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STRESZCZENIE

a siedem miesięcy przed wyborami do PE Parlametr 2018 ukazuje rosnącą
aprobatę Europejczyków dla UE oraz wzrost świadomości na temat zbliżających
się wyborów. Ten dobrze ugruntowany optymizm wyrażany przez milczącą
większość może stanowić podstawę dla pozytywnej europejskiej narracji, która
łączy obywateli Europy; narracji, którą może poprzeć zdecydowana większość
obywateli w ogromnej większości państw członkowskich, jako przeciwieństwo
populistycznej wrzawy. Parlametr 2018 prezentuje wyniki sondażu jako okazję do
podjęcia wyzwania: rzeczywisty udział w wyborach zamiast (milczącego) poparcia.

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej europejscy obywatele postrzegają członkostwo swojego
kraju w UE jako coś pozytywnego. Od czasu rekordowego poziomu odnotowanego między
upadkiem muru berlińskiego w 1989 r. a przyjęciem traktatu z Maastricht w 1992 r. wskaźnik ten
nie osiągał tak wysokich wartości jak w obecnym sondażu: średnio 62 % respondentów w UE
uważa, że członkostwo ich kraju w Unii jest czymś pozytywnym. Większość respondentów we
wszystkich 28 państwach członkowskich uznaje również, że ich kraj odniósł korzyści z
członkostwa w UE. Opinia ta zyskała na popularności od ostatniego sondażu w kwietniu 2018 r.
o jeden punkt procentowy i obecnie otrzymała 68 % głosów, co jest najwyższym wynikiem
zanotowanym od 1983 r. W odpowiedzi na pytanie, pod jakim względem kraj odniósł korzyści,
na pierwszym miejscu, średnio na poziomie UE, uczestnicy wskazywali czynniki gospodarcze i
wyrażali przekonanie, że UE pomaga w utrzymaniu bezpiecznych stosunków z innymi krajami.

Brexit – to nienajlepszy wybór

Niemal wszystkie ogólne wskaźniki służące monitorowaniu poparcia dla Unii Europejskiej
wskazywały na jego znaczne utrwalenie w następstwie brytyjskiego referendum dotyczącego
opuszczenia UE oraz nadal trwających negocjacji między UE a Zjednoczonym Królestwem w
sprawie umowy o wystąpieniu i ram przyszłych stosunków. Parlametr 2018 odnotowuje opinie
obywateli w razie gdyby podobne referendum w sprawie opuszczenia UE zostało
zorganizowane w ich krajach. Pozytywne nastawienie do Unii Europejskiej wyraźnie
odzwierciedlają poniższe dane: zdecydowana większość 66 % Europejczyków głosowałaby za
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pozostaniem swojego kraju w UE, tylko 17 % głosowałoby za opuszczeniem Unii, zaś 17 % jest
niezdecydowanych.
Niejednoznaczny obraz

Trendy na przestrzeni czasu również wskazują na wzrost zadowolenia Europejczyków ze
sposobu funkcjonowania demokracji w UE (49 %, + 3 od kwietnia), ale także we własnym kraju
(58 %, + 3). Wynik ten jest zbieżny z umocnieniem się poglądów respondentów, że ich głos liczy
się w UE. Po raz drugi od kwietnia 2018 r. średnio 48 % respondentów na poziomie UE zgadza
się ze stwierdzeniem, że ich głos liczy się w Unii. Stabilizacja średniego wskaźnika na poziomie
unijnym skrywa jednak trend zniżkowy obejmujący ponad połowę państw członkowskich UE.

Podobnie oraz w odróżnieniu od pozytywnych wyników odnotowanych w ramach wyżej
wspomnianych wskaźników również inne rezultaty Parlametru 2018 rysują niejednoznaczny
obraz. Pomimo ogólnie znaczącego poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej połowa
respondentów uważa, że sprawy w UE zmierzają w niewłaściwym kierunku. Po odwróceniu
trendu wznoszącego na wiosnę 2018 r. 33 % respondentów uważa obecnie, że sprawy
zmierzają w dobrym kierunku w ich kraju, a 28 % wyraża to samo przekonanie w odniesieniu do
sytuacji w UE. Z drugiej strony udział respondentów uważających, że sprawy w UE zmierzają w
niewłaściwym kierunku, wzrósł do 50 % (+ 8 p.p.), a 52 % (+ 4 p.p.) uważa, że ich własny kraj
zmierza w niewłaściwym kierunku. Z kolei 33 % respondentów uważa, że sprawy w ich kraju
zmierzają w dobrym kierunku, a 28 % wyraża to samo przekonanie w odniesieniu do sytuacji w
UE.

Nieco ponad pół roku przed eurowyborami w 2019 r. wizerunek Parlamentu Europejskiego
pozostaje stabilny. Wprawdzie 32 % respondentów ma pozytywną opinię o Parlamencie
Europejskim, względna większość obywateli pozostaje wobec niego neutralna (43 %).
Negatywną opinię o PE wyraża jedynie 21 % respondentów. Równie stabilne są odpowiedzi na
pytanie, czy obywatele chcieliby silniejszej roli PE w przyszłości. Po dość istotnych zmianach w
okresie między 2015 r. a 2017 r., gdy postulowano silniejszą rolę PE, opinie na poziomie średniej
UE stabilizują się: obecnie 48 % respondentów pragnęłoby ważniejszej roli dla PE w przyszłości,
natomiast 27 % wolałoby, by instytucja ta miała mniejsze znaczenie, a 15 % nie widzi potrzeby
zmiany.

Na tym tle Parlametr 2018 ujawnia najwyższe od 2004 r. poparcie dla euro jako wspólnej waluty.
W przeddzień 20. rocznicy jej wprowadzenia Europejczycy potwierdzili szerokie, niezmienne
poparcie dla euro: średnio 61 % obywateli we wszystkich państwach UE opowiada się za euro.
Wskaźnik ten sięga nawet 77 % w samej strefie euro, co stanowi wzrost o trzy punkty
procentowe od marca 2018 r. Najniższy poziom poparcia odnotowuje się w siedmiu państwach
spoza strefy euro.

Szersza wiedza o eurowyborach

Parlametr 2018 przybliża także opinie obywateli na temat nadchodzących wyborów do
Parlamentu Europejskiego, wskazując na rosnącą ogólną wiedzę o kolejnym głosowaniu i
przekazując jednocześnie zróżnicowany obraz poglądów i postaw wobec wyborów. We



wrześniu 2018 r. 41 % Europejczyków potrafiło podać poprawną datę eurowyborów w 2019 r.,
co stanowi bezprecedensowy wzrost na poziomie średniej UE o 9 punktów procentowych w
ciągu ostatnich 6 miesięcy, wzmocniony dwucyfrową poprawą wskaźników w dziesięciu
państwach członkowskich. Należy zauważyć – i uznać za sygnał alarmowy – że jednocześnie
średnio 44 % (- 6 p.p.) Europejczyków nadal nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kiedy odbędą
się następne eurowybory. Ponadto deklarowane prawdopodobieństwo uczestnictwa w
następnych eurowyborach pozostaje wyjątkowo stabilne od kwietnia 2018 r. We wrześniu 2018
r. 31 % osób oświadczyło, że z pewnością weźmie udział (wynik 10 w skali od 1 do 10), a kolejne
18 %, że prawdopodobnie weźmie udział (wynik 8 lub 9). Natomiast 33 % osób stwierdziło, że
najprawdopodobniej nie weźmie udziału w głosowaniu (wynik od 1 do 5).

We wrześniu 2018 r. 51 % obywateli zadeklarowało zainteresowanie zbliżającymi się
eurowyborami; wskaźnik ten jest ogólnie stabilny w większości państw członkowskich przy
jednak szerokim zakresie poziomów wyrażanego zainteresowania. Z kolei w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy nastąpiła zmiana priorytetów kampanii wymienianych przez obywateli.
Obecnie główne miejsca wśród najistotniejszych tematów kampanii zajmują migracja (50 %),
gospodarka i wzrost (47 %) oraz przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży (47 %). Terroryzm spadł
z pierwszego na czwarte miejsce, uzyskując 44 % (- 5 punktów) wskazań. Ponownie niezbędne
jest przyjrzenie się wynikom w poszczególnych państwach skrywającym się za europejską
średnią, gdyż kolejność tematów zmienia się nie tylko zależnie od kontekstu
międzynarodowego, ale przede wszystkim w kontekście różnorodnych uwarunkowań
krajowych.

Obywatele zapytani o tematy polityczne, które w ich opinii powinny być traktowane
priorytetowo przez Parlament Europejski, wskazują przede wszystkim sprawy gospodarczo-
społeczne i walkę z terroryzmem. Niezmiennie 41 % osób wymienia najczęściej walkę z
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a na drugim miejscu bezrobocie młodzieży (33 %, + 2).
Te wyniki są więc w dużej mierze zbieżne z priorytetowymi tematami kampanii wskazanymi
przez respondentów. Jeśli chodzi o wartości, których Parlament powinien bronić w pierwszym
rzędzie, 46 % Europejczyków wybiera ochronę praw człowieka na całym świecie, a następnie
równouprawnienie płci (40 %), wolność słowa (38 %) i solidarność między państwami
członkowskimi (30 %).

Dalsze informacje:

Specjalne badanie Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego 90.1 zostało przeprowadzone
we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 8–26 września 2018 r.
przez Kantar Public. Pełny tekst sprawozdania, wraz z zestawieniami krajowymi, załącznikami
zawierającymi dane i szczegółowymi wynikami sondażu, znajduje się na stronie internetowej
pod adresem http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/
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