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Sondaż Parlametr 2015 został przeprowadzony przez Parlament Europejski w 28 państwach członkowskich 
Unii Europejskiej przez firmę TNS opinion w dniach 19–29 września 2015 r. 
 
Sondaż omówiono w dwóch odrębnych publikacjach. Pierwsza dotyczy problemu migracji i sytuacji 

społeczno-gospodarczej. Opublikowana została w dniu 14 października 2015 r., w przeddzień szczytu Rady 

Europejskiej. 

 

Druga publikacja dotyczy w szczególności Parlamentu Europejskiego, kwestii przywiązania i 

przynależności do Unii Europejskiej, tożsamości, obywatelstwa, priorytetowych polityk i wartości. 

 

Przypomnijmy, że na poziomie UE badanie w terenie przeprowadzono w apogeum kryzysu 
migracyjnego ostatnich miesięcy i podczas gdy trwa wzmożona debata na temat przyszłości UE, a 
zwłaszcza unii gospodarczej i walutowej. Należy również pamiętać, że sondaż przeprowadzono przed 
krwawymi zamachami w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 r. 
 
Analizując wyniki, trzeba mieć na uwadze, że średnia europejska jest ważona i że sześć państw 
członkowskich o największej liczbie mieszkańców reprezentuje około 70% tej średniej. 
 
 

Najważniejsze wyniki  

 

Część I – Najważniejsze wyzwania UE, migracja i sytuacja społeczno-gospodarcza 
 

 Choć najważniejszym w oczach Europejczyków wyzwaniem pozostaje bezrobocie (49%, -6 

punktów w porównaniu z czerwcem 2013 r.), to imigracja w ciągu dwóch lat odnotowała 

gwałtowny skok (47%, +33), stając się drugim największym wyzwaniem, jakie UE będzie musiała 

podjąć w przyszłości. 

 

 Większość Europejczyków opowiada się za wspólnym kompleksowym podejściem do polityki 

migracyjnej, zarówno pod względem podejmowania decyzji na szczeblu UE (66%), jak i 

priorytetowego wsparcia finansowego dla państw członkowskich o największych przepływach 

migracyjnych (62%), a także jednakowej we wszystkich państwach członkowskich procedury 

legalnej migracji (79%).  

 

 Jeśli chodzi o rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich, średnio 

8 ankietowanych na 10 (78%) uważa, że liczba osób ubiegających się o azyl powinna być lepiej 

rozłożona między wszystkimi państwami członkowskimi UE. 75% z nich jest zdania, że podział ten 

powinien się dokonać na szczeblu UE w oparciu o wiążące kontyngenty. W niektórych państwach 

członkowskich jednak takie podejście wcale nie cieszy się poparciem większości. 

 

 Na poziomie UE można stwierdzić, że według bezwzględnej większości respondentów ich kraj 

potrzebuje legalnych migrantów do pracy w niektórych działach gospodarki (51%), ale w 11 

krajach większość nie podziela ich zdania. 
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 Jeśli idzie o obecność obywateli innych państw członkowskich w swoim kraju, większość 

ankietowanych na poziomie UE uważa ją za coś dobrego (56%), jednak w 11 krajach to przekonanie 

nie spotkało się z poparciem bezwzględnej większości. 

 

 Podobnie, znakomita większość w UE (66%) sądzi, że obecność ta wzbogaca życie kulturalne ich 

kraju, z wyjątkiem czterech krajów, gdzie taka opinia jest udziałem mniejszości. 

 

 Z sondażu wynika, że w kwestii tempa integracji europejskiej większość respondentów jest 

zdania, że zanim przyspieszy się rozwój polityki europejskiej, należy zaczekać, aż wszystkie 

państwa członkowskie UE będą gotowe (48%, -1 w stosunku do 2014 r.). Nieznacznie wzrosła, choć 

nadal pozostaje w mniejszości, liczba tych, którzy uważają, że integrację należy przyspieszyć, nie 

czekając na inne państwa członkowskie UE (41%,+2). 

 

 W kwestii odpowiedzi państw członkowskich na kryzys można zaobserwować, w ujęciu europejskim, 

zdecydowane odwrócenie tendencji od czasu ostatniego sondażu, przeprowadzonego we wrześniu 

2011 r. Dziś bowiem bezwzględna większość ankietowanych (51%, +10) jest zdania, że państwa 

członkowskie działały raczej indywidualnie. Zaś liczba respondentów, którzy uważają, że 

działania państw członkowskich były raczej skoordynowane z innymi krajami UE, wyraźnie spadła 

(39%, -9).  

 

 Jak wygląda sytuacja z kryzysem? Na poziomie europejskim tu też odnotowano znaczące zmiany: 

liczba tych, którzy sądzą, że kryzys potrwa jeszcze wiele lat jest wciąż wysoka, lecz zdecydowanie 

niższa niż w 2011 r. (32%, -9). Natomiast liczba ankietowanych, według których weszliśmy już w 

fazę ożywienia gospodarczego, wyraźnie wzrosła (20%, +12). 

 

 

Część II – Parlametr Parlamentu Europejskiego 
 

 Wyniki sondażu wyraźnie wskazują na ponowny wzrost zainteresowania ankietowanych 

polityką europejską (54%, +11 punktów w porównaniu z 2013 r.). Ma w tym bez wątpienia swój 

udział obecna sytuacja w Europie i na świecie, co daje się zauważyć w kolejnych pytaniach 

kwestionariusza. I tak na przykład w kwestii dziedzin polityki, jakimi w pierwszej kolejności powinien 

się zająć Parlament Europejski, utrzymuje się zapoczątkowana w 2014 r. tendencja zwyżkowa 

polityki imigracyjnej prowadzonej w porozumieniu z krajami pochodzenia (38%, +13).  

 

 W tym miejscu warto zauważyć, że za wynikami europejskimi kryją się istotne różnice na 

poziomie krajowym. 

 

I tak członkostwo w Unii Europejskiej plasuje się coraz wyżej (55% uważa je za „coś dobrego”, 

+1 w porównaniu z 2014 r.), lecz istnieją duże różnice między poszczególnymi państwami 

członkowskimi.  

 

Podobnie, w ujęciu europejskim ponad siedmiu na dziesięciu respondentów sądzi, że to, co łączy 

Europejczyków jest ważniejsze niż to, co ich dzieli (72%, tyle samo co w 2013 r.), jednak różnice 

między poszczególnymi państwami członkowskimi sięgają 27 punktów procentowych. 

 

 Europejczycy przekonani, że ich kraj zyskał na członkostwie (60%, +6 w porównaniu z czerwcem 

2013 r.) przywołują przede wszystkim wkład UE we wzrost gospodarczy (35%), utrzymywanie 

pokoju i zwiększenie bezpieczeństwa (32%), a także współpracę między ich krajem i innymi krajami 

UE (31%). 

 Głównym elementem stanowiącym o tożsamości europejskiej pozostają w oczach 

respondentów wartości demokracji i wolności (49%, +2 w stosunku do 2014 r.). 
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Jeśli chodzi o to, co mogłoby wzmocnić obywatelstwo europejskie, najczęściej pojawiającą się 

odpowiedzią jest ujednolicony system zabezpieczenia społecznego (45%, +13). 

 

 Choć znajomość Parlamentu Europejskiego wśród Europejczyków jest nadal dobra, to wyniki 

sondażu wskazują na pogarszanie się jego wizerunku (24% pozytywnego obrazu, -6 w 

porównaniu do 2014 r.), zwłaszcza w państwach najbardziej doświadczonych przez pogłębiający się 

kryzys migracyjny. 

 

 Zdaniem Europejczyków Parlament Europejski odgrywa obecnie ważną rolę (72%, -4 w stosunku 

do 2013 r.), lecz na poziomie krajowym dają się zauważyć duże różnice, kiedy mowa o roli, jaką 

powinien odgrywać w przyszłości (44% Europejczyków opowiada się za „ważniejszą” rolą, -3 w 

stosunku do 2014 r.).  

 

 Czterech na dziesięciu Europejczyków ma zaufanie do Parlamentu Europejskiego (40%), głównie 

ze względu na jego demokratyczną rolę w funkcjonowaniu UE. 

 

 Po raz drugi w Parlametrze Europejczyków zapytano, jaka byłaby sytuacja ich kraju, gdyby nie 

był w UE. Przedstawiono im listę różnych dziedzin, aby ocenili, czy ich kraj wyszedłby na tym 

„lepiej”, „gorzej” czy „ani lepiej, ani gorzej”. Podobnie jak w 2014 r. większość Europejczyków jest 

przekonana, że w żadnej z zaproponowanych dziedzin ich kraj nie radziłby sobie lepiej bez UE. 

 

Należy jednak zauważyć, że zdania były wyjątkowo podzielone w kwestii rolnictwa i imigracji. W 

niektórych państwach wyłoniła się większość przekonana, że w tych dziedzinach ich kraj poradziłby 

sobie lepiej poza UE niż w UE. 

 

 Według obywateli europejskich głos ich kraju w UE liczy się bardziej niż ich własny. W ujęciu 

krajowym, w 19 państwach odnotowano słabnące poczucie, że ich głos w UE się liczy. 

 

Więcej informacji: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/PL/20150630PVL00108/2015-parlemeter 
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