderlandy (61 %) zamykają listę krajów, w których osiągnięty wynik

przewyższa 60 %.
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W kontekście niedawnych wydarzeń związanych z wyborami warto uważniej przyjrzeć się Włochom i Francji. We Włoszech

tylko 34 % uważa nowe ruchy i partie polityczne za zagrożenie dla demokracji, w odróżnieniu od 55 % obywateli, którzy nie

widzą takiego zagrożenia. We Francji 47 % obywateli nie odczuwa zagrożenia, natomiast czterech na dziesięciu respondentów

zgadza się z tym stwierdzeniem (39 %).

Fakt, że siedmiu na dziesięciu Europejczyków oczekuje od powstających partii konstruktywnego podejścia zamiast jedynie

odrzucenia istniejącego stanu rzeczy, jest także odzwierciedlony w rozkładzie geograficznym odpowiedzi. Tylko na Malcie

wynik odnotowany w odniesieniu do tego stwierdzenia był niższy od większości bezwzględnej – 46 % obywateli tego kraju

zgadza się z jego treścią. We wszystkich pozostałych państwach członkowskich UE przekroczono próg 50 %, przy czym na czele

tej grupy znalazły się Niderlandy z wynikiem 87 % poparcia, Niemcy (85 %) i Szwecja (81 %).

Analiza odpowiedzi udzielonych w odniesieniu do tego stwierdzenia też przyniosła ciekawe wyniki. Tylko w siedmiu na 28

państw członkowskich UE mniej niż większość bezwzględna obywateli zgadza się ze stwierdzeniem, że nowe partie i ruchy

polityczne mogą skuteczniej znajdować nowe rozwiązania. Francja zajmuje pod tym względem ostatnią pozycję – z

powyższym stwierdzeniem zgadza się 36 % obywateli tego kraju. Ponadto Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Dania, Cypr,

Niemcy i Luksemburg zamykają listę krajów, w których to stwierdzenie nie zyskało poparcia większości obywateli. Po drugiej

stronie zakresu – na czele z Chorwacją, w której poparcie wśród obywateli wynosi 68 % – są takie kraje jak Węgry i Czechy (67 %

w obu przypadkach), Włochy i Litwa (65 % w obu przypadkach), czy też Hiszpania i Polska (64 % w obu przypadkach), przy czym

w każdym z tych krajów można przedstawić inne uzasadnienie wyniku.



50

Z analizy ostatniego, choć nie mniej istotnego czwartego stwierdzenia wyłania się podobny rozkład. Na pytanie, czy obywatele

zgadzają bądź nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że „potrzebujemy realnej zmiany, a taką właśnie zmianę mogą przynieść te

partie i ruchy”, najmniej odpowiedzi twierdzących udzielono w takich krajach jak Niderlandy (38 %), Szwecja (39 %),

Luksemburg i Niemcy (44 % w obu przypadkach). Największego poparcia dla tego stwierdzenia udzielili respondenci

w Chorwacji (72 %) i we Włoszech (71 %), a następnie w Hiszpanii (69 %) oraz w Czechach i na Łotwie (68 % w obu

przypadkach).
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ROZDZIAŁ III: PODEJŚCIE EUROPEJCZYKÓW DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
EUROPEJSKICH

Ten rozdział zawiera analizę sposobu, w jaki obywatele postrzegają proces głosowania i jakie mają do niego

podejście, zarówno ogółem, jak i konkretnie w odniesieniu do wyborów europejskich. Analiza znajomości terminów

wyborów oraz obecnego zainteresowania obywateli tymi wyborami wykazuje znaczące różnice między krajami

i grupami społeczno-demograficznymi.

Powody, dla których ludzie mogą głosować lub powstrzymać się od głosowania w wyborach europejskich, obejmują szeroki

zakres możliwych czynników motywujących, co prowadzi do wniosku, że zróżnicowane i dobrze ukierunkowane podejście pod

względem komunikacji, informacji oraz dbałości o aspekty techniczne odgrywa istotną rolę w podjęciu decyzji o wzięciu

udziału w głosowaniu.

Pójście na wybory jest łatwe

Respondentów poproszono o wyrażenie opinii, za pomocą skali od 1 do 10, na temat tego, jak łatwe lub trudne jest dla nich

pójście na wybory krajowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniku pokazują, że przeważająca większość obywateli

uważa pójście na wybory za łatwe: zagadnienie to nie wydaje się kontrowersyjne ani w kontekście wyborów krajowych, ani

w odniesieniu do wyborów europejskich.

O ile wybory krajowe intuicyjnie uznaje się za coś lepiej znanego, a przez to „łatwiejszego” (72 %22 respondentów uważa, że

pójście na wybory krajowe jest dla nich łatwe), o tyle większość Europejczyków twierdzi także, że głosowanie w wyborach

europejskich jest czymś łatwym (62 %)23.

22 Należy pamiętać, że średnia dla UE nie uwzględnia wyniku dla Zjednoczonego Królestwa (pytanie nie zostało zadane w tym kraju).
23 Należy pamiętać, że średnia dla UE nie uwzględnia wyniku dla Zjednoczonego Królestwa (pytanie nie zostało zadane w tym kraju).
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Mimo to między państwami członkowskimi zauważalne są pewne różnice pod względem tego, jaką trudność sprawia

obywatelom „pójście do głosowania”. Odsetek respondentów, którzy uważają, że głosowanie w wyborach do Parlamentu

Europejskiego jest czymś łatwym, waha się od 90 % w Danii, 86 % na Malcie czy 74 % w Szwecji do 49 % w Belgii, 50 % we

Włoszech i wreszcie 53 % na Słowacji i w Chorwacji.

Jeśli chodzi o „wybory krajowe”, powtarza się podobny zróżnicowany obraz wyników: wyniki wahają się od 90 % w Danii, 88 %

w Szwecji i 87 % na Malcie po 53 % w Belgii i 58 % na Słowacji i w Chorwacji.
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Wyniki dotyczące niektórych państw członkowskich mogą być źródłem interesujących wniosków: w przypadku Belgii –

jakie są przyczyny stosunkowo niskiego poziomu pozytywnych odpowiedzi dotyczących zarówno wyborów krajowych,

jak i europejskich? Jedno wyjaśnienie można znaleźć w systemie konstytucyjnym Belgii i związanych z nim trudnościach,

które wpływają na decyzję wyborców.

Warto też wspomnieć o wynikach we Francji i w Czechach: w tych krajach odnotowano największe rozbieżności

w opiniach obywateli dotyczących wyborów krajowych i europejskich. Odpowiednio 70 % i 72 % respondentów twierdzi,

że pójście na wybory jest łatwe w odniesieniu do wyborów krajowych, natomiast tylko 54 % i 56 % podziela tę opinię

w odniesieniu do wyborów europejskich.

Analiza społeczno-demograficzna wykazała, że „pójście na wybory” jest łatwiejsze szczególnie dla respondentów, którzy

wykazują stosunkowo duże zainteresowanie polityką i sprawami europejskimi. Z kolei postrzeganie pójścia na wybory

jako trudne jest częstsze wśród ludzi o niższym poziomie wykształcenia, a także wśród ludzi, którzy jeszcze studiują.

Jednocześnie pójście na wybory wydaje się być czymś trudniejszym dla obywateli, którzy systematycznie mają trudności

z opłaceniem rachunków, oraz dla respondentów, którzy twierdzą, że sprawy idą w złym kierunku zarówno w ich kraju, jak

i w UE.
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Głosowanie jest ważne

Jeśli zamiast trudności związanych z pójściem na wybory przeanalizujemy to, na ile ważne jest dla obywateli głosowanie

w różnych wyborach, otrzymamy bardzo zróżnicowane wyniki.

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, respondentów poproszono o wyrażenie opinii – za pomocą skali od 1 do 10 – na

temat tego, na ile ważne bądź nieważne jest dla nich pójście na wybory krajowe i wybory do Parlamentu Europejskiego.

Choć 68 %24 Europejczyków deklaruje, że głosowanie w wyborach krajowych jest dla nich ważne (wskazując odpowiedź

8, 9 i 10), tylko 49 %25 z nich podziela tę opinię w odniesieniu do wyborów europejskich. Wprawdzie ten ostatni wynik

wydaje się być niski w porównaniu z tym, jak ważne jest dla respondentów uczestnictwo w wyborach krajowych, lecz

w tym obszarze można jeszcze osiągnąć znaczącą poprawę, bowiem do wyborów europejskich wciąż pozostał rok.

Wybory krajowe mają istotne znaczenie dla większości obywateli we wszystkich państwach członkowskich, jednak

widoczne są wyraźne dysproporcje.

24 Należy pamiętać, że średnia dla UE nie uwzględnia wyniku dla Zjednoczonego Królestwa (pytanie nie zostało zadane w tym kraju).
25 Należy pamiętać, że średnia dla UE nie uwzględnia wyniku dla Zjednoczonego Królestwa (pytanie nie zostało zadane w tym kraju).
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Z jednej strony, Szwecja, Dania, Niderlandy i Malta znajdują się w czołówce krajów, w których co najmniej 85 %

respondentów przywiązuje dużą wagę do głosowania w wyborach krajowych.  Z drugiej strony, na Słowacji oraz

w Chorwacji, Belgii i Polsce ten przeważający odsetek jest dużo niższy (55 % lub mniej). Słowacja jest jedynym krajem,

w którym mniej niż połowa obywateli (45 %) podziela opinię, że głosowanie w wyborach krajowych jest „bardzo ważne”.

Niezależnie od tego, jak zróżnicowany jest ten zestaw odpowiedzi, przyczyny leżące u podstaw silniejszego lub słabszego

poczucia „ważności” wyborów są różne i należy je oceniać, biorąc także pod uwagę odpowiedni krajowy kontekst

polityczny.

Zakres opinii w całej UE jest jeszcze szerszy, gdy respondentów prosi się o ocenę znaczenia wyborów europejskich.

Podczas gdy w 12 krajach bezwzględna większość obywateli deklaruje, że głosowanie w wyborach do Parlamentu

Europejskiego jest bardzo ważne, w 25 państwach członkowskich co najmniej jedna czwarta respondentów uważa to

głosowanie za „średnio ważne”. Jednocześnie w 14 krajach co najmniej 20 % respondentów uważa, że ten rodzaj wyborów

ma niewielkie znaczenie.
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Wyniki wydają się potwierdzać szczególne niskie zaangażowanie obywateli Czech („wysokie znaczenie” – 24 %) i Słowacji

(28 %) w udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego: w tych dwóch krajach (18,20 % w Czechach i 13,05 % na

Słowacji) odnotowano już wyjątkowo niską frekwencję w wyborach europejskich w 2014 r.

Dla porównania Dania (77 %), Malta (66 %) i Niderlandy (66 %) to kraje, w których obywatele przywiązują największe

znaczenie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednakże wskaźnik ten nie odzwierciedla

bezpośrednio faktu uczestnictwa w wyborach europejskich, jako że frekwencja w 2014 r. była wyraźnie różna w każdym z

tych krajów: 56,32 % w Danii, 74,80 % na Malcie i 37,32 % w Niderlandach.

Znaczenie głosowania nie zawsze idzie w parze z frekwencją...

Można pokusić się o bezpośrednie powiązanie znaczenia, jakie obywatele nadają wyborom krajowym, z czynnym udziałem

obywateli w głosowaniu i ostateczną frekwencją. Choć na pierwszy rzut oka taka perspektywa analizy sprawia wrażenie

interesującej, należy pamiętać, że opinie oderwane od rzeczywistości nie zawsze przekładają się na bezpośrednie działania,

zwłaszcza jeśli te ostatnie nie zbiegają się w czasie z momentem wyrażenia pierwotnej opinii. Takie samo ostrożne

podejście należy zastosować do kwestii przełożenia się zamiaru wyborcy na jego faktyczny udział w wyborach. Jako

przykład można porównać podobny poziom uczestnictwa w dwóch ostatnich wyborach krajowych (we Włoszech i na

Węgrzech) z wynikiem dotyczącym pytania o znaczenie głosowania, zgodnie z którym głosowanie w wyborach krajowych

jest bardzo ważne. We Włoszech w ostatnich wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 4 marca, frekwencja

wyniosła 72,93 %; na Węgrzech w wyborach w dniu 8 kwietnia wzięło udział 70,22 % obywateli.
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Mimo podobnej liczby głosujących podczas tych wyborów badanie w tych dwóch krajach pokazuje całkiem różne

odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy głosowanie w wyborach krajowych jest ważne: we Włoszech tylko 58 %

respondentów udzieliło odpowiedzi, zgodnie z którą głosowanie jest dla nich bardzo ważne, natomiast na Węgrzech

odsetek ten wyniósł 71 %.

Analizując możliwe przyczyny tej różnicy, można założyć, że na wyniki badania na Węgrzech w pewnym stopniu wpłynęło

to, że termin wyborów parlamentarnych w tym kraju pokrył się z okresem gromadzenia informacji do badania. Ponadto nie

bez znaczenia jest różne pojmowanie pojęcia „ważności”, a także osobisty stosunek do takich pytań, które wymagają raczej

subiektywnych odpowiedzi.

Prawdopodobieństwo głosowania w następnych wyborach europejskich

Zgodnie z powyższym rozumowaniem wyniki następnego pytania mierzącego prawdopodobieństwo oddania głosu

w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego należy traktować z należytą ostrożnością.

Wprawdzie na podstawie uzyskanych wyników można trafnie przewidzieć tendencje krajowe i uzyskać przegląd szerokiego

spektrum realiów w całej UE, jednak zamiar głosowania zadeklarowany na rok przed rzeczywistym terminem wyborów

może być nadal dalece niezgodny z tym, jakie będzie ostateczne i faktyczne działanie wyborców w związku z głosowaniem.

Jednocześnie warto wspomnieć, że prawdopodobieństwo głosowania w 2019 r. wyrażone w niniejszym badaniu jest

wyższe niż w podobnych badaniach, które przeprowadzono zaledwie kilka miesięcy przed wyborami europejskimi

w 2014 r.
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Jest to związane z ogólną sytuacją, którą można zaobserwować nie tylko na podstawie wyników całego badania, lecz także

ogółem – w zmianie opinii publicznej na temat Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ogólna tendencja do bardziej pozytywnego postrzegania UE wpisuje się w rosnące zainteresowanie strategiami politycznymi

UE, w dobry odbiór wpływu tych strategii na życie ludzi, a co za tym idzie – być może również w rosnące zainteresowanie

wyborami europejskimi.

Po raz kolejny respondenci zostali poproszeni o określenie – za pomocą skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „mało

prawdopodobne”, a 10 oznacza „bardzo prawdopodobne” – czy zagłosują. W kwietniu 2018 r. średnio 31 % obywateli UE

zadeklarowało, że jest bardzo prawdopodobne (ocena 10), iż wezmą udział w głosowaniu w następnych wyborach do

Parlamentu Europejskiego.

Jak można się spodziewać, poza średnim wynikiem europejskim rozpiętość opinii krajowych jest bardzo szeroka – różnica

między najwyższym wynikiem w Danii (62 % respondentów wyraża bardzo duże prawdopodobieństwo udziału w wyborach)

a najniższym wynikiem w Czechach (13 %) wynosi 49 p.p.

Jeśli chodzi o postawy społeczno-demograficzne, na ogół najstarsze pokolenia i obywatele o wyższym poziomie wykształcenia

częściej deklarują, że będą głosować w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponadto im więcej respondentów

twierdzi, że interesuje się polityką, tym większe jest zadeklarowane przez nich prawdopodobieństwo, że wezmą udział

w następnym głosowaniu.

Aby umieścić we właściwym kontekście ogólne wyniki dotyczące podejścia do głosowania w kontekście wyborów do

Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r., należy pamiętać o przyszłych kluczowych momentach politycznych, a

także o wcześniejszych poglądach obywateli na kwestię uczestnictwa.

W poniższych tabelach przedstawiono istotne informacje dotyczące obu aspektów: z jednej strony, należy obserwować

nadchodzące wybory krajowe, które mogą wpłynąć na przyszłe tendencje dotyczące głosowania w wyborach europejskich, a

z drugiej strony – pamiętać o frekwencji w ostatnich wyborach krajowych i europejskich.
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Wybory i referenda krajowe

przed wyborami europejskimi w 2019 r. i w późniejszym okresie

SI Wybory parlamentarne: 3 czerwca 2018 r.

SE Wybory parlamentarne: 9 września 2018 r.

IE Wybory prezydenckie: listopad 2018 r. (data do potwierdzenia)

LV Wybory parlamentarne: 6 października 2018 r.

LU Wybory parlamentarne: 14 października 2018 r.

EE Wybory parlamentarne: 3 marca 2019 r.

SK Wybory prezydenckie: marzec 2019 r.

FI Wybory parlamentarne: 14 kwietnia 2019 r.

LT Wybory prezydenckie: maj 2019 r. (data do potwierdzenia)

BE Wybory parlamentarne: 26 maja 2019 r.

DK Wybory parlamentarne: 17 czerwca 2019 r.

EL Wybory parlamentarne: 20 października 2019 r.

PT Wybory parlamentarne: październik 2019 r. (data do potwierdzenia)

PL Wybory parlamentarne: listopad 2019 r. (data do potwierdzenia)

RO Wybory prezydenckie: listopad lub grudzień 2019 r. (data do potwierdzenia)

HR Wybory prezydenckie: grudzień 2019 r. / styczeń 2020 r. (data do potwierdzenia)

Źródło: Dane zgromadzone przez Dział Badania Opinii Publicznej
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Poziom uczestnictwa w wyborach europejskich w 2014 r.
i w ostatnich wyborach krajowych

Frekwencja w wyborach europejskich w 2014 r. Frekwencja w wyborach krajowych

data % data %

BE maj 2014 r. 89,64 maj 2014 r. 89,68

BG maj 2014 r. 35,84 marzec 2017 r. 54,07

CZ maj 2014 r. 18,20 październik 2017 r. 60,84

DK maj 2014 r. 56,32 czerwiec 2015 r. 85,89

DE maj 2014 r. 48,10 wrzesień 2017 r. 76,20

EE maj 2014 r. 36,52 marzec 2015 r. 64,20

IE maj 2014 r. 52,44 luty 2016 r. 65,10

EL maj 2014 r. 59,97 wrzesień 2015 r. 56,16

ES maj 2014 r. 43,81 czerwiec 2016 r. 69,84

FR maj 2014 r. 42,43

czerwiec 2017 r. 48,70 i

(1. i 2. runda) 42,64

HR maj 2014 r. 25,24 wrzesień 2016 r. 54,35

IT maj 2014 r. 57,22 marzec 2018 r. 72,93

CY maj 2014 r. 43,97 maj 2016 r. 66,74

LV maj 2014 r. 30,24 październik 2014 r. 58,85

LT maj 2014 r. 47,35

październik 2016 r. 50,64 i

(1. i 2. runda) 37,99

LU maj 2014 r. 85,55 październik 2013 r. 91,40

HU maj 2014 r. 28,97 kwiecień 2018 r. 70,22

MT maj 2014 r. 74,80 czerwiec 2017 r. 92,10

NL maj 2014 r. 37,32 marzec 2017 r. 81,40

AT maj 2014 r. 45,39 październik 2017 r. 80,00

PL maj 2014 r. 23,83 październik 2015 r. 50,92

PT maj 2014 r. 33,67 październik 2015 r. 55,84

RO maj 2014 r. 32,44 grudzień 2016 r. 39,78

SI maj 2014 r. 24,55 lipiec 2014 r. 51,73

SK maj 2014 r. 13,05 marzec 2016 r. 59,82

FI maj 2014 r. 39,10 kwiecień 2015 r. 70,10

SE maj 2014 r. 51,07 wrzesień 2014 r. 85,81

UK maj 2014 r. 35,60 czerwiec 2017 r. 68,70
Źródło: Dane zgromadzone przez Dział Badania Opinii Publicznej
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Znajomość terminu najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego

Powyższe wyniki badania pozwalają zrozumieć, jakie znaczenie dla obywateli mają wybory europejskie. Jednakże podczas gdy

znaczenie przypisywane wyborom europejskim przez Europejczyków jest mniejsze niż w przypadku wyborów krajowych, z

innych danych wynika, że już teraz wiedza na temat następnych wyborów europejskich, które odbędą się w 2019 r.,

i zainteresowanie tymi wyborami są coraz większe.

Na rok przed wyborami niemal jedna trzecia respondentów (32 %) zna termin wyborów europejskich: prawie jedna piąta

respondentów (19 %) odpowiedziała dokładnie „maj 2019 r.”, a 13 % wiedziało, że odbędą się one w przyszłym roku.

Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi trendami: na rok przed wyborami europejskimi w 2014 r. 34 % Europejczyków26 znało

termin wyborów, natomiast 20 % udzieliło nieprawidłowej odpowiedzi, a 46 % nie wiedziało wtedy o wyborach.

Jak zawsze, średnia dla UE nie pokazuje różnic krajowych (które wynoszą nawet 36 p.p,) między Francją (17 %) i Łotwą (23 %) z

jednej strony, a Węgrami (53 %) i Belgią (52 %) z drugiej.

26 Należy pamiętać, że średnia dla UE nie uwzględnia wyniku dla Zjednoczonego Królestwa (pytanie nie zostało zadane w tym kraju).
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Zainteresowanie wyborami europejskimi, które odbędą się w 2019 r.

To zainteresowanie jest szczególnie wysokie w Niderlandach (70 %), następnie w Irlandii (62 %), na Malcie (61 %), w Austrii i w

Niemczech (60 % w obu przypadkach). W niektórych państwach członkowskich zainteresowanie jest jednak nadal ograniczone

– taka sytuacja jest np. na Słowacji i w Czechach (w obu tych krajach frekwencja podczas wyborów europejskich w 2014 r. była

najniższa). Ogólnie rzecz biorąc, na szczeblu UE obywatele, którzy deklarują zainteresowanie następnymi wyborami

europejskimi27, to osoby najlepiej wykształcone i mające lepszą sytuację ekonomiczną. Są one ogólnie zainteresowane

sprawami europejskimi, uważają, że ich głos się liczy, oraz deklarują duże prawdopodobieństwo udziału w następnych

wyborach europejskich. Gdy przyjrzeć się potencjalnej potrzebie zapewnienia wyborcom dodatkowych informacji o

wyborach, można wyciągnąć interesujący wniosek, zgodnie z którym istnieje silna korelacja między znajomością terminu

wyborów europejskich a zainteresowaniem tymi wyborami27. Bliższa analiza państw członkowskich, w których odnotowano

najwyższy poziom zainteresowania wyborami europejskimi, wykazała, że wśród obywateli tych krajów znajomość terminu

wyborów jest znacznie niższa.

27 Współczynnik korelacji na szczeblu krajowym: 0,16.

W związku z pytaniem o poziom zainteresowania następnymi wyborami europejskimi uzyskano zdecydowanie

pozytywny wynik. Wprawdzie właściwy termin następnych wyborów europejskich potrafi podać jedna trzecia

respondentów, ale już teraz połowa respondentów deklaruje zainteresowanie nadchodzącymi wyborami.
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Zainteresowanie następnymi
wyborami do PE

Znajomość terminu
następnych wyborów do PE

Niderlandy 70 % 27 %

Irlandia 62 % 32 %

Malta 61 % 51 %

Austria 60 % 47 %

Niemcy 60 % 29 %

Zainteresowanie następnymi wyborami europejskimi jest wyrażane w odmienny sposób nie tylko między poszczególnymi

państwami członkowskimi, lecz także w ramach grup społeczno-demograficznych: wydaje się, że mężczyźni wykazują większe

zainteresowanie niż kobiety; podobnie zainteresowanie jest wyższe wśród obywateli w wieku co najmniej 25 lat,

samozatrudnionych, pracujących na stanowiskach kierowniczych i innych pracowników umysłowych oraz obywateli, którzy

zdobywali wykształcenie co najmniej do czasu ukończenia 20 lat. Zainteresowanie następnymi wyborami europejskimi jest

także bardziej powszechne wśród respondentów, którzy są zadowoleni ze sposobu funkcjonowania demokracji w ich kraju i w

UE.

Wyniki te wydają się potwierdzać tezę, że ogólne zainteresowanie wyborami jest powiązane bezpośrednio z poziomem

wykształcenia respondentów, a także z poziomem ich zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji w ich kraju i w UE.

Jednak z uwagi na coraz bardziej ożywioną debatę publiczną dotyczącą wyborów europejskich oraz rozpoczęcie różnych

kampanii wyborczych w najbliższych miesiącach istotność tematów poruszanych podczas tej debaty stała się kwestią, która

decyduje o zainteresowaniu wyborami wśród obywateli. Na tym etapie należy pamiętać, że czynniki demograficzne, społeczne

i ekonomiczne wywierają wpływ na priorytety wskazane przez obywateli, stanowiąc dopełnienie właściwych dla tych

obywateli kontekstów krajowych.

Powody głosowania w następnych wyborach europejskich

Podobnie jak w poprzednich badaniach, na pytanie o główne powody, dla których ludzie głosują w wyborach Europejskich,

największa pojedyncza grupa respondentów odpowiedziała, że „to ich obowiązek” (47 %). Jedna trzecia Europejczyków

uważa także, że „głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mogą coś zmienić” (33 %), a 31 % respondentów twierdzi,

że „regularnie głosują w wyborach”.

Dodatkowe dwie pozytywne odpowiedzi dotyczą kategorii „europejskich” powodów głosowania: zdaniem obywateli ludzie

głosują w wyborach europejskich, ponieważ „czują się Europejczykami” (30 %) i „chcą poprzeć UE” (29 %).

Jednocześnie wybory europejskie są postrzegane także jako okazja do wyrażenia ogólnego „niezadowolenia” (26 %),

„niezadowolenia z Unii Europejskiej” (21 %) lub „niezadowolenia z [określenie kraju] rządu” (17 %), przy czym 22 % obywateli

uważa, że ludzie głosują, bo „chcą poprzeć [określenie kraju] rząd” (22 %).
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Co więcej, 17 % respondentów deklaruje, że Europejczycy „chcą uczestniczyć w wyborze kolejnego przewodniczącego Komisji

Europejskiej”. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, wynik ten daje podstawy do założenia, że Europejczycy coraz lepiej

rozumieją proces wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego i rzeczywiście

mogą czuć się bardziej zaangażowani w ten proces.

Na podstawie badania Eurobarometr28 przeprowadzonego po wyborach w 2014 r. można dokonać ciekawego porównania

powodów, dla których respondenci głosowali w poprzednich wyborach europejskich. W tym badaniu w 2014 r. odpowiedź

„chcę uczestniczyć w wyborze kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej” wskazało średnio tylko 5 % wyborców,

którzy wybrali ten powód spośród trzech możliwych powodów głosowania. W 2014 r. najczęściej wybierane powody,

podobnie jak obecnie, były takie, że „ludzie zawsze głosują” i „to ich obywatelski obowiązek”. Z kolei w 2014 r. stwierdzenie, że

głosując, można coś zmienić, było wskazywane przez dużo mniejszą liczbę respondentów (12 % udzieliło odpowiedzi, zgodnie

z którą „głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mogą coś zmienić”). W obecnym badaniu odpowiedzi, zgodnie z

którą „głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mogą coś zmienić”, udzieliło 33 % Europejczyków.

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00053/Sonda%C5%BC-powyborczy-EE-2014
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Dodatkowo po przegrupowaniu wszystkich motywów głosowania w trzech głównych kategoriach można zauważyć, że

kolejność, w jakiej są one wymieniane pod względem ważności, zasadniczo nie zmieniła się od 2014 r.: powody obywatelskie

są najczęściej podawane we wszystkich państwach członkowskich, w drugiej kolejności są powody europejskie, a ostatnie są

argumenty dotyczące motywacji związanej z krajem.

Na tej grafice przedstawiono zagregowaną liczbę respondentów, którzy co najmniej raz wskazali jeden z trzech możliwych

powodów. Koła znajdujące się obok każdej linii na grafice określają kraje, w których przegrupowane motywy zyskały

największe skumulowane poparcie.

Warto wspomnieć o niektórych wnioskach, jakie można wysunąć z odpowiedzi podzielonych według kategorii dotyczących

wieku i kategorii społeczno-zawodowych.

Odpowiedź „to ich obywatelski obowiązek” ogółem uzyskała największe poparcie wśród wszystkich kategorii dotyczących

wieku i kategorii społeczno-zawodowych. Ogólnie rzecz biorąc, powód ten najczęściej wskazywały osoby zajmujące się

domem.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, studenci i młodzi ludzie często wskazują również, że „głosując w wyborach do

Parlamentu Europejskiego, mogą coś zmienić”. Obywatele, którzy borykają się z najtrudniejszą sytuacją ekonomiczną

i deklarują, że mają regularne problemy z opłaceniem rachunków, często wybierają odpowiedź, zgodnie z którą ludzie głosują,

ponieważ „chcą wyrazić swoje niezadowolenie”.

W następnej tabeli przedstawiono szczegółowe różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. Podczas analizy

danych należy pamiętać, że głosowanie jest obowiązkowe w czterech państwach członkowskich UE: w Belgii, w Luksemburgu,

na Cyprze i w Grecji.
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Powody, dla których ludzie nie głosują w wyborach europejskich

Oprócz pytań dotyczących powodów uczestnictwa w głosowaniu, respondentów poproszono do wyrażenie opinii na temat

głównych powodów, dla których ludzie nie głosują w wyborach europejskich.

Zdecydowana większość respondentów uważa, że ludzie rezygnują z głosowania, ponieważ „uważają, że ich głos nic nie

zmieni” (60 %). 48 % badanych uważa, że ludzie nie głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ „nie ufają

systemowi politycznemu”, natomiast 43 % respondentów twierdzi, że ludzie „nie są zainteresowani polityką lub ogólnie

wyborami”.

Istotnym elementem, który należy uwzględnić, jest także brak informacji – 34 % obywateli uważa bowiem, że ludzie mogą nie

głosować, ponieważ „nie wiedzą dostatecznie dużo o roli Parlamentu Europejskiego”, natomiast 22 % z nich twierdzi, że ludzie

„uważają, że nie są dostatecznie poinformowani o stanowisku różnych partii politycznych w kwestiach europejskich”.

Te dwa ostatnie powody należy rozpatrywać w połączeniu z wyraźnie wyrażonym oczekiwaniem obywateli, zgodnie z którym

aby system głównych kandydatów miał sens, powinna mu towarzyszyć realna debata na temat spraw europejskich.
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Podczas gdy w ostatnim czasie wyraźnie rośnie zainteresowanie obywateli Unią Europejską i jej strategiami politycznymi, jest

ono w równym stopniu połączone z oczekiwaniami obywateli w zakresie dostępu do informacji.

Jeśli chodzi o powody „europejskie”, rola PE uznawana jest za niewystarczającą przez 32 % respondentów („uważają, że

Parlament Europejski nie zajmuje się dostatecznie problemami, które dotyczą ludzi takich jak oni”), natomiast 17 % pytanych

twierdzi, że osoby potencjalnie niebiorące udziału w wyborach „są przeciwko Europie, Unii Europejskiej, budowaniu Europy”.

Powody techniczne lub osobiste także odgrywają istotną rolę – 15 % respondentów uważa, że ludzie nie głosują, ponieważ

„nie mają czasu lub mają coś ważniejszego do zrobienia”, a 12 % twierdzi, że ludzie „nie wiedzą, gdzie lub jak głosować”.

Patrząc wstecz na badanie przeprowadzone po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., warto przypomnieć, że

bezpośrednio po wyborach osoby niebiorące udziału w wyborach jako pierwszy powód, dla którego nie głosowały, podały

„brak zaufania do polityki lub ogólne niezadowolenie z polityki” oraz „brak zainteresowania polityką jako taką”, a następnie

przekonanie, że ich „głos nie ma żadnego wpływu ani nic nie zmieni”.

Podobnie jak powyżej, po przegrupowaniu indywidualnych powodów wstrzymania się od głosowania można zauważyć, że

w 2014 r. powody, dla których respondenci nie głosowali, związane z zastrzeżeniami dotyczącymi UE nie znalazły się wśród

przyczyn, które wskazywano najczęściej. Skumulowane wyniki pokazują, że 43 % respondentów wymieniło powód

„europejski” co najmniej raz spośród czterech możliwych odpowiedzi, podczas gdy blisko dwa razy więcej osób (85 %)

wskazało co najmniej raz „motyw obywatelski”.

Szczegółowe powody „krajowe”, dla których ludzie nie głosują w wyborach europejskich, zostały wyszczególnione

w następnej tabeli.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zakres: UE-28

Wywiady: 27 601 Europejczyków

Populacja: ogólna populacja w wieku co najmniej 15 lat

Metoda: kontakt bezpośredni

Badania terenowe: w okresie od 11 do 22 kwietnia 2018 r., badanie przeprowadzone przez sondażownię Kantar Public

Uwaga:

Wyniki badania stanowią jedynie szacunkowe dane, których dokładność zależy od liczebności próby i zaobserwowanej

wartości procentowej. Przy próbach liczących około 1000 wywiadów (wielkość próby stosowana zazwyczaj na szczeblu

państwa członkowskiego) rzeczywiste wartości procentowe wahają się w następujących przedziałach ufności:

Zaobserwowane
wartości

procentowe 10 % lub 90 % 20 % lub 80 % 30 % lub 70 % 40 % lub 60 % 50 %

Margines błędu +/– 1,9 punktu +/– 2,5 punktu +/– 2,7 punktu +/– 3,0 punkty +/– 3,1 punktu
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Omawiane badanie Eurobarometr wykonane na zlecenie Parlamentu Europejskiego (EB PE 89.2) zostało przeprowadzone we

wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 11 do 22 kwietnia 2018 r. przez

Badanie Eurobarometr na zlecenie Parlamentu Europejskiego monitoruje opinie obywateli na temat członkostwa w UE

i płynących z niego korzyści, ich stosunku do Parlamentu Europejskiego, jego priorytetów, działań oraz misji.

Przybliża również rolę UE w zwalczaniu poważnych zagrożeń i w ochronie głównych dokonań Unii cenionych przez jej

obywateli.
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