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w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji (DG COMM), Parlament Europejski.
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i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera informacje, które mogą być pomocne w pracach 

parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim opinii 

nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu.
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SONDAŻ PARLAMETR 2019: DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW

Wysokie poparcie dla członkostwa w UE
Poparcie obywateli dla członkostwa w Unii Europejskiej rosło przez siedem kolejnych lat 

i obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie: prawie sześć dziesiątych Europejczyków 

opowiada się za członkostwem ich kraju w UE.

Obywatele są zadowoleni z funkcjonowania demokracji w UE
Wybory europejskie w 2019 r. przyniosły wzrost zadowolenia z funkcjonowania 

demokracji w Unii Europejskiej: Odczucie to podziela 52% Europejczyków (wzrost o 

3 p.p.).

Europejczycy chcą silniejszego Parlamentu
Obywatele europejscy chcą, aby Parlament Europejski odgrywał w przyszłości 

większą rolę. Kilka miesięcy po wyborach europejskich 58% respondentów apeluje o 

zwiększenie wpływu Parlamentu. Wskaźnik ten wzrósł o 7 punktów od wiosny 2019 r. i 

14 punktów od września 2015 r., i jest najwyższy od 2007 r.

Poprawia się wizerunek Parlamentu Europejskiego
Wizerunek Parlamentu Europejskiego wśród obywateli wciąż jest w przeważającej 

mierze neutralny (46%, wzrost o 3 p.p.), ale bliższe spojrzenie na dane pokazuje rosnącą 

różnicę między odsetkiem Europejczyków myślących pozytywnie o Parlamencie 

Europejskim (33%, wzrost o 1 p.p.), a osobami mającymi na jego temat opinię 

negatywną (19%, spadek o 2 p.p.). 

Poczucie, że „mój głos liczy się w UE”, wraca do poziomu sprzed wyborów
Zgodnie z oczekiwaniami poczucie obywateli, że ich głos liczy się w UE, wróciło do 

poziomu sprzed wyborów. Wskaźnik ten silnie wiąże się z dynamiką wyborów, ale 

podkreśla również stałe oczekiwanie obywateli europejskich, że ich głos zostanie 

wysłuchany.
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Priorytety: zmiana klimatu, ubóstwo, terroryzm i bezrobocie
Większość Europejczyków wzywa do podjęcia konkretnych działań na szczeblu europe-

jskim w dziedzinie walki ze zmianą klimatu, ubóstwem, terroryzmem i bezrobociem. 

Zdecydowana większość uważa, że podstawowymi wartościami Unii powinny pozos-

tać: obrona praw człowieka na całym świecie, wolność słowa i równouprawnienie płci.

Zmiana klimatu: najważniejszy problem środowiskowy
Absolutna większość obywateli średnio w całej UE za najważniejszy spośród wielu 

współczesnych problemów środowiskowych uważa zmianę klimatu, a w dalszej 

kolejności zanieczyszczenie powietrza, wylesianie i rosnącą ilość odpadów.

Prowadzone przez młodzież działania na rzecz klimatu dają efekty
Prawie sześć dziesiątych Europejczyków uważa, że prowadzone przez młodzież 

protesty w sprawie działań na rzecz klimatu miały bezpośredni wpływ zarówno na 

politykę na szczeblu UE, jak i na politykę wewnętrzną.

Więcej informacji? Tak, proszę!
Trzy czwarte obywateli europejskich (77%) chciałoby otrzymywać więcej informacji 

o działalności instytucji europejskich. Główne zainteresowania: konkretny wpływ 

prawodawstwa UE na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, a także więcej 

informacji o działalności Parlamentu Europejskiego i posłów. 

Chcą się zaangażować
Trzy dziesiąte respondentów chętniej zaangażowałoby się w działania posłów do PE 

z ich kraju, gdyby otrzymywali więcej informacji o ich roli i działaniach lub częściej 

widywali ich w mediach.
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NIEZMIENNIE WYSOKIE NOTOWANIA POPARCIA DLA UE 

Po niemal ciągłym wzroście w latach 2011–2018 poparcie obywateli dla członkostwa w Unii 

Europejskiej ustabilizowało się na wysokim poziomie. Prawie sześć dziesiątych Europejczyków 

(59%, b.z.) opowiada się za członkostwem swojego kraju w UE; ten mierzony od dawna kluczowy 

wskaźnik badania Eurobarometr utrzymuje się na wysokim poziomie już trzeci rok z rzędu1.

Większość respondentów w 25 państwach członkowskich uważa, że członkostwo ich kraju jest „czymś do-

brym”. Poziom poparcia w tych krajów waha się od 81% w Irlandii i Luksemburgu do 42% w Zjednoczonym 

Królestwie. W pozostałych trzech państwach członkowskich, tj. we Włoszech, w Czechach i na Słowacji, 

większość respondentów nie uważa członkostwa w UE ani za dobre, ani za złe dla kraju. 

W porównaniu z czerwcem 2019 r. wyraźny wzrost poparcia dla członkostwa w UE jest widoczny we 

Francji, gdzie odsetek pozytywnych opinii wzrósł o 6 punktów procentowych, do 58%. W Grecji poparcie 

wzrosło o 5 punktów, do 47%, a na Łotwie o 4 punkty, do 59%. Poparcie dla UE spadło z kolei na Litwie (o 

8 p.p.), w Zjednoczonym Królestwie (o 7 p.p.), w Polsce i na Cyprze (o 5 p.p. w obu krajach).

W kontekście brexitu Zjednoczone Królestwo jest jedynym krajem, w którym liczba niezdecydowanych 

opinii na temat członkostwa w UE znacznie wzrosła: 31% brytyjskich respondentów (wzrost o 11 punktów 

w porównaniu z czerwcem 2019 r.) nie uważa członkostwa w UE ani za dobre, ani za złe dla Zjednoczon-

ego Królestwa. 

1 W przedziale od 57% do 62% od marca 2017 r.
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Największymi zwolennikami Unii Europejskiej w porównaniu z innymi grupami wiekowymi wciąż są ludzie 

młodzi. 64% osób w wieku 15–24 lat uważa, że członkostwo w UE jest „czymś dobrym”; wśród Europe-

jczyków w wieku od 55 lat wskaźnik ten wynosi 54%. Jednak badanie pokazuje również sześciopunktowy 

spadek poparcia wśród młodych ludzi w porównaniu z czerwcem 2019 r. Jest zbyt wcześnie, aby stwi-

erdzić, czy ta sytuacja jest pierwszą oznaką, że wśród młodzieży zaczyna panować poczucie obojętności. 

Niemniej jednak spadek poparcia dla UE wśród młodych ludzi jest z pewnością dowodem na to, że ich 

poparcia, w szczególności udziału w wyborach i ogólnego zainteresowania, nie można traktować jako 

czegoś oczywistego. 

WZROST POCZUCIA ZADOWOLENIA Z DEMOKRACJI W UE

Na stałym poziomie utrzymuje się pozytywne nastawienie do członkostwa w UE, a ogólne 

poczucie optymizmu co do przyszłości Unii nadal powoli, lecz stale rośnie.

32% procent obywateli uważa, że UE podąża właściwą drogą. Jest to wzrost o 5 punktów procentowych 

w porównaniu z wiosną 2019 r. i kontynuacja pozytywnego trendu obserwowanego od listopada 2011 r. 

Odsetek obywateli mających poczucie, że w UE sprawy idą w złym kierunku, spada o 5 punktów procen-

towych; pogląd ten podziela względna większość 46% respondentów. 

Jednocześnie ostatnie wybory europejskie i aktywny udział obywateli w wyborach pozytywnie wpłynęły 

na wzrost poczucia zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej. 

Sygnały wskazujące, że obywatele mają zaufanie do europejskiego procesu demokratycznego i doceniają 

go, pojawiały się już w poprzednich badaniach Eurobarometr, a potwierdzają je w szczególności obecne 

wyniki sondażu Parlametr dotyczące różnych aspektów demokracji europejskiej. 

52% Europejczyków jest zadowolonych z funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej, a 56% podziela 

tę opinię w odniesieniu do własnego kraju. W ciągu ostatnich 12 miesięcy poczucie to zwiększyło się w 

odniesieniu do procesu demokratycznego w UE i w mniejszym stopniu w odniesieniu do funkcjonowania 

demokracji na szczeblu krajowym.  

W niektórych spośród 28 państw członkowskich odsetek obywateli zadowolonych z funkcjonowania 

demokracji w UE jest niemal dwukrotnie wyższy niż w innych. Najwyższy poziom zadowolenia odnotowu-

je się w Irlandii (77%), Danii (77%) i Polsce (73%), natomiast Hiszpania i Zjednoczone Królestwo (po 45%), 

Włochy (44%) i Grecja (34%) to kraje, w których odnotowuje się najmniejsze zadowolenie z procesu 

demokratycznego w UE.
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Odsetek zadowolonych z systemu demokracji krajowej różni się prawie trzykrotnie: najniższy jest w Ru-

munii (34%), Chorwacji (33%) i Grecji (32%), najwyższy w Danii (93%), Luksemburgu (84%) i Niderlandach 

(83%), które cechuje najwyższy odsetek uznania obywateli dla krajowych procesów demokratycznych. 

W 14 krajach ogólny stopień zadowolenia z demokracji europejskiej jest większy niż stopień zadowole-

nia z demokracji krajowej. Różnice te są szczególnie uderzające w przypadku Rumunii, Chorwacji, Litwy, 

Bułgarii, Łotwy i Polski. Najwyższy wzrost poparcia dla demokracji w UE od wiosny 2019 r. wykazują Węgry, 

Polska, Czechy i Hiszpania (odpowiednio o 13, 11, 10 i 9 p.p.). Na wzrost ten należy patrzeć w kontekście, 

uwzględniając konkretną sytuację polityczną, np. stanowisko Unii Europejskiej w sprawie przestrzegania 

praworządności na Węgrzech i w Polsce czy atmosferę niepewności politycznej w Hiszpanii.

WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE SPRAWAMI EUROPEJSKIMI

Kolejnym czynnikiem, który pomaga lepiej ocenić ewolucję opinii publicznej na temat Unii Eu-

ropejskiej, jest rosnące zainteresowanie sprawami europejskimi, podzielane przez obywateli i 

media w ciągu ostatniego roku.

Na pytanie, czy ich osobiste zainteresowanie sprawami europejskimi zmieniło się w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, zdecydowana większość respondentów odpowiada, że nie (62%). 22% Europejczyków twierdzi, 

że ich zainteresowanie UE wzrosło, a tylko 15% twierdzi, że spadło.

W skali poszczególnych krajów wzrost zainteresowania sprawami europejskimi jest bardzo duży w Irlandii 

(45%) i w Zjednoczonym Królestwie (43%), co częściowo odzwierciedla debatę publiczną w tych krajach, 

zdominowaną przez dyskusje na temat brexitu. Na drugim krańcu skali wyróżniają się Włochy i Rumunia, 

gdzie odpowiednio 27% i 22% obywateli twierdzi, że ich zainteresowanie kwestiami europejskimi w ciągu 

ostatniego roku zmalało. 

Istnieje wyraźna korelacja między przywróceniem zainteresowania UE a wzmożoną dyskusją w mediach. 

Ogólnie rzecz biorąc, prawie połowa Europejczyków nie zauważyła żadnej zmiany w przekazach medi-

alnych, 36% Europejczyków przyznaje, że liczba doniesień związanych z UE wzrosła, a 11% uważa, że ich 

liczba zmalała.
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ZMIANA OPINII OBYWATELI NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na tle rosnącego zaufania do europejskiej demokracji i rosnącego zainteresowania UE 

Parlament Europejski wydaje się odzyskiwać zaufanie obywateli. 

Na tle rosnącego zaufania do europejskiej demokracji i rosnącego zainteresowania UE Parlament Europejski 

wydaje się odzyskiwać zaufanie obywateli. 

Chociaż wizerunek Parlamentu Europejskiego wśród obywateli pozostaje w przeważającej mierze 

neutralny (46%, wzrost o 3 p.p. od września 2018 r.), to linia trendu pokazuje rosnącą różnicę między 

odsetkiem Europejczyków myślących pozytywnie o Parlamencie Europejskim (33%, wzrost o 1 p.p.) a 

osobami mającymi na jego temat opinię negatywną (19%, spadek o 2 p.p.). 

Krajem o największej liczbie respondentów pozytywnie postrzegających Parlament Europejski jest Irlandia 

(52%), a następnie Dania (49%), Portugalia (49%) i Szwecja (48%). Czechy, Francja i Hiszpania znajdują się 

na drugim końcu skali; wynik „pozytywnym” wynos odpowiednio 20%, 24% i 25%.

Obywatele mający „neutralną” opinię na temat Parlamentu Europejskiego to częściej kobiety, młodzież 

i studenci, a także osoby o niższych dochodach. Jednocześnie osoby na kierowniczych stanowiskach, a 

także te, które uważają, że ich głos liczy się w UE, mają najlepsze zdanie o tej instytucji.

Z tych danych można wyciągnąć ważny wniosek: poczucie, że „mój głos się liczy”, ma decydujące znaczenie 

dla opinii publiczną na temat Parlamentu Europejskiego jako demokratycznej instytucji wybieranej w 

wyborach bezpośrednich i wpływa na zmianę opinii z negatywnej na pozytywną. 

Pozwala także obywatelom inaczej spojrzeć na interakcję z Parlamentem Europejskim. Wydaje się, że może 

to zależeć od opinii obywateli o instytucji, a także, a nawet przede wszystkim, od poczucia, że można coś 

zmienić przez udział w wyborach, że europejska demokracja może przynosić właściwe odpowiedzi na ich 

własne oczekiwania.
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NAJSILNIEJSZY JAK DOTĄD APEL O ZWIĘKSZENIE WPŁYWU 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Skoro obywatele ufają, że głosując można coś zmienić, a ponadto wierzą, że ich głos się liczy w 

UE, to można oczekiwać, że będą chcieli zwiększenia wpływu Parlamentu Europejskiego. Rzec-

zywiście w ciągu ostatnich czterech lat respondenci w kolejnych badaniach Eurobarometr coraz 

częściej wyrażali życzenie, aby rozszerzać rolę Parlamentu. 

W obecnym badaniu Eurobarometr wezwanie do zwiększenia wpływu Parlamentu Europejskiego jest na-

jsilniejsze, odkąd pytanie to postawiono po raz pierwszy w 2007 r. 58% Europejczyków (wzrost o 7 p.p. od 

wiosny 2019 r. i o 14 p.p. od września 2015 r.) chce, by Parlament Europejski odgrywał większą rolę. W 25 

państwach członkowskich większych wpływów tej instytucji chce względna większość obywateli: od 89% 

na Cyprze do 39% w Danii. 

Czynnikiem decydującym dla poparcia większego wpływu Parlamentu może być wiedza o jego działal-

ności. We wszystkich krajach – z wyjątkiem Cypru, Hiszpanii, Luksemburga i Rumunii – odsetek obywateli 

chcących, by Parlament odgrywał ważniejszą rolę, jest znacznie wyższy wśród osób mających wysoki pozi-

om wiedzy na temat jego działań legislacyjnych.

Poziom zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej ma podobny wpływ: im większe 

zadowolenie respondentów z systemu demokratycznego UE, tym bardziej chcą oni, aby Parlament Eu-

ropejski miał większy wpływ.
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SŁABSZE POCZUCIE, ŻE „MÓJ GŁOS LICZY SIĘ W UE”: 
KOREKTA, KTÓREJ NALEŻAŁO SIĘ SPODZIEWAĆ, CZY WEZWANIE DO DZIAŁANIA?

Wezwanie do wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego w połączeniu z rosnącym zad-

owoleniem z funkcjonowania demokracji europejskiej pozwala przypuszczać, że oby-

watele Unii mają coraz większe zaufanie do Parlamentu Europejskiego. Jednak w obecnym 

badaniu poczucie, że „mój głos liczy się w UE”, wraca do poziomu sprzed wyborów. 

Odsetek respondentów, którzy uważają, że ich głos liczy się w UE, wynosi 49%, czyli tyle samo, co w lutym 

i marcu 2019 r. Tymczasem wynik zanotowany w powyborczym badaniu Eurobarometr2 to 56%. 

Dane pokazują, że poczucie, iż „mój głos się liczy”, jest silnie powiązane z dynamiką wyborów. Samo popar-

cie dla integracji europejskiej nie wystarczy, aby poczuć, że „mój głos się liczy”. W sporej liczbie krajów UE 

stosunkowo silnemu poczuciu, że „mój głos liczy się w UE”, towarzyszy poparcie dla członkostwa w UE, 

w innych powiązanie to jest jednak mniej wyraźne. Na przykład ogólne poczucie, że „mój głos liczy się w 

UE”, jest dość silne w Austrii, w Chorwacji i na Słowacji, tymczasem poziom pozytywnego nastawienia do 

członkostwa w UE w tych krajach pozostaje stosunkowo niski.

2 Czy wybory europejskie weszły w nowy wymiar? Badanie Eurobarometr 91.5 z września 2019 r. (PE640.156), https://www.europarl.europa.eu/
at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension            



PARLAMETR 2019: STRESZCZENIE 13

PRIORYTETY, KTÓRYCH NALEŻY BRONIĆ

Wyniki wyborów europejskich pokazują, że obywatele mają duże oczekiwania, jeśli chodzi o 

tematy, które Parlament Europejski powinien traktować priorytetowo. 

W październiku 2019 r. 32% respondentów twierdziło, że na szczycie listy priorytetów Parlamentu Europe-

jskiego powinny znaleźć się walka ze zmianą klimatu oraz ochrona środowiska, oceanów i różnorodnoś-

ci biologicznej. Drugie miejsce, z wynikiem 31%, zajmuje przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

ubóstwu, a następnie – w nieco mniejszym stopniu – zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorgan-

izowanej (24%), a także walka z bezrobociem młodzieży i dążenie do pełnego zatrudnienia we wszystkich 

państwach UE (24%). Inwestycje w szkolnictwo wyższe i stworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu 

gospodarczego to kolejne ważne kwestie, odpowiednio dla 22% i 18% respondentów. 
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Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu jest najważniejszym problemem w dwunastu kra-

jach, a w sześciu z nich pojawia się na równi z innymi tematami. W jedenastu krajach na pierwszym miejscu 

znajduje się walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska (w dwóch państwach członkowskich ex aequo 

z innymi tematami). Bezrobocie młodzieży pozostaje kluczowym problemem w pięciu krajach, a walka z 

terroryzmem jest głównym problemem w trzech krajach. Ochrona granic zewnętrznych jest priorytetem 

tylko w Estonii, gdzie zajmuje pierwsze miejsce wraz z walką z terroryzmem i przeciwdziałaniem wykluczeniu 

społecznemu i ubóstwu. Lepsze przestrzeganie praw konsumentów, a także lepsza jakość i dostęp do usług 

zdrowotnych dla wszystkich obywateli prowadzą w Portugalii i Rumunii, na równi z innymi tematami. Malta 

jest jedynym krajem, gdzie jako główny przedmiot obaw obywateli wymienia się wzmocnienie wspólnej 

polityki migracyjnej i integracyjnej. Jak zawsze priorytety obywateli silnie odzwierciedlają specyfikę i sytuację 

społeczno-demograficzną danego kraju. Mogą zatem – i będą – różnić się znacznie, zarówno pod względem 

poziomu poparcia, jak i skali znaczenia w poszczególnych krajach, a nawet w obrębie tego samego kraju 

w różnych podgrupach społeczno-demograficznych. Poniższa mapa pokazuje różnice między krajami w 

poglądach na samą tylko kwestię zmiany klimatu: od 62% poparcia w Szwecji do zaledwie 14% w Bułgarii.
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WARTOŚCI, KTÓRE NALEŻY UTRZYMAĆ

Bardziej jednolite opinie w poszczególnych krajach i bardziej stabilny trend można zauważyć, 

jeśli chodzi o wartości, których Parlament Europejski powinien bronić w pierwszej kolejności. 

Ochrona praw człowieka na całym świecie pozostaje zdecydowanie najważniejszą wartością: 48% odpow-

iedzi (wzrost o 2 p.p. w porównaniu z wrześniem 2018 r.). Drugie miejsce zajmuje równouprawnienie płci, 

mimo minimalnego spadku (38%, b.z.), oraz wolność słowa (38%). Co trzeci Europejczyk wspomina także 

o solidarności wśród państw członkowskich UE (33%, wzrost o 3 p.p.), a międzynarodowa solidarność UE z 

krajami ubogimi na świecie oraz dialog międzykulturowy lub międzyreligijny są postrzegane jako główne 

wartości przez ponad jedną piątą populacji (odpowiednio 23%, wzrost o 1 p.p., i 22%, spadek o 1 p.p.). 18% 

Europejczyków (spadek o 2 p.p.) wspomina także o ochronie mniejszości, a 10% respondentów uważa 

zniesienie kary śmierci na świecie za wartość, o którą należy pilnie walczyć. 

ZMIANA KLIMATU I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

Zmiana klimatu i inne problemy środowiskowe są coraz bardziej widoczne w naszym codzi-

ennym życiu. Od klęsk żywiołowych i rekordowo wysokich temperatur po młodzieżowy ruch 

#FridaysForFuture (piątki dla przyszłości), który wyprowadził miliony osób na ulice, nie mówiąc 

już o debatach politycznych poświęconych tym zagadnieniom – Europejczycy wyrażają swoje 

obawy i domagają się konkretnych działań.

Własne dane Parlamentu pochodzące z wielu badań Eurobarometr w tym okresie odzwierciedlają wykładniczo 

rosnące poczucie, że jest to sprawa nie cierpiąca zwłoki: w kwietniu 2018 r.3 tylko 35% respondentów wybrało 

zmianę klimatu jako priorytetowy temat europejskiej kampanii wyborczej, na piątym miejscu za innymi tem-

atami. W lutym i marcu 2019 r.4, już 55% respondentów, którzy stwierdzili, że prawdopodobnie będą głosować 

w wyborach europejskich, wymieniło zmianę klimatu jako swój główny priorytet. W powyborczym badaniu 

Eurobarometr5 ‘„walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska” okazała się drugim co do ważności powodem, 

który skłonił Europejczyków do głosowania w wyborach europejskich w maju 2019 r. Średnio 37% głosujących 

w UE wybrało tę kwestię jako powód głosowania, po gospodarce i wzroście gospodarczym (44%). Kwestia 

zmiany klimatu była głównym czynnikiem decydującym o udziale w głosowaniu dla młodych ludzi i studentów. 

3 Demokracja w ruchu – Rok przed wyborami europejskimi, badanie Eurobarometr 89.2 z maja 2018 r. (PE621.866), https://www.europarl.europa.
eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
4 Bliżej obywateli, bliżej wyborów, badanie Eurobarometr 91.1 z kwietnia 2019 r. (PE637.932) https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/
be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
5 Czy wybory europejskie weszły w nowy wymiar? Badanie Eurobarometr 91.5 z września 2019 r. (PE640.156), https://www.europarl.europa.eu/
at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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ZMIANA KLIMATU JEST NAJWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM ŚRODOWISKOWYM 

DLA OBYWATELI EUROPEJSKICH

W obecnym sondażu kontynuowano badanie postaw i obaw obywateli dotyczących zmiany 

klimatu. Ponad połowa respondentów (52%) uważa zmianę klimatu za najważniejszy prob-

lem środowiskowy. Spośród bardziej szczegółowych spraw Europejczycy stawiają na najwyższych 

miejscach w wykazie obaw dotyczących środowiska zanieczyszczenie powietrza (35%), zaniec-

zyszczenie mórz (31%), wylesianie i rosnącą ilość odpadów (po 28%). Na końcu tego wykazu moż-

na znaleźć szkody wyrządzone środowisku przez turystykę i zanieczyszczenie hałasem, o których 

wspomina mniej niż jedna dziesiąta respondentów.

Chociaż zmiana klimatu otwiera wykaz w skali całej UE, dokładniejsze spojrzenie na szczeblu krajowym poka-

zuje, że w niektórych krajach obawy respondentów dotyczą innych problemów środowiskowych.
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Zmianę klimatu na czele obaw związanych ze środowiskiem stawiają częściej ludzie młodzi (60% wśród osób 

w wieku 15–24 lat, 48% wśród osób w wieku co najmniej 55 lat), studenci (62%), osoby z wyższym wyksz-

tałceniem (57% w porównaniu z 47% osób z niższym poziomem wykształcenia) czy osoby na stanowiskach 

kierowniczych (58%). Osoby te mają też pozytywną opinię na temat Parlamentu Europejskiego i jego roli: 

58% osób, które mają pozytywny obraz PE, wymienia zmianę klimatu jako swój główny priorytet, w porówna-

niu z 44% osób, które mają złą opinię o PE. 

Zanieczyszczenie powietrza jest najważniejszym problemem środowiskowym dla ponad dwóch trzecich 

obywateli na Malcie (69%) i dla około połowy obywateli w Bułgarii (52%) i w Polsce (49%), a wylesianie jest 

najważniejszym problemem na Litwie (63%), w Estonii i w Rumunii (po 54%). Respondenci twierdzący, że 

wylesianie jest ważną kwestią, to najczęściej ludzie młodzi (35% osób w wieku 15–24 lat, 27% osób w wieku 

co najmniej 55 lat), którzy nadal studiują (34%) i często korzystają z internetu (29%).

Ostatnią kwestią, którą niektórzy Europejczycy uważają za najważniejszy problem, jest rosnąca ilość od-

padów. Znajduje się ona na pierwszym miejscu dla respondentów na Łotwie (48%), w Słowenii (42%), na 

Słowacji (40%) i w Czechach (39%). Z analizy społeczno-demograficznej tych respondentów nie wynika 

żaden wyraźny profil, ale wydaje się, że w przeciwieństwie do poprzednich pozycji są to częściej ludzie starsi 

(30% osób w wieku co najmniej 40 lat, 26% osób w wieku od 15 do 24 lat).

PROTESTY KLIMATYCZNE PROWADZONE PRZEZ MŁODZIEŻ I ICH OCZEKIWANE SKUTKI 
POLITYCZNE

W ostatnim roku ruch #FridaysForFuture, a także inne podobne działania protestacyjne zmo-

bilizowały miliony ludzi w całej UE i na całym świecie i spotkały się z dużym oddźwiękiem w 

środkach masowego przekazu. 

W sondażu zapytano respondentów, czy te protesty prowadzone przez młodzież rzeczywiście przyczyniły 

się do podjęcia większej liczby działań politycznych w celu walki ze zmianą klimatu – zarówno na szczeblu 

europejskim, jak i krajowym. Odpowiedzi na oba pytania są znaczące: prawie sześć dziesiątych Europe-

jczyków ma pewność, a nawet jest przekonanych, że protesty klimatyczne prowadzone przez młodzież 

mają w obu przypadkach bezpośredni wpływ na politykę. Bezwzględna większość respondentów w 

25 państwach członkowskich uważa, że te protesty przyczyniają się do wdrażania w UE kolejnych poli-

tycznych środków walki ze zmianą klimatu. Najbardziej przekonani o tym wpływie są Irlandczycy, wśród 

których prawie trzy czwarte uczestników badania jest takiego zdania (74%), a następnie Szwedzi (71%) 

i Cypryjczycy (70%). W Irlandii i na Cyprze tylko niewiele ponad trzy dziesiąte respondentów uważa, że 

działania te „zdecydowanie” przyniosą pozytywne rezultaty polityczne w UE (odpowiednio 31% i 35%). W 
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Estonii występuje mniej oczywista różnica między tymi, którzy uważają, że protesty mogą prowadzić do 

podjęcia większej liczby działań politycznych w celu walki ze zmianą klimatu w UE (49%), a tymi, którzy tak 

nie uważają (45%) – tak jest również w Zjednoczonym Królestwie (47% i 42%). Czechy są jedynym krajem, 

w którym więcej respondentów uważa, że działania takie jak protesty prowadzone przez młodzież nie 

przyczynią się do zwiększenia działań w obszarze polityki podejmowanych przez UE w celu walki ze zmi-

aną klimatu (tak uważa 52% respondentów, a 42% spośród nich sądzi, że protesty mogą mieć jakiś wpływ).

Różnice między państwami członkowskimi są większe, gdy spojrzeć na respondentów, którzy uważają, 

że protesty młodzieży mogą wpłynąć na działania w obszarze polityki podejmowane przeciwko zmianie 

klimatu w ich własnym kraju. W 19 krajach uważa tak bezwzględna większość respondentów, a w trzech 

kolejnych krajach (Litwa, Malta i Zjednoczone Królestwo) przekonanie to podziela względna większość re-

spondentów. W kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej większość respondentów uważa, że protesty 

klimatyczne prowadzone przez młodzież nie wpłyną na ich politykę krajową. W Słowenii 52% respond-

entów nie widzi takiego wpływu, a 44% respondentów go zauważa; w Chorwacji ten stosunek wynosi 

55% do 42%. Innymi krajami, w których większość sceptycznie postrzega bezpośredni wpływ protestu 

prowadzonego młodzieży na kształtowanie polityki krajowej, są: Łotwa (54% do 41%), Estonia (54% do 

40%), Bułgaria (44% do 38%) i Czechy (58% do 37%).

Analiza społeczno-demograficzna ujawnia, że im młodsi respondenci, tym większe prawdopodobieństwo, 

że ich zdaniem takie protesty wpłyną na UE. Respondenci, którzy tak sądzą, częściej mają również wyższe 

wykształcenie lub nadal studiują, zajmują kierownicze stanowiska i są częstymi użytkownikami internetu. 

Inną ważną cechą jest ich pozytywne nastawienie do UE i Parlamentu Europejskiego. 
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ZAANGAŻUJ SIĘ!

Wybory europejskie w 2019 r. przyniósł znaczny wzrost znaczenia i potrzeby stałej inter-

akcji i zaangażowania ze strony obywateli europejskich. Wyborcy coraz częściej mają 

wyższe wykształcenie, są lepiej poinformowani i chętniej niż dotąd angażują się politycznie. 

Wyborcy w 2019 r. są bardziej pewni siebie, mają mocniejszą pozycję i są bardziej zaangażowani. 

Oprócz większego upodmiotowienia i zaangażowania wzrosły oczekiwania dotyczące pozyt-

ywnych konsekwencji głosowania, co zwiększyło potrzebę zaangażowania i dyskusji ze strony 

Parlamentu Europejskiego.

Podstawą władzy demokratycznej i wpływu Parlamentu Europejskiego jest mandat przyznany przez wy-

borców ze wszystkich państw członkowskich UE. Zależy on od ich regularnego, ciągłego i aktywnego 

uczestnictwa w pracach prowadzonych w ich imieniu. Jednak udział ten w dużej mierze zależy od wiedzy: 

im lepiej obywatele rozumieją, czym jest Parlament Europejski, co robi i co reprezentuje, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że będą głosować w wyborach europejskich, wzmacniając tym samym demokra-

tyczną legitymację Parlamentu Europejskiego. W sondażu Parlametr z 2019 r. respondenci odpowiedzieli 

na szereg pytań mierzących ich aktualny poziom wiedzy na temat pracy Parlamentu Europejskiego, a także 

ich zainteresowanie otrzymywaniem dodatkowych informacji na temat Unii Europejskiej i jej instytucji, w 

szczególności Parlamentu Europejskiego i posłów do PE.

WIEDZA O PRACY PARLAMENTU

Średnio 61% respondentów w całej UE stwierdziło, że ma średni lub wysoki poziom wiedzy na 

temat pracy PE. Poproszeni o określenie w skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza „wiem dużo”), ile 

ich zdaniem wiedzą o pracy Parlamentu Europejskiego, 55% określiło, że ma średni poziom wiedzy 

(zakres skali 4–7). Tylko marginalna część obywateli (6%) stwierdziła, że ma „wysoki poziom wiedzy” 

(zakres skali 8–10), a 39% respondentów stwierdziło, że ma „niski poziom wiedzy” (zakres skali 1–3). 

Średni poziom wiedzy na temat pracy Parlamentu Europejskiego w UE wynosi zatem 4,2 w skali od 

1 do 10. 

Średni subiektywny poziom wiedzy na temat PE jest najwyższy w Austrii (5,0), Rumunii (4,8) i Polsce (4,7). 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją stosunkowo niewielkie rozbieżności między państwami członkowskimi: od 

5,0 w Austrii do 3,4 we Francji. Francja jest również jedynym krajem, w którym bezwzględna większość 

respondentów (54%) deklaruje niski poziom wiedzy na temat pracy Parlamentu Europejskiego; za nią 
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plasuje się Zjednoczone Królestwo i Słowenia (w obu przypadkach 47% respondentów deklaruje niski 

poziom wiedzy) oraz Estonia (46%). Generalnie w 27 państwach członkowskich obywatele twierdzą, że 

mają wiedzę na średnim lub wysokim poziomie, a w 12 państwach członkowskich UE więcej niż cztery 

dziesiąte respondentów twierdzi, że ma tylko niski poziom wiedzy.

WYRAŹNE ZAINTERESOWANIE WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ INFORMACJI

Ponad trzy czwarte obywateli UE (77%) chciałoby dostawać więcej informacji o co najm-

niej jednym z siedmiu zaproponowanych aspektów nowej kadencji i działalności instytucji 

europejskich.

Średnio w całej UE najwyższe jest zainteresowanie konkretnym wpływem prawodawstwa europejskiego 

na kraj respondenta. 31% respondentów wybrało taką odpowiedź; tuż za nią plasują się informacje o tym, 

„co robi Parlament Europejski” (29%), „co konkretnie zrobiła lub zmieniła UE w Twoim mieście, regionie lub 

kraju” (28%) oraz o „działalności krajowych posłów do PE w Parlamencie Europejskim” (27%). Bardzo małe 

są rozbieżności, jeśli chodzi o „zainteresowanie działaniami Komisji Europejskiej” oraz „stanowisko rządu 

krajowego w bieżących tematach UE”; zajęły one ostatnie miejsca z wynikiem po 24%.

O wiele bardziej zróżnicowany jest obraz spraw, o których w poszczególnych krajach respondenci chcą 

wiedzieć więcej. W 11 krajach obywatele chcieliby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kon-

sekwencji prawodawstwa UE dla ich kraju. Wyniki te są najwyższe w krajach Europy Północnej: 62% w 

Niderlandach i 60% w Szwecji, a następnie w Finlandii (54%) i Danii (50%).

Respondenci w pięciu państwach, głównie z Europy Południowo-Wschodniej, są zainteresowani otrzy-

mywaniem większej ilości informacji o tym, co UE konkretnie zrobiła lub zmieniła w ich mieście, regionie 

lub kraju. W tym segmencie prowadzi Grecja (47%), a za nią plasują się: Rumunia (40%), Chorwacja (37%), 

Bułgaria (36%) oraz Słowacja (29%).

Obywatele Cypru (44%), Litwy (38%) i Polski (28%) chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, co robią ich 

posłowie do PE w Parlamencie Europejskim, a respondenci z sześciu krajów są najbardziej zainteresowani 

otrzymywaniem większej ilości informacji o pracy oraz działalności Parlamentu Europejskiego w ogóle – 

wśród tych krajów są Francja (36%) i Włochy (35%).

Odmienne wyniki uzyskano w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie. W obu tych państwach najczęściej 

udzielano odpowiedzi, że respondenci nie chcą otrzymywać więcej informacji (34% Hiszpania i 31% Zjed-

noczone Królestwo). Z kolei irlandzcy respondenci najczęściej wskazywali na zainteresowanie stanowiski-

em własnego rządu dotyczącym bieżących tematów związanych z UE (33%).



PARLAMETR 2019: STRESZCZENIE 21

Zainteresowanie otrzymywaniem większej ilości informacji wyrażają zarówno wyborcy (83%), jak i osoby 

niegłosujące (68%). Tylko 28% osób niegłosujących i 15% głosujących w 2019 r. nie jest zainteresowanych 

otrzymywaniem dodatkowych informacji.

ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Trzy dziesiąte respondentów chętniej zaangażowałoby się w działania posłów do PE z ich 

kraju, gdyby otrzymywali więcej informacji na temat ich roli i działań lub częściej widywali 

ich w mediach (29%). Jedną piątą respondentów zwrócenie się do posła do PE bezpośrednio 

w konkretnej sprawie i otrzymanie konkretnej odpowiedzi zachęciłoby do większego zaan-

gażowania. Średnio 16% respondentów w UE chciałoby się spotkać z posłami do PE podczas 

wydarzeń w swoim mieście lub regionie, a 13% respondentów uznałoby wizytę w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli lub Strasburgu za atrakcyjną. Ostatnie miejsce zajmuje możliwość in-

terakcji z posłami za pośrednictwem mediów społecznościowych (12%).

74% wyborców głosujących w wyborach europejskich w 2019 r. wymienia co najmniej jeden sposób 

większego zaangażowania się w działania posłów do PE, a tylko 24% z nich nie jest zainteresowanych 

większym zaangażowaniem. Ponadto ponad połowa obywateli, którzy nie głosowali w ostatnich wyb-

orach europejskich, podaje co najmniej jeden sposób na zwiększenie zaangażowania (56%); najczęściej 

przywołuje się otrzymywanie dodatkowych informacji na temat roli i działań posłów do PE.
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METODYKA I PREZENTACJA DANYCH 

Sondaż Parlametr 2019 jako badanie Eurobarometr 92.2 dla Parlamentu Europejskiego przeprowadziła 

firma Kantar. Badania w terenie prowadzono we wszystkich 28 państwach członkowskich UE w okresie od 

8 do 22 października 2019 r. Przeprowadzono wywiady z 27 607 respondentami reprezentującymi ogół 

ludności w wieku powyżej 15 lat. 

Pełny tekst sprawozdania, wraz z zestawieniami krajowymi, załącznikami zawierającymi dane i szcze-

gółowymi wynikami sondażu, znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.europarl.

europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/

KONTAKT

Dział Badania Opinii Publicznej, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Philipp M. Schulmeister, kierownik działu

DGCOMM-POM@europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
mailto:DGCOMM-POM@europarl.europa.eu




W niniejszym streszczeniu przedstawiono niektóre z głównych ustaleń sondażu Parlametr 2019 prze-

prowadzonego jako badanie Eurobarometr 92.2 dla Parlamentu Europejskiego przez firmę 

Badania w terenie prowadzono we wszystkich 28 państwach członkowskich UE w okresie od 8 do 22 

października 2019 r. Przeprowadzono wywiady z 27 607 respondentami reprezentującymi ogół ludności 

w wieku powyżej 15 lat. 

Badanie Eurobarometr dla Parlamentu z jesieni 2019 r. analizuje opinie obywateli europejskich na temat 

członkostwa w UE, ich stosunku do demokracji europejskiej oraz roli Parlamentu Europejskiego. Drugą 

część badania stanowią pytania dotyczące priorytetowych obszarów polityki Parlamentu Europejskiego 
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