
 

COVID-19: Občania chcú posilniť kompetencie EÚ
tak, aby lepšie zvládala budúce krízy
 
Takmer šesť z desiatich respondentov najnovšieho prieskumu zadaného Európskym
parlamentom uviedlo, že od vypuknutia pandémie zápasia s finančnými problémami.
 
Európska únia by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je
súčasná pandémia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z prieskumu z konca apríla, ktorý bol
zadaný  Európskym parlamentom.  Temer  sedem z  desiatich  respondentov  (69%)  si  želá
posilnenie úlohy Európskej únie v boji s aktuálnou krízou. Zároveň je takmer šesť s desiatich
respondentov nespokojných so solidaritou, ktorú si navzájom preukazovali členské štáty EÚ
počas pandémie. Napriek tomu, že 74% opýtaných sa dopočulo o opatreniach alebo krokoch
iniciovaných zo strany EÚ v reakcii na pandémiu, iba 42% respondentov vyjadrilo s doterajšími
opatreniami spokojnosť.
 
Nové spoločné nástroje na zvládanie kríz
 
Približne dve tretiny respondentov (69%) súhlasí s tvrdením, že „EÚ by mala mať rozsiahlejšie
kompetencie na riešenie kríz, ako je napríklad pandémia spôsobená koronavírusom‟, opačný
názor má menej  ako štvrtina opýtaných (22%).  Hlas za posilnenie kompetencií  zaznieval
najintenzívnejšie medzi respondentmi v Portugalsku a v Írsku, najslabšie v Česku a vo Švédsku.
Na Slovensku sa s daným tvrdením stotožnilo 61% respondentov.
 
V súvislosti  s pandémiou občania EÚ požadujú, aby sa Únia zamerala najmä na zaistenie
dostatočných zásob zdravotníckym pomôcok vo všetkých jej členských štátoch. EÚ by sa tiež
podľa respondentov mala sústrediť na vyčlenenie prostriedkov na vývoj vakcíny, na poskytnutie
priamej finančnej pomoci členským štátom Únie, ako aj na zlepšenie ich spolupráce v oblasti
výskumu.
 
Oživenie európskej solidarity v krízových časoch
 
Presvedčenie občanov EÚ o potrebe posilniť kompetencie Únie a lepšie koordinovať spoločnú
reakciu ide ruka v ruke s nespokojnosťou väčšiny respondentov prieskumu so solidaritou medzi
členskými  štátmi  EÚ  počas  súčasnej  pandémie:  57%  opýtaných  nie  je  spokojných  so
solidaritou, ktorú si členské štáty navzájom prejavovali (22% nie je vôbec spokojných, 35% nie
je veľmi spokojných). Spokojnosť v tejto súvislosti prejavila iba tretina opýtaných (34%).
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Najmenšiu  mieru  spokojnosti  so  solidaritou  medzi  krajinami  EÚ  prejavili  respondenti  z
Talianska, Španielska a Grécka a následne Rakúska, Belgicka a Švédska. Naopak, najväčšia
spokojnosť panovala medzi respondentmi z Írska, Dánska, Holandska a Portugalska, následne
z Maďarska a zo Slovenska.
 
Opatrenia EÚ sú známe, nie však dostačujúce 
 
Traja zo štyroch respondentov naprieč všetkými členskými štátmi uvádzajú, že počuli, videli
alebo čítali o opatreniach EÚ v reakcii na pandémiu COVID-19, pričom tretina opýtaných (33%)
tiež uviedla, že vie, o aké opatrenia ide. Približne polovica (52%) z tých, ktorí vedia o krokoch
EÚ proti pandémii, s nimi nie je spokojná. Iba 42% opýtaných vyjadrilo s prijatými opatreniami
spokojnosť. Najspokojnejší v tejto oblasti boli respondenti z Írska, Holandska, Dánska a Fínska.
Najväčšiu mieru nespokojnosti prejavili respondenti z Talianska, Španielska a Grécka, pomerne
vysoká bola tiež medzi opýtanými z Rakúska a Bulharska.
 
Šesť z desiatich občanov zaznamenalo finančné ťažkosti 
 
Väčšina respondentov (58%) uviedla, že od začiatku pandémie sa museli vysporiadať s istým
typom finančných problémov v osobnom živote. Išlo napríklad o stratu príjmu (30%), úplnú
alebo čiastočnú nezamestnanosť (23%), skoršie čerpanie osobných úspor (21%), problémy s
platením nájmu, účtov alebo bankových úverov (14%), prípadne o problémy so zaobstaraním
výživného a kvalitného jedla či potravín (9%). Jeden z desiatich opýtaných uviedol, že musel o
finančnú pomoc požiadať rodinu alebo priateľov, a 3% respondentov čelili bankrotu.
 
Podľa  prieskumu  doľahli  finančné  problémy  v  najväčšej  miere  na  občanov  Maďarska,
Bulharska, Grécka, Talianska a Španielska. Naopak, najmenej problémov hlásili obyvatelia
Dánska, Holandska, Švédska, Fínska a Rakúska - v týchto členských štátoch sa finančné
ťažkosti nedotkli viac ako polovice opýtaných (nestretlo sa s nimi 66% respondentov v Dánsku,
57% v Holandsku, 54% vo Fínsku a 53% vo Švédsku).
 
Súvislosti
 
Online prieskum verejnej mienky vykonala spoločnosť Kantar v dňoch 23. apríla až 1. mája
2020 na vzorke 21.804 respondentov z 21 členských štátov EÚ. Išlo o všetky krajiny Únie s
výnimkou Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska a Malty.
 
Prieskum bol v jedenástich členských štátoch EÚ vykonaný na respondentoch vo veku 16 - 64
rokov. Išlo o Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko,
Španielsko, Švédsko a Taliansko. Vo zvyšných desiatich krajinách, teda v Bulharsku, Česku,
Grécku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku,
boli respondentmi obyvatelia vo vekovej skupine 16 - 54 rokov.
 
Reprezentatívnosť prieskumu na vnútroštátnej úrovni je zabezpečená spôsobom výberu vzorky
na základe pohlavia, veku a regiónu. Celkové výsledky sú vážené na základe veľkosti populácie
v každom členskom štáte, kde prieskum prebehol.
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Kompletné výsledky prieskumu vrátane vnútroštátnych údajov a sociálno-demografických dát sú
k dispozícii tu.
 

Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Verejná mienka v EÚ v čase krízy spôsobenej novým koronavírusom

Jaume DUCH GUILLOT
Hovorca a generálny riaditeľ EP pre komunikáciu

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Tlačová atašé

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881  73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200526RES79816/20200526RES79816.pdf


Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu
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