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RAMY 
 

Niniejsze badanie jakościowe zostało przeprowadzone w lutym 2012 r. w 27 
państwach członkowskich UE. Podczas badania skupiono się na dwóch 
kategoriach osób wstrzymujących się od głosowania, które to kategorie zostały 
wyodrębnione w ramach analizy źródeł wtórnych1 opartej na wynikach badania 
powyborczego w 2009 r.2. Obie odnośne grupy stanowiły ponad połowę (56%) 
osób, które nie wzięły udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w 2009 r.: 
 

– Wstrzymujący się pod wpływem impulsu: osoby, które decyzję 
o niegłosowaniu podjęły kilka dni przed wyborami lub – w niektórych 
przypadkach – nawet w dniu wyborów; 
 
– Wstrzymujący się bez sprecyzowania: osoby, które nie były w stanie 
określić, kiedy podjęły decyzję o niegłosowaniu. 

 

P: „Kiedy podjął(ęła) Pan(i) decyzję, żeby nie głosować w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego?” 

 
 

„KIEDY podjął(ęła) Pan(i) decyzję, żeby NIE głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Podstawa: Pytanie zadano respondentom, którzy nie wzięli udziału w wyborach (57% wszystkich badanych). 
Źródło: Eurobarometr PE: Badanie powyborcze 2009 (12 czerwca – 6 lipca 2009 r.). 

 
 
Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego badania jakościowego w każdym państwie 
członkowskim wśród osób wstrzymujących się pod wpływem impulsu i 

                                                 
1 Analiza rozpoznawcza dotycząca niegłosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00191b53ff/Eurobarometer.html. 
2 Badanie powyborcze 2009: 26 830 wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z obywatelami UE w dniach 
12 czerwca – 6 lipca: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2009_11. 
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wstrzymujących się bez sprecyzowania wyłoniono uczestników trzech 
zogniskowanych wywiadów grupowych. Każdy zogniskowany wywiad grupowy 
trwał dwie godziny; brały w nim udziały osoby wstrzymujące się od głosowania 
należące do jednej z następujących kategorii: 

 
– wstrzymujący się pod wpływem impulsu, którzy nie głosowali w ostatnich 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale głosowali w ostatnich wyborach 
lokalnych/krajowych; 
 
– wstrzymujący się pod wpływem impulsu, którzy nie głosowali w ostatnich 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także nie wzięli udziału w wyborach 
lokalnych/krajowych; 
 
– wstrzymujący się bez sprecyzowania: osoby, które nie głosowały w ostatnich 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale głosowały w ostatnich wyborach 
lokalnych/krajowych; 

 
W krajach, w których frekwencja podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 
była wysoka (Belgia, Luksemburg, Malta), dobór uczestników zogniskowanych 
wywiadów grupowych został odpowiednio zmodyfikowany.  

 
Nie zastosowano wprawdzie żadnych szczególnych reguł w odniesieniu do doboru 
uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych, ale podjęto wysiłki na rzecz 
zapewnienia równej reprezentacji kobiet i mężczyzn oraz uczestnictwa 
przedstawicieli różnych grup wiekowych, przy czym każda grupa liczyła co 
najmniej trzech mężczyzn i trzy kobiety. 

 
Głównym celem niniejszego badania jakościowego jest stworzenie bardziej 
pogłębionej analizy wyników badania przeprowadzonego po wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2009 r. oraz jednoczesne wskazanie czynników, które 
zniechęciły obywateli do uczestnictwa w głosowaniu, a także środków zachęcających, 
które mogłyby skłonić potencjalnych wyborców do oddania głosu w wyborach do PE. 
 
 
 

UWAGA METODOLOGICZNA 
 
– Metodologiczna komplementarność pomiędzy powyborczą analizą źródeł wtórnych 
a niniejszym badaniem jakościowym: 

 
W ramach analizy źródeł wtórnych określono cztery kategorie osób 
wstrzymujących się od głosowania na podstawie wyników badania ilościowego 
Eurobarometru dla Parlamentu Europejskiego przeprowadzonego w dniach 
12 czerwca – 6 lipca 2009 r. (na podstawie wywiadów bezpośrednich z 26 830 
obywatelami UE). 
 
W ramach badania jakościowego w każdym państwie członkowskim w dniach 
6–17 lutego 2012 r. wyłoniono trzy grupy uczestników zogniskowanych 
wywiadów grupowych, a każda z grup liczyła od 8 do 12 respondentów. Grupy 
te nie miały w zamierzeniu być reprezentatywne dla całej populacji. Celem badania 
było lepsze zrozumienie powodów tego rodzaju postaw podczas wyborów. 

                                                                                                                                                        
3 Analiza rozpoznawcza dotycząca niegłosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00191b53ff/Eurobarometer.html. 
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– Odległość w czasie pomiędzy oboma badaniami:  
 
Podczas lektury czytelnik zauważy, że w analizie źródeł wtórnych istnieją pewne 
różnice dotyczące głównych powodów niegłosowania3 wskazanych w 2009 r. przez 
osoby wstrzymujące się pod wpływem impulsu i osoby wstrzymujące się bez 
sprecyzowania. W przeprowadzonym w 2012 r. badaniu jakościowym odnotowano 
jednak, że obie te grupy wstrzymujących się podawały te same powody podczas 
zogniskowanych wywiadów grupowych. Prawdopodobnie upływ czasu wpłynął na 
zdolność respondentów do przypomnienia sobie powodów nieuczestniczenia w 
wyborach. 
 
Ponadto uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych dyskutowali także na 
temat swoich opinii dotyczących kryzysu i sposobu, w jaki radzą sobie z nim 
zarówno państwa członkowskie, jak i Unia Europejska. Przedmiotem dyskusji był 
także wpływ kryzysu na postawy podczas wyborów. 
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WNIOSEK: GŁÓWNE PRZESŁANIA 

 
Uczestnicy byli zdecydowanie przekonani, że większa ilość informacji na temat zagadnień 
dotyczących gospodarki, zatrudnienia i zdrowia znacząco podwyższyłaby prawdopodobieństwo 
uczestnictwa w wyborach.  
 
Wśród osób wstrzymujących się pod wpływem impulsu i wstrzymujących się bez sprecyzowania 
główną przeszkodą dla uczestnictwa w wyborach do PE był ogólny brak wiedzy/informacji na 
temat kandydatów i Parlamentu Europejskiego. Niska frekwencja nie była spowodowana brakiem 
zainteresowania polityką ani niechęcią do udania się do lokalu wyborczego. 
 
W związku z ustaleniami wynikającymi z badania jakościowego następujące trzy wzajemnie ze 
sobą powiązane zagadnienia mogłyby zostać z pożytkiem wykorzystane jako podstawa dla 
publicznych kampanii informacyjnych: 
 

– Czym zajmuje się Parlament Europejski? 
 
– Na czym polega praca posłów do PE? Kim są kandydaci na posłów? 
 
– W jaki sposób łączy się to bezpośrednio z codziennym życiem obywateli? 
 

Przy założeniu, że poszczególni obywatele działają także jako „racjonalni wyborcy” (tzn. decydują się 
na udział w głosowaniu, jeśli korzyści, które spodziewają się osiągnąć przez to działanie, przewyższają 
„koszty” udziału w wyborach), obniżanie kosztów uzyskania informacji (które powinny być 
prezentowane w sposób systematyczny, zwięzły, konkretny, jasny, edukacyjny i istotny) również 
mogłoby przyczynić się do zauważania większych korzyści płynących z oddania głosu w wyborach 
do PE i zwiększenia poczucia, że „mój głos się liczy”.  
 
Niniejsze badanie jakościowe stanowi ramy dla przyszłych badań ilościowych, które mają zostać 
przeprowadzone podczas przygotowywania kampanii instytucjonalnych przed wyborami do PE w 
2014 r. (poprzez określenie różnych czynników, które wpływają na potencjalnych wyborców, a 
także aktualizację danych i podanie wartości liczbowych dotyczących tych segmentów elektoratu):  

 
– wiedza obywateli (obiektywna i subiektywna) na temat UE, Parlamentu Europejskiego i 
kandydatów na posłów do PE;  
– zainteresowanie obywateli polityką (ogólnie) i Unią Europejską; 
– poczucie „europejskości” obywateli oraz ich zdolność do dostrzeżenia związku pomiędzy 
działaniami Parlamentu Europejskiego a ich własnym życiem (bliskość z UE); 
– można by także wziąć pod uwagę poziom kontaktu obywateli ze środkami przekazu 
zawierającymi istotne treści (w tym środowisko informacyjne otaczające uczestników 
badania). 

 Obywatele w 
mniejszym 

stopniu 
interesują się 

UE

Obywatele mają 
wrażenie, że UE 

jest od nich 
odległa 

Obywatele mają 
wrażenie, że UE 
zbytnio ich nie 

dotyczy 

Obywatele 
wiedzą mniej na 

temat UE 
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I. POWODY NIEGŁOSOWANIA: WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSOWANIA 
„POD WPŁYWEM IMPULSU” I „BEZ SPRECYZOWANIA” 

 

 
A. Wiedza na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego: czym zajmuje się 

Parlament Europejski, czym zajmują się posłowie do PE, w jaki sposób działalność 
Parlamentu Europejskiego przekłada się na codzienne życie obywateli? 

  
 

 Nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy wstrzymującymi się od głosowania pod 
wpływem impulsu i wstrzymującymi się bez sprecyzowania.  
 
 Obie grupy w dużej mierze wskazują takie same powody niegłosowania podczas 
wyborów do PE w 2009 r., a główną przeszkodą w oddaniu przez nich głosu są brak 
wiedzy i brak informacji. Te niegłosujące osoby nie wiedzą dokładnie, czym zajmują się 
Parlament Europejski i zasiadający w nim posłowie, kim są kandydaci ubiegający się o 
mandat posła do PE oraz w jaki sposób Parlament Europejski i ogólnie UE wpływa 
bezpośrednio na ich codzienne życie. 
 
 W tym kontekście wstrzymujący się pod wpływem impulsu i wstrzymujący się bez 
sprecyzowania nie wyrażają braku zaufania do polityki ogólnie ani do samej UE, co 
może dotyczyć wstrzymujących się bezwarunkowo i wstrzymujących się po rozważeniu 
możliwości. 
 
 W związku z tym pozytywnym wnioskiem wynikającym z badania jakościowego jest 
to, że głównym powodem, dla którego wstrzymujący się pod wpływem impulsu i 
wstrzymujący się bez sprecyzowania nie wzięli udziału w głosowaniu, NIE był brak 
zainteresowania polityką. 
 
Wstrzymujący się pod wpływem impulsu i wstrzymujący się bez sprecyzowania interesują 
się polityką, ale mają poczucie, że ich wiedza na temat Parlamentu Europejskiego lub 
kandydatów ubiegających się o mandat poselski w PE jest niedostateczna. 
 
 Uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych twierdzili, że zwiększenie 
elastyczności procedur głosowania (np. poprzez wprowadzenie e-głosowania, wydłużenie 
czasu otwarcia lokali wyborczych itp.) nie zwiększy prawdopodobieństwa ich udziału w 
głosowaniu. 
 

Zapotrzebowanie na informacje pozytywne: badani mają poczucie, że informacje na 
temat Parlamentu Europejskiego nie zawsze są przedstawiane wystarczająco licznemu gronu 
odbiorców, a niektórzy uczestnicy wyrażali zapotrzebowanie na otrzymywanie większej 
ilości informacji, zwłaszcza tych o pozytywnym wydźwięku.  
 

Wielu badanych wyrażało pogląd, że media niedostatecznie zajmują się tematyką 
związaną z Parlamentem Europejskim oraz że informacje z tego zakresu nie są 
przedstawiane w sposób wyważony: podejście do tematu jest zbyt negatywne – nie ma 
dostatecznej ilości pozytywnych relacji ani nie przedstawia się wystarczającej liczby 
relacji z pierwszej ręki na temat pozytywnej roli odgrywanej przez Parlament 
Europejski. Ponadto środki przekazu nie powinny skupiać się wyłącznie na krajach o 
bardziej dominującej pozycji, takich jak Niemcy czy Francja. 
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 Brak wiedzy na temat tego, czym zajmują się instytucje UE: uczestnicy badania 
używali nazw „Unia Europejska” i „Parlament Europejski” zamiennie lub mieli trudności 
z rozróżnieniem poszczególnych instytucji UE. 

 
 Niezdolność do wskazania bezpośredniego powiązania pomiędzy szczeblem unijnym 

a codziennym życiem obywateli: wśród uczestników zogniskowanych wywiadów 
grupowych istniało powszechne przekonanie, że rolą PE jest tworzenie prawa na szczeblu 
unijnym, ale nie mieli oni zbyt dużej wiedzy na ten temat.  

 
a) Trudność we wskazaniu bezpośredniego powiązania pomiędzy szczeblem UE 

a indywidualnymi obywatelami bez uwzględniania szczebla krajowego: około 
jednej trzeciej uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych w 
państwach członkowskich postrzegało Parlament Europejski jako ważniejszy 
dla ich kraju niż dla nich samych, ponieważ prawodawstwo przyjęte przez PE 
stosuje się na szczeblu krajowym, a tym samym dotyczy ono ich kraju jako 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 
b) Poczucie, że Parlament Europejski zajmuje się jedynie mniej ważnymi 

zagadnieniami: respondenci mieli wrażenie, że kwestie, którymi zajmuje się 
Parlament Europejski, nie zawsze są ważne lub nie zawsze mają znaczenie dla 
codziennego życia obywateli. 

 
c) Niekorzystne postrzeganie reprezentacji politycznej: respondenci z jednej 

czwartej państw członkowskich byli zdania, że Parlament Europejski 
reprezentuje interesy tych państw członkowskich, które są większe, dłużej 
należą do UE oraz mają więcej posłów do PE, a także że ich kraje nie mają 
wystarczającej liczby przedstawicieli. 

 
 Trzy główne powody leżące u podstaw tych negatywnych opinii: 

 
a) Brak wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i sposobu jego 
funkcjonowania;  
 
b) Kontekst, w jakim Parlament Europejski jest przedstawiany w środkach 

przekazu – tzn. w negatywnym świetle, a nie na podstawie rzeczowych 
informacji na temat tej instytucji. „Nigdy nie ma mowy o ich pracy ani o 
tym, co zostało zrealizowane. Docierają jedynie informacje o kłótniach i 
nieporozumieniach”; 

 
c) Uczestnicy badania odnosili wrażenie, że niektóre przepisy i dyrektywy miały 

negatywne skutki dla ich kraju;  
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B. Wybory do Parlamentu Europejskiego wciąż są postrzegane jako wybory „drugiej 
kategorii”: w jaki sposób wybory wpływają na codzienne życie obywateli?  

 
 Wśród zaproponowanych badanym w badaniu jakościowym odpowiedzi4 dotyczących 

powodów ich niegłosowania wstrzymujący się pod wpływem impulsu i wstrzymujący 
się bez sprecyzowania najczęściej nie zgadzali się ze stwierdzeniem, że „polityka ich 
nie interesuje” oraz że „głosowanie jest zbędnym kłopotem”. 
 
→ W tym kontekście wstrzymujących się pod wpływem impulsu i wstrzymujących 

się bez sprecyzowania nie charakteryzuje brak zaufania do polityki w ogóle. 
 
 Jednak jednym z wymienianych przez nich powodów niegłosowania w wyborach do 

PE w 2009 r. była wątpliwość, czy ich głos wpłynie na ostateczny wynik wyborów. 
 
→ W tym sensie badani mieli poczucie, że ich udział w głosowaniu niczego nie 

zmieni. 
 
a) Postrzeganie skutków głosowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego: w wyniku badań wyłoniła się ogólna koncepcja, że im 
bardziej bezpośrednio wybory wpływają na obywateli, tym bardziej są oni 
nimi zainteresowani i tym chętniej biorą udział w głosowaniu (np. w 
wyborach lokalnych i krajowych).  

 
Uczestnicy badania nie umieli określić, w jaki sposób głosowanie w 
wyborach do PE przynosi im korzyści jako jednostkom. Mieli oni natomiast 
większą świadomość powiązania pomiędzy szczeblem europejskim i szczeblem 
krajowym oraz tego, w jaki sposób wpływa to na kwestie będące przedmiotem 
debaty podczas wyborów. Nie zawsze byli jednak w stanie dostrzec 
bezpośrednie powiązanie między głosowaniem w wyborach do PE a swoim 
codziennym życiem. 

 
b) Niektórzy uczestnicy badania byli bardziej negatywnie nastawieni do UE 

ogółem ze względu na kryzys finansowy i nie dostrzegali, w jaki sposób ich 
głos mógłby mieć znaczenie w tej kwestii na szczeblu europejskim. 

 

                                                 
4 Polityka mnie nie interesuje; Wybory lokalne i krajowe są ważniejsze niż wybory do PE; Głosowanie jest 
zbędnym kłopotem; Nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat; Ciężko powiedzieć, na kogo oddać głos; Mój 
głos nie ma znaczenia 

 Wstrzymujący się od głosowania pod wpływem impulsu i wstrzymujący się bez 
sprecyzowania wykazują zainteresowanie polityką, ale mają poczucie, że ich głos „się nie 
liczy”. 
 
 Tworzenie bezpośrednich powiązań pomiędzy UE a życiem obywateli poprzez lepsze 
informowanie o namacalnym wpływie prawodawstwa. 



 9

c) Presja społeczna: w związku z tym, że uczestnicy badania mieli poczucie, że 
wybory do PE nie dotyczą ich w jakiś szczególny sposób oraz że nie mają oni 
na ten temat zbyt dużej wiedzy, nie odczuwali potrzeby udziału w głosowaniu 
i nie interesowały ich skutki niegłosowania. Niektórzy respondenci byli 
zdania, że lepiej jest nie głosować, niż oddać głos na przypadkowego 
kandydata. 

 
→ W związku z tym mają oni mniejsze poczucie winy związane z 

niegłosowaniem w wyborach do PE niż to, które mieliby w przypadku 
niegłosowania w wyborach krajowych. 

 
 
C. Wiedza na temat posłów do PE/ kandydatów na posłów: kim są posłowie do 

PE i na czym polega ich praca? Na kogo powinienem/ powinnam zagłosować? 
Które ugrupowanie polityczne powinienem/ powinnam poprzeć? 

 
 Informacje na temat kandydatów i ich programów wyborczych: niemożność 

wskazania kandydata, na którego chce się zagłosować, jest jednym z głównych 
powodów niegłosowania.  
 
Uczestnicy badania ogólnie postrzegali głosowanie jako obowiązek i prawo. W 
większości przypadków jednak niegłosowanie było postrzegane jako właściwe działanie w 
sytuacji, gdy nie wie się, na kogo zagłosować, aby tym samym uniknąć oddania głosu na 
niewłaściwą osobę.  

 

 Wiedza na temat kandydatów jest najważniejszym elementem podczas podejmowania 
decyzji o udziale w głosowaniu lub wstrzymaniu się od głosowania.  
 
 Potrzeba zwiększenia znaczenia wyborów. 
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II. STOSUNEK DO UE I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

A. Zagadnienia będące przedmiotem największego zainteresowania respondentów: 
gospodarka, zdrowie i zatrudnienie 

 
 GOSPODARKA:  
 
Gospodarka jest dziedziną, w której rola Parlamentu Europejskiego postrzegana jest 
jako najbardziej widoczna i mająca bezpośredni wpływ na uczestników 
zogniskowanych wywiadów grupowych. Niektórzy respondenci mieli poczucie, że 
Parlament Europejski rzeczywiście odgrywa rolę w gospodarce, ale nie potrafili 
wyraźnie określić, w jaki sposób. Inni uczestnicy umieli podać przykłady (zarówno 
pozytywne, jak i negatywne) wpływu działań UE lub Parlamentu Europejskiego na 
gospodarkę:  

 
– Zwiększenie liczby inwestycji zagranicznych po wstąpieniu do UE. 
– Zaangażowanie PE na rzecz rozwiązania problemu kryzysu finansowego i 

pomagania krajom potrzebującym wsparcia. 
– Wtrącanie się UE w wewnętrzne sprawy kraju i sprawowanie rządów.  
– Narzucanie ogólnych zasad dotyczących sposobu zarządzania gospodarkami 

krajowymi / wywieranie presji na budżety krajowe za sprawą unijnych 
przepisów. 

– Zakaz prowadzenia działań monopolistycznych skutkujący konkurencyjnymi 
cenami. 
– Otwarte rynki skutkujące tym, że obywatele krajów słabiej rozwiniętych byli 

zachęcani do zabierania miejsc pracy obywatelom krajów bardziej 
rozwiniętych. 

– Otwarte rynki skutkujące tym, że duże przedsiębiorstwa z innych krajów 
zyskały możliwość wykupywania mniejszych firm krajowych. 

 

 
Zróżnicowane sposoby postrzegania wpływu unijnej polityki 

 
 Większość uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych była zdania, że unijna 
polityka ma wpływ na ich kraj; niemniej jednak nie zawsze byli oni w stanie wskazać 
bezpośrednie powiązanie między unijną polityką a swoim życiem. 
 
 Uczestnicy nie zawsze potrafili wyraźnie wskazać różnicę pomiędzy rolą Parlamentu 
Europejskiego a rolą innych europejskich instytucji. 
 
 Nie zawsze potrafili też wymienić przykłady tego, w jaki sposób Parlament Europejski 
angażuje się lub powinien się angażować w te kwestie (zob. wyżej „Niezdolność do wskazania 
bezpośredniego powiązania pomiędzy szczeblem unijnym a codziennym życiem obywateli”). 
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 ZATRUDNIENIE:  
 
Większość uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych wyrażała pogląd, że 
Parlament odgrywa ważną rolę w dziedzinie zatrudnienia ze względu na poświęcanie 
uwagi swobodzie przemieszczania się między poszczególnymi państwami członkowskimi 
i umożliwianie obywatelom zamieszkania i podjęcia pracy w innych krajach.  

 
Respondenci wyrażali zróżnicowane opinie na temat tego, w jakiej mierze 
Parlament Europejski powinien angażować się w rozwiązywanie problemów 
związanych z zatrudnieniem: niektórzy uczestnicy wyrażali pogląd, że PE 
zdecydowanie powinien odgrywać rolę w tej kwestii, ponieważ zatrudnienie jest 
zagadnieniem, które wpływa na całą UE, inni natomiast byli zdania, że kwestie dotyczące 
zatrudnienia najlepiej rozwiązuje się na szczeblu krajowym. 
 
Wydaje się, że lepsze informowanie na temat działań podejmowanych w tej dziedzinie na 
szczeblu UE zmieniłoby postrzeganie Unii przez uczestników oraz zwiększyłoby 
prawdopodobieństwo wzięcia przez nich udziału w głosowaniu. 
 

 ZDROWIE: 
 
Opieka zdrowotna była postrzegana jako dziedzina bardzo istotna dla życia zawodowego i 
prywatnego respondentów. Uczestnicy podkreślali, że często jest to obszar, w którym 
dochodzi do najbardziej dotkliwych cięć w wydatkach publicznych. Respondenci wyrażali 
także pogląd, że opieka zdrowotna leży w gestii rządów krajowych, a nie Parlamentu 
Europejskiego.  
 
Wprawdzie uczestnicy wyrażali przekonanie, że PE podejmuje działania dotyczące 
różnych aspektów opieki zdrowotnej, ale niektórzy z nich nie mieli pewności, czy 
angażuje się on w następujących obszarach: 

 
– Ogólnounijna polityka na rzecz walki z nałogiem nikotynowym. 
– Poprawa praw kobiet w zakresie zdrowia (urlop macierzyński). 
– Finansowanie modernizacji infrastruktury zdrowotnej. 
– Obowiązkowe szczepienia dla dzieci. 
– Dostępność leków generycznych. 
– Ścisłe zasady dotyczące leków i ich składu.  
– Oznakowanie CE w odniesieniu do zabawek.  
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B. W jaki sposób można dotrzeć z informacją do osób niegłosujących? 

 
 Dwoma głównymi źródłami informacji na temat PE, które wskazywali respondenci, są 

tradycyjne środki przekazu (prasa i telewizja) oraz internet. 
 
 Niemniej jednak w co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich uczestnicy 

zogniskowanych wywiadów grupowych stwierdzili, że nie poszukiwali informacji na 
temat Parlamentu Europejskiego. Byli oni raczej biernymi odbiorcami wiadomości 
(tzn. śledzili doniesienia, ponieważ te informacje ich interesowały i były dostępne), 
ale sami aktywnie nie poszukiwali informacji, ponieważ jest to: 

 
– zbyt czasochłonne, 
– nie dość interesujące, 
– uczestnicy mieli poczucie, że informacje są niedostępne oraz że teksty będą 
pisane oficjalnym językiem, który będzie trudny do zrozumienia. 
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Zakres informacji 
 
Uczestnicy byli zdecydowanie przekonani, że większa ilość informacji na temat trzech 
najważniejszych zagadnień dotyczących gospodarki, zdrowia i zatrudnienia znacząco 
zwiększyłaby prawdopodobieństwo uczestnictwa w głosowaniu.  
 
 Uczestnicy wyrażali także swoje opinie na temat rodzajów informacji, które są 
niezbędne do zwiększenia prawdopodobieństwa ich udziału w wyborach: 
 

– Co Parlament Europejski robi w konkretnej dziedzinie, która jest dla nich ważna, i 
w jaki sposób dotyczy to ich codziennego życia. 
– Dlaczego przyjęto dany rodzaj polityki i jaki jest harmonogram jej wdrażania. 
– Kiedy przedstawiciele społeczeństwa mogą zwrócić się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących zagadnień, które są 
ich zdaniem istotne? Jakie problemy Parlament Europejski może pomóc rozwiązać?  
 
– Informacje muszą być przedstawiane regularnie, a nie tylko w okresie przed 
wyborami. 
– Informacje powinny być pozytywne, ponieważ w mediach przekazuje się wiele 
negatywnych informacji na temat Parlamentu Europejskiego i UE.  
– Informacje powinny być obiektywne i przejrzyste, a nie podporządkowane polityce 
partyjnej.  
– Informacje muszą być łatwe do zrozumienia i dostępne.  

 
 Forma komunikacji powinna być widoczna i dostatecznie atrakcyjna, aby wyróżniać 
się w domenie publicznej, która jest przesycona informacjami. Uczestnicy zaprezentowali 
szereg pomysłów dotyczących charakteru tych informacji, które w ich mniemaniu 
powinny być: 

 
– prezentowane w sposób systematyczny;  
– zwięzłe, konkretne, jasne i edukacyjne; istotne; 
– niezwiązane z żadną partią polityczną; 
– interesujące, nienudne, zabawne, pozytywne;  
– rzeczowe i obiektywne. 

 
 Uczestnicy przedstawili także rozmaite sugestie dotyczące najlepszych sposobów 
przedstawiania tych informacji. Preferowaną metodą komunikacji była telewizja. Uczestnicy 
wskazali szereg przykładów na to, w jaki sposób informacje dotyczące Parlamentu mogłyby 
być przedstawiane w telewizji: 

 
– regularny program telewizyjny o tematyce europejskiej; 
– cotygodniowy program telewizyjny: „W tym tygodniu w Parlamencie”; 
– część głównego wydania wieczornych programów informacyjnych;  
– debaty telewizyjne w czasie kampanii wyborczej; 
– relacje na żywo z Parlamentu Europejskiego; 

– dyskusje w telewizji z udziałem kandydatów / wywiady, podczas których 
kandydaci wyjaśniają, czym się zajmują i co udało im się osiągnąć. 
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 Zróżnicowane opinie na temat kampanii informacyjnych:  

Niektórzy respondenci wyrażali pogląd, że informacje mogą być rzeczowe i obiektywne 
oraz że mogą one nawet dotrzeć bezpośrednio do obywateli. 

Natomiast inni uczestnicy badania postrzegali kampanie informacyjne jako bardzo 
kosztowne i krótkotrwałe. W tym sensie uczestnicy badania uważali, że takie kampanie 
jedynie częściowo zaspokajają zapotrzebowanie na regularne, ciągłe informowanie na temat 
Parlamentu Europejskiego. 

   
– Bezpośrednie listy/ ulotki zostały przez respondentów prawie jednogłośnie 

 odrzucone. 
   

– Kontakt osobisty (wizyty w domach/ rozmowy telefoniczne) także 
 zdecydowanie nie zyskał uznania wśród badanych. 

 
– Równie niepopularna była propozycja informowania za pośrednictwem 
wiadomości tekstowych i poczty elektronicznej. Respondenci byli zdania, że 
wiadomości tekstowe mogłyby być stosowne, gdyby były wykorzystywane 
jedynie do przypominania obywatelom, że trwają wybory. 

 
 Mieszane odczucia w kwestii stosowności wykorzystania mediów społecznościowych:  

 
Niektórzy respondenci (zwłaszcza należący do młodszego pokolenia) uważali, że 
całkowicie stosowne jest to, aby Parlament Europejski był obecny w mediach 
społecznościowych.  
 
Inni uczestnicy byli zdania, że byłoby rzeczą niestosowną, aby PE prezentował się za 
pośrednictwem portali społecznościowych ze względu na to, że jako poważna instytucja 
międzynarodowa nie powinien wykorzystywać tego kanału komunikacji, który służy 
głównie rozrywce, a nie celom politycznym.  
 
Niektórzy z badanych wyrażali także pogląd, że informacje przekazywane za 
pośrednictwem mediów społecznościowych nie są rzeczowe i obiektywne. 

 
MOŻLIWE PODEJŚCIA ZASUGEROWANE/ WSPIERANE NA PODSTAWIE USTALEŃ 
 
 Podkreślanie wartości dodanej wiążącej się z Unią Europejską poprzez 

akcentowanie wpływu, jaki prawodawstwo wywiera na codzienne życie 
obywateli. 

 
 Podkreślanie konkretnych korzyści płynących z udziału w głosowaniu w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego: przeniesienie akcentu z 
abstrakcyjnej/ uogólnionej koncepcji skutków głosowania w wyborach do PE 
na koncepcję konkretną/ ukierunkowaną. 

 
 Uznanie, że wiedza na temat kandydatów i informacje o znaczeniu wyborów do 

PE są kluczowymi czynnikami podczas podejmowania decyzji o udziale w 
głosowaniu. 

 
 Uznanie wyrażonego przez uczestników badania zapotrzebowania na 

pozytywne relacje dotyczące UE w celu zrównoważenia negatywnych relacji 
prezentowanych w mediach. 

 
 Podjęcie działań na rzecz zwiększenia znaczenia wyborów.  
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III. ZACHĘTY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU 

 
Jak zostało to już wyżej zarysowane, czynniki, które zachęciłyby do udziału w głosowaniu 
osoby wstrzymujące się pod wpływem impulsu i wstrzymujące się bez sprecyzowania, można 
podzielić na trzy główne kategorie: 
 

– CZYNNIKI MAJĄCE DUŻY WPŁYW: Regularne informacje na temat 
Parlamentu Europejskiego i zasiadających w nim posłów, a także na temat tego, w 
jaki sposób działania PE znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu 
obywateli.  

 
– CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW OD UMIARKOWANEGO DO DUŻEGO: 
Zmiana kampanii wyborczych tak, aby podkreślać w nich cechy kandydatów 
świadczące o tym, że nadają się oni do pełnienia funkcji poselskich, zwiększać 
znaczenie wyborów i wyjaśniać programy wyborcze. 

 
– CZYNNIKI MAJĄCE MNIEJSZY WPŁYW: Przedstawianie informacji na 
temat praktycznych aspektów procesu głosowania, takich jak głosowanie przez 
internet, wydłużony czas otwarcia lokali wyborczych czy termin przeprowadzenia 
wyborów. 

 
Działanie w 

następującym 
obszarze 

Aspekty szczegółowe Dlaczego jest to ważne? 

Czym zajmuje się Parlament Europejski? 
Czym zajmuje się Parlament Europejski? Struktura i zasady 
funkcjonowania. 
W jaki sposób Parlament i pełnione przez niego funkcje 
wpisują się w szerszą strukturę operacyjną UE? 
Jakie są długoterminowe cele Parlamentu Europejskiego i 
UE? 
Informacje na temat partii politycznych wchodzących w 
skład grup politycznych Parlamentu  
Jakie uprawnienia ma Parlament Europejski? Czy 
zagadnienia, którymi PE może się zajmować, są istotne, czy 
głównie nieznaczące?  
Konkretne przykłady tego, co udało się zrealizować. 
W jaki sposób podejmowane są decyzje w Parlamencie 
Europejskim? 
W jaki sposób Parlament Europejski wydaje swoje fundusze 
i dlaczego wydaje się tak znaczne kwoty, np. na 
wynagrodzenia? 
Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących krajów: 
Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, 
Niemcy, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, 
Wielka Brytania, Grecja, Cypr, Luksemburg, Belgia, Malta. 

 
Brak wiedzy na temat działań 
PE był głównym powodem, 
dla którego osoby 
wstrzymujące się nie wzięły 
udziału w głosowaniu w 
2009 r. W niektórych 
przypadkach brak informacji 
przyczynił się do negatywnych 
opinii na temat PE, np. takich, 
że wydaje zbyt dużo pieniędzy i 
skupia się jedynie na mało 
znaczących kwestiach.  

Na czym polega praca posłów do PE? 
Informacje na temat codziennej pracy posłów do PE 

W jaki sposób posłowie głosują (procedura i treści) oraz co 
udało im się osiągnąć.  
W jaki sposób posłowie do PE są rozliczani, np. w 
przypadku regularnych nieobecności na posiedzeniach? 
Czy posłowie dysponują rzeczywistymi uprawnieniami w 
zakresie podejmowania decyzji?  
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Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących krajów: 
Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, 
Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka 
Brytania, Grecja, Cypr, Luksemburg, Malta. 

 
Brak wiedzy na temat tego, kim 
są posłowie do PE i na czym 
polega ich praca, był głównym 
powodem niegłosowania w 
wyborach do PE w 2009 r. 
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W jaki sposób działalność Parlamentu Europejskiego 
przekłada się na codzienne życie obywateli? 

Jak prawodawstwo uchwalane przez PE wpływa na przepisy 
konkretnych państw? 
Jaki wpływ w Parlamencie Europejskim mają pojedyncze 
państwa członkowskie? Zwiększenie uprawnień posłów do 
PE, zwłaszcza tych z mniejszych krajów, lub zwiększenie 
ich liczby. 
W jaki sposób mój głos ma znaczenie / w jakiej mierze 
znaczenie mają pojedyncze głosy? 
Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących krajów: 
Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, 
Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Grecja, 
Cypr, Luksemburg, Belgia, Malta. 

Respondenci nie są w stanie 
wyraźnie dostrzec powiązania 
pomiędzy działaniami PE a swoim 
codziennym życiem i w związku z 
tym postrzegają tę instytucję jako 
odległą. Pomogłoby to także 
obywatelom w dostrzeżeniu tego, 
jaki wpływ może mieć ich głos. 
Mogłoby to pomóc w rozwiązaniu 
problemu apatii.  

 

Działanie w 
następującym 

obszarze 

  

Wybór kandydatów  

Wyborcy powinni mieć możliwość wyboru osób, na które chcą 
zagłosować, a nie mieć tak ograniczonego wyboru jak obecnie.  
Kandydaci powinni legitymować się wysokimi kwalifikacjami w 
celu reprezentowania swoich krajów na szczeblu europejskim 
oraz powinni być znani na szczeblu krajowym.  
Lepsze wprowadzenie dotyczące tego, czym zajmują się 
kandydaci. 
W jaki sposób zaplanowane przez nich działania różnią się od 
działań ich poprzedników w PE? 
Nowi i ciekawi kandydaci.  
Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących krajów: 
Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Włochy, Litwa, 
Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka 
Brytania, Grecja, Cypr. 

Brak odpowiednich 
kandydatów był 
postrzegany jako główny 
powód niegłosowania w 
2009 r. 

Zwiększenie znaczenia wyborów 
Tworzenie „szumu medialnego” wokół tego wydarzenia. 
Popularyzowanie kampanii wyborczej i informacji na temat PE. 
Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących krajów: Dania, 
Niemcy, Polska, Szwecja. 

To sprawi, że obywatele będą 
bardziej świadomi tego, że 
odbywają się wybory, i tego, o 
co toczy się przedwyborcza 
batalia.  

Jasność w zakresie programów wyborczych 
Jakie są prawdziwie europejskie kwestie, o które toczy się 
batalia w kampanii wyborczej?  
Za czym opowiadają się kandydaci i co mają zamiar osiągnąć, 
zwłaszcza na szczeblu europejskim?  W
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Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących krajów: 
Francja, Węgry, Łotwa, Portugalia, Belgia. 

Respondenci byli zdania, że 
brakowało dostatecznych 
informacji na temat 
programów wyborczych 
poszczególnych 
kandydatów. 
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Głosowanie przez internet 

Ułatwienie procedury głosowania / większa swoboda wyborcy. 

Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących 
krajów: Bułgaria, Dania, Węgry, Litwa, Grecja, Belgia. 

To rozwiązanie mogłoby 
podnieść frekwencję wyborczą 
wśród młodych ludzi. Mogłoby 
to także pomóc w zlikwidowaniu 
niedogodności polegającej na 
konieczności udania się do 
wskazanego lokalu wyborczego, 
co było powodem, dla którego 
niektórzy nie zagłosowali w 
wyborach w 2009 r.  

Dłuższy czas trwania głosowania 

Na przykład głosowanie przez kilka dni.. 

Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących 
krajów: Dania, Belgia.  

To rozwiązanie mogłoby 
zwiększyć frekwencję wyborczą, 
ponieważ niektórzy respondenci 
musieli w dniu wyborów udać się 
w podróż. 

Termin przeprowadzania wyborów  

Nie łączyć wyborów do PE z wyborami krajowymi ani 
lokalnymi.  

Mogłoby to bowiem prowadzić 
do nadmiernego szumu 
informacyjnego oraz powodować 
trudność w rozróżnianiu 
poszczególnych kwestii.  
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Aspekty te wymienili uczestnicy badania z następujących 
krajów: Łotwa, Luksemburg. 
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IV. WPŁYW KRYZYSU  

 
A. Postrzeganie UE  
 
 Opinie respondentów na temat UE stały się bardziej negatywne od czasu 

wystąpienia obecnego kryzysu. W przypadku większości badanych kryzys zmienił 
sposób, w jaki postrzegają oni UE w ogóle, a także ich opinię na temat instytucji 
unijnych. 

 
 Opinie większości respondentów: 

 
 Większość badanych wyrażała pogląd, że w UE brakuje dostatecznej jedności. 

Dostrzegali oni element pewnej nierówności wynikającej z tego, że największe i 
najpotężniejsze kraje podejmują decyzje w imieniu całej UE. 

 
– Niektórzy uczestnicy byli rozczarowani sposobem, w jaki rozwiązuje się problem 
kryzysu, oraz brakiem inicjatywy i przewidywania, czego dowodem jest 
niewdrożenie zabezpieczeń, które mogły zapobiec kryzysowi. 

 
 Większość respondentów była zdania, że UE ma do odegrania ważną rolę jako 

ogólny organ regulacyjny. Niemniej jednak znacząca liczba badanych wyrażała także 
pogląd, że rządy krajowe również powinny mieć do odegrania pewną rolę we współpracy 
z instytucjami UE. 

 
– Respondenci mieli także wrażenie, że rozwiązywanie problemu kryzysu 
odbywa się na szczeblu międzyrządowym (zwłaszcza pomiędzy Francją i 
Niemcami), tzn. pomiędzy dużymi krajami, a nie na szczeblu UE. 

 
 Większość uczestników zgodziła się z tym, że właściwe jest, aby UE jako całość 

pomagała państwom członkowskim, które borykają się z trudnościami finansowymi: 
 

– Wynika to z tego, że sytuacja, w której kraje wspierają się nawzajem, jest 
zgodna z ideą „unii” lub „jedności”. 
 
– Uczestnicy twierdzili także, że sytuacja jednego kraju wpływa na stabilność całej 
UE oraz że pojedyncze państwa członkowskie są zatem pośrednio zainteresowane 
pomaganiem sobie nawzajem. 

 
– Wielu badanych zdecydowanie jednak opowiadało się także za koncepcją, w myśl 
której pomoc finansowa powinna być uzależniona od spełnienia warunków, a 
kraje nie powinny prosić o wsparcie, dopóki nie jest to rzeczywiście niezbędne. 

 
 Opinie mniejszości badanych: 

 
– Opinie mniejszości uczestników na temat UE i jej instytucji nie zmieniły się. Może to 
wynikać z braku informacji na temat rozmiarów kryzysu i roli UE. 

 
– Inna mniejszość uczestników wyrażała pogląd, że UE zmieniła się na lepsze; uznawali oni 
wartość dodaną, którą UE wniosła za sprawą regulacji i podejmowania działań na szczeblu 
ponadnarodowym. Badani ci z zadowoleniem przyjęliby bardziej aktywną rolę UE w 
zakresie działań na rzecz wyjścia z kryzysu. 
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– Inni uczestnicy badania mieli poczucie, że sytuacja ich krajów pogorszyła się w wyniku 
przynależności do UE. 
 
Uwaga: Agencje ratingowe – większość uczestników badania była świadoma istnienia agencji ratingowych, 
ale poziom zrozumienia, czym te agencje się zajmują, znacząco się różnił. W znaczącej większości przypadków 
agencje ratingowe były postrzegane negatywnie ze względu na następujące powody: agencje ratingowe nie były 
postrzegane jako podmioty rzeczywiście niezależne; było niejasne, skąd wziął się autorytet agencji ratingowych; 
agencje ratingowe postrzegane były także jako odpowiedzialne za nasilenie kryzysu – dominowało przekonanie, 
że agencje ratingowe powinny być neutralne i powinny podlegać jakiejś formie regulacji. 
 
 

 
 
 

Dział Badania Opinii Publicznej 
EPEurobarometer@europarl.europa.eu 

 
B. Wpływ na zachowania związane z głosowaniem 

 
Respondenci byli podzieleni w kwestii tego, czy obecny kryzys finansowy zwiększy, czy też 
zmniejszy prawdopodobieństwo ich udziału w głosowaniu podczas następnych wyborów do 
PE: 

 
– W mniej więcej jednej trzeciej państw członkowskich ustalenia wynikające 
ze zogniskowanych wywiadów grupowych wskazują, że kryzys może 
zwiększyć prawdopodobieństwo udziału uczestników badania w głosowaniu, 
zwłaszcza w przypadku, gdy badani byli w stanie dostrzec skutki działania UE w 
swoim życiu, a kryzys ożywił ich zainteresowanie unijną polityką. 
 
– Z kolei w mniej więcej jednej trzeciej innych państw członkowskich kryzys 
może zmniejszyć prawdopodobieństwo udziału uczestników badania w 
głosowaniu. Głównym powodem takiego zachowania jest to, że uczestnicy mieli 
poczucie, iż ich głos prawdopodobnie nie ma żadnego znaczenia, oraz że byli 
zdania, iż UE nie radzi sobie z kryzysem w sposób zadowalający. 
 
– W pozostałej jednej trzeciej państw członkowskich kryzys nie będzie miał 
raczej żadnego wpływu na zachowanie uczestników badania podczas 
głosowania. 
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WPŁYW KRYZYSU  
UWAGA: Wprawdzie zogniskowane wywiady grupowe nie dotyczyły kryzysu – poświęcone były zachowaniu związanemu z głosowaniem – ale pod koniec scenariusza dyskusji znalazło 

się kilka pytań dotyczących kryzysu.  

W poniższej tabeli podjęto próbę powiązania wypowiedzi, które uznano za mające wpływ na zachowanie związane z głosowaniem, z szerszym kontekstem dotyczącym gospodarki i 

kryzysu.

 Aspekty szczegółowe 
Czym zajmuje się PE? 

Czym zajmuje się PE? Jego struktura i zasady funkcjonowania. 
 
Gospodarka jest dziedziną, w której rola PE postrzegana jest jako najbardziej widoczna. Choć wśród uczestników badania byli tacy, którzy mieli poczucie, 
że PE rzeczywiście odgrywa rolę w gospodarce, ale nie byli w stanie jasno opisać w jaki sposób, to z kolei inni uczestnicy umieli podać przykłady 
(zarówno pozytywne, jak i negatywne) wpływu działań UE lub Parlamentu Europejskiego na gospodarkę. 
 
Zarówno gospodarka, jak i zatrudnienie znalazły się wśród trzech najważniejszych kwestii, które mają znaczenie dla uczestników badania i 
najbardziej wpływają na ich życie. Zatrudnienie było przedmiotem zainteresowania respondentów ze względu na wpływ, jaki kryzys finansowy wywarł na 
zwiększenie stopy bezrobocia, oraz ze względu na to, co działo się w krajach, które najdotkliwiej doświadczyły skutków kryzysu. Uczestnicy badania 
wyrażali także zainteresowanie poziomami wynagrodzeń w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE. 
 
„Kiedy dostajesz pensję w środkowej części Europy, jesteś w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby i wciąż pozostaje ci wystarczająco dużo pieniędzy, 
aby pójść na koncert, do teatru, podróżować, cokolwiek. W Estonii ledwo wiążemy koniec z końcem; starcza pieniędzy na kupno chleba i więcej nie ma”. 
(Kobieta, wstrzymująca się pod wpływem impulsu, która nie głosowała w wyborach krajowych, Estonia). 
 
Jednym z powodów, dla których niektórzy respondenci negatywnie postrzegają PE, jest kontekst, w którym słyszą oni o Parlamencie w środkach 
przekazu – w relacjach dziennikarze skupiają się na skandalach, kryzysie zadłużenia, nadmiernych wydatkach lub rzeczach, które negatywnie 
wpłyną na obywateli, takich jak kwoty (np. kwoty połowowe), a nie na aspektach pozytywnych. Te negatywne opinie są dodatkowo wzmacnianie 
brakiem wiedzy na temat tego, czym zajmuje się PE. 
 
Niektórzy uczestnicy byli rozczarowani sposobem, w jaki instytucje europejskie rozwiązują problem kryzysu, oraz tym, co postrzegają oni jako brak 
przywództwa i przewidywania przejawiający się w niewdrożeniu niezbędnych zabezpieczeń, które umożliwiłyby uniknięcie kryzysu.  
 
Większość respondentów była zdania, że instytucje UE mają do odegrania ważną rolę jako ogólny organ regulacyjny, zwłaszcza w świetle rozmiarów 
kryzysu. Niemniej jednak znacząca liczba badanych wyrażała także pogląd, że rządy krajowe powinny mieć do odegrania pewną rolę we współpracy z 
instytucjami UE.  
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W jaki sposób PE i pełnione przez niego funkcje wpisują się w szerszą strukturę operacyjną UE? 
 
Uczestnicy badania wyrażali pewien brak pewności dotyczący roli PE w rozwiązywaniu problemu kryzysu i bardzo często mylili Parlament z 
Komisją lub innymi instytucjami UE. 
 
„Gdyby w czasie kryzysu Unia Europejska była obecna i podążała wspólną drogą w celu wyjścia z kryzysu w najlepszy możliwy sposób, wtedy byłbym pod 
wrażeniem. Obecnie nie ma jednego kierunku działania”. (Mężczyzna, chętnie głosujący, Luksemburg). 
 
„Jestem nauczycielem, więc moim obowiązkiem jest uczyć o instytucjach Unii Europejskiej. Ale nawet ja sam z trudem rozumiem i rozróżniam różne role 
poszczególnych instytucji unijnych”. (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który głosował w wyborach krajowych, Czechy). 
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Jakie są długoterminowe cele PE i UE? 

 
Uczestnicy badania wykazali się ogólnym brakiem szczegółowej wiedzy na temat tego, czym jest PE i czym się zajmuje. W związku z tym nie mieli jasnej 
wizji jego długoterminowych celów, w tym w takich dziedzinach jak gospodarka i zatrudnienie, które stanowiły dla nich ważne zagadnienia. 
 
„No cóż, rozmawialiśmy o tym, że ważne jest, aby brać udział w głosowaniu. Ale jednocześnie zobaczyliśmy, że bardzo niewielu z nas wie, czym jest 
Parlament Europejski. Tak więc lepiej jest nie głosować, kiedy nie ma się wystarczająco dużo informacji”. (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem 
impulsu, który głosował w wyborach krajowych, Bułgaria). 
 
„Nikt tego nie wyjaśnił; po pierwsze, ludzie nie mieli żadnych informacji, dlaczego w ogóle powstały te instytucje, jakie miałyby być z tego korzyści, 
argumenty za i przeciw. W ogóle nie było informacji tego typu”. (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który głosował w wyborach krajowych, 
Łotwa). 
 
„Musimy wiedzieć, w jakich obszarach oni działają, jakie mają zadania, kim są, czym się zajmują, jaki wpływ mają na nasze codzienne życie”. (Kobieta, 
wstrzymująca się pod wpływem impulsu, które nie głosowała w ostatnich wyborach krajowych, Francja). 
 

Informacje na temat partii politycznych i grup politycznych w PE 
 
Uczestnicy badania wskazywali na brak informacji na temat tego, jakie są grupy polityczne, jaki jest ich program wyborczy oraz w jaki sposób te 
kwestie wiążą się z zagadnieniami na szczeblu europejskim.  
 
„Debatowali jedynie na temat kwestii krajowych, kłócili się o nie, ale nie było żadnego programu wyborczego lub przynajmniej na to wyglądało, i nie zrobili 
nic, aby przekazać wyborcom informacje na temat wyborów do PE”. (Kobieta, wstrzymująca się bez sprecyzowania, Portugalia). 
 

Jakie uprawnienia ma PE? I czy zagadnienia, którymi może się on zajmować, są istotne, czy głównie nieznaczące? 
 
Dotyczy to także powyższego pytania: „Czym zajmuje się PE?” 
 
Uczestniczy postrzegają doniesienia medialne dotyczące prac PE m.in. jako negatywne i nieregularne i z tego powodu mają wrażenie, że na pewnym 
poziomie PE zajmuje się sprawami, które uważają oni za nieistotne, takie jak norma zakrzywienia bananów czy ogórków, a nie na prawdziwie ważnych 
zagadnieniach, takich jak gospodarka czy zatrudnienie. 
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Konkretne przykłady tego, co udało się osiągnąć 
 
„Naprawdę interesujące byłoby zobaczyć, które z tej listy celów udało im się do tej pory osiągnąć”. (Kobieta, głosująca z entuzjazmem, Belgia). 
 
„Myślę, że osiągnięcia Europy widać, kiedy się podróżuje. Używanie tej samej waluty jest wspaniałe”. (Mężczyzna, wstrzymujący się bez sprecyzowania, 
Francja). 
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W jaki sposób podejmowane są decyzje w PE? 
 
Dotyczy to także powyższego pytania: „Czym zajmuje się PE?”  
 
Proces podejmowania decyzji w PE postrzegany był przez niektórych uczestników badania jako niezbyt wychodzący naprzeciw wyzwaniom. Ma to również 
związek z wcześniejszym punktem dotyczącym tego, czy decyzje podejmowane są w sposób wychodzący naprzeciw wyzwaniom na podstawie 
przewidywań, oraz punktem dotyczącym kwestii, które są istotne.  
 
„Czasami ma się wrażenie, że jest to plac zabaw dla dużych chłopców: Stwórzmy taki przepis. Och! Nie możemy. No to sformułujmy go inaczej, nie ma 
problemu. Grecja ma problemy finansowe, OK, zabierzmy trochę pieniędzy stąd i dajmy Grekom”. Kobieta, wstrzymująca się pod wpływem impulsu, która 
nie głosowała w wyborach krajowych, Estonia). 
 
„Naprawdę nie rozumiem, gdzie podejmowane są decyzje. Wszystko jest bardzo rozrzucone pomiędzy EBC, G20, UE. Zupełnie nie mogę się w tym połapać”. 
(Mężczyzna, wstrzymujący się bez sprecyzowania, Francja). 
 

W jaki sposób PE wydaje swoje fundusze i dlaczego wydaje się tak znaczne kwoty, np. na wynagrodzenia? 
 
Zwłaszcza w kontekście rosnącej stopy bezrobocia w wyniku kryzysu finansowego oraz w związku z tym, w jaki sposób PE jest przedstawiany w mediach, 
uczestnicy badania kwestionowali wydatki Parlamentu Europejskiego. 
 
„Nie podoba mi się to, że istnieje taka wielka różnica pomiędzy wynagrodzeniem posłów do PE a pensjami zwykłych obywateli UE”. (Mężczyzna, 
wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który głosował w wyborach krajowych, Polska). 
 

Na czym polega praca posłów do PE? 
Informacje na temat codziennej pracy posłów do PE 

 
„Nie mam pojęcia, czym posłowie z Bułgarii się tam zajmują. Nigdy nie słyszałam, aby którykolwiek z nich występował z jakąś propozycją lub wyjaśniał 
bułgarskiemu społeczeństwu, co się dzieje w tym Parlamencie”. (Kobieta, wstrzymująca się bez sprecyzowania, Bułgaria). 
 

W jaki sposób posłowie głosują (procedura i treści) oraz co udało im się osiągnąć 
 
Zob. punkt bezpośrednio wyżej. 
 

W jaki sposób posłowie do PE są rozliczani, np. w przypadku regularnych nieobecności na posiedzeniach 
 
„Widziałem w telewizji reportaż z Parlamentu Europejskiego przygotowany przez angielskiego dziennikarza. Pokazano w nim, że posłowie przychodzą rano 
jedynie po to, aby uzyskać prawo do uposażenia, a następnie natychmiast opuszczają budynek”. (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który 
nie głosował w wyborach krajowych, Czechy). 
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Czy posłowie dysponują rzeczywistymi uprawnieniami w zakresie podejmowania decyzji? 
 
„Mamy bardzo niewielu posłów w Parlamencie Europejskim i cóż ta garstka tam znaczy? Co oni mogą tam zdziałać? Jedynie głosować za tym, co narzucają 
duże kraje?” (Mężczyzna, wstrzymujący się bez sprecyzowania, który głosował w wyborach krajowych, Bułgaria). 
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W jaki sposób działalność PE przekłada się na codzienne życie obywateli? 

Jak uchwalane przez PE prawodawstwo wpływa na przepisy konkretnych państw? 
 
Uczestnicy badania z większą łatwością byli w stanie opisać to, w jaki sposób decyzje ustawodawcze podejmowane na szczeblu PE wpływają na 
przepisy na szczeblu krajowym, niż tego rodzaju wpływ na ich indywidualne życie.  
 
„PE jest bardzo ważny, ponieważ stamtąd wychodzą przepisy, które muszą zostać wdrożone na szczeblu lokalnym. Jeśli się do nich nie zastosujemy, to wtedy 
płacimy kary”. (Kobieta, wstrzymująca się pod wpływem impulsu, która głosowała w wyborach krajowych, Cypr). 
 
„To zawsze na nas wpływało, ale nie wiemy, na które kwestie w Finlandii miała wpływ polityka unijna”. (Kobieta, wstrzymująca się pod wpływem impulsu, 
która głosowała w wyborach krajowych, Finlandia). 
 
„Apelowano do nas o udział w głosowaniu, od kiedy byłem młody, ale oprócz Festiwalu Europy naprawdę nie dostrzegam sensu tej wspólnej Europy, choć 
należę do pokolenia, które w szkole podczas zajęć z wychowania obywatelskiego zawsze uczyło się o Europie. Teraz jednak mam 30 lat i wciąż nie widzę, jaki 
to wszystko ma sens”. (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który nie głosował w ostatnich wyborach krajowych, Francja). 
 

Jaki wpływ ich kraj ma w PE? Zwiększenie uprawnień posłów do PE, zwłaszcza tych z mniejszych krajów, lub zwiększenie ich liczby. 
 
Większość uczestników badania wyrażała pogląd, że zamiast jedności mają poczucie istnienia nierówności wynikającej z tego, że najpotężniejsze 
kraje podejmują decyzje w imieniu całej UE. W opinii respondentów w wyniku kryzysu UE jest bardziej niestabilna i zagrożona. 
 
Respondenci mieli także wrażenie, że rozwiązywanie problemu kryzysu odbywa się na szczeblu międzyrządowym (zwłaszcza pomiędzy Francją i Niemcami), 
tzn. pomiędzy dużymi krajami, a nie na szczeblu UE.  
 
„Unia Europejska jest ogromna. Jest kontrolowana przez kraje, które mają wielki wpływ na europejską gospodarkę, zwłaszcza Niemcy i Francję”. 
(Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, Dania). 
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Czy mój głos się liczy? Czy pojedyncze głosy mają znaczenie?  
 
Niektórzy uczestnicy badania mieli poczucie, że ich udział lub brak udziału w głosowaniu nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ich głos nie wpłynie na 
ostateczny wynik wyborów ze względu na rozmiary UE oraz postrzegany przez nich brak przedstawiania zagadnień, które są dla nich istotne.  
 
„Mój głos zniknąłby w całym mnóstwie innych głosów. Odczuwam obojętność wobec głosowania, ponieważ mój głos nie miałby wpływu tam daleko w 
ogromnym Parlamencie”. (Kobieta, wstrzymująca się pod wpływem impulsu, Dania). 
 
„To nigdy tak naprawdę nie dotyczyło mojego życia ani mojej okolicy. Albo ja nie potrafię dostrzec tych powiązań i może te kwestie powinny być wyjaśnione, 
żeby obudzić poczucie, że rzeczywiście powinno się wyjść i zagłosować, ponieważ to mogłoby coś zmienić. Obecnie nie mam poczucia, że mój głos cokolwiek 
by zmienił”. (Kobieta, wstrzymująca się pod wpływem impulsu, która głosowała w wyborach krajowych, Wielka Brytania). 
 
„Co sześciu naszych delegatów może tam zdziałać wobec, nie wiem, 20 lub 80 posłów niemieckich?” (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, 
który głosował w wyborach krajowych, Estonia). 
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Wybór kandydatów  
Wyborcy powinni mieć możliwość wyboru osób, na które chcą zagłosować, a nie mieć tak ograniczonego wyboru jak obecnie. 

 
Uczestnicy badania byli zdania, że ich wybory nie powinny być ograniczane przez system wcześniej ustalonych list wyborczych. Chcieliby móc 
dokonywać swoich własnych wyborów. 
 
Kandydaci powinni legitymować się wysokimi kwalifikacjami w celu reprezentowania swoich krajów na szczeblu europejskim oraz nie powinni być kojarzeni 

ze skandalami lub złymi wynikami swojej pracy. 
 
„Posłowie wysłani do PE to osoby, które miały kłopoty na Litwie”. (Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który nie głosował w wyborach 
krajowych, Litwa). 
 

Lepsze informowanie na temat tego, czym zajmują się kandydaci 
 
Ma to związek z brakiem wiedzy na temat tego, czym zajmują się posłowie do PE i na czym polega praca PE.  
 

W jaki sposób zaplanowane przez nich działania różnią się od działań ich poprzedników w PE? 
 
Uczestnicy badania byli zdania, że mają bardzo małą wiedzę na temat kwestii będących przedmiotem debaty podczas wyborów do PE, poglądów 
poszczególnych kandydatów oraz tego, w jaki sposób kwestie te wpływają na ich życie. Ten brak wiedzy w połączeniu z uważaną za niedostateczną kampanią 
informacyjną przed wyborami spowodował, że uczestnicy badania nie wiedzieli, czy i w jaki sposób programy wyborcze kandydatów różniły się od 
programów ich poprzedników.  
 

Nowi i ciekawi kandydaci 
 
Niektórzy respondenci wyrażali pogląd, że proponowani kandydaci nie reprezentowaliby właściwie ich interesów na szczeblu europejskim i byli osobami, 
którym „nie powiodło się” na szczeblu krajowym. W związku z tym niektórzy uczestnicy badania sugerowali, że na scenie politycznej powinni się 
pojawić nowi kandydaci.  
  

Zwiększenie znaczenia wyborów 
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Tworzenie „szumu medialnego” wokół tego wydarzenia 
 
Uczestnicy badania mieli wrażenie, że kwestie europejskie były często spychane na dalszy plan, jeśli mniej więcej w tym samym czasie organizowane 
były wybory krajowe. Respondenci mieli ponadto poczucie, że nie przedstawiano dostatecznej ilości informacji na temat wyborów i że nie mieli 
wystarczającej świadomości tego, które kwestie były przedmiotem sporu na szczeblu europejskim. 
 
„Moim zdaniem brakowało promowania wyborów w mediach. Nie wiedzieliśmy wszystkiego, co powinniśmy o nich [o wyborach] wiedzieć”. (Mężczyzna, 
wstrzymujący się bez sprecyzowania, Rumunia). 
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Popularyzowanie kampanii wyborczej i informacji na temat PE 

 
Zob. punkt bezpośrednio wyżej.  
 
„Trafiłem na informację o tych wyborach do Parlamentu Europejskiego zaledwie na kilka dni przed datą głosowania. Dla mnie było to zbyt mało czasu!” 
(Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który nie głosował w wyborach krajowych, Austria). 
 

Jasność w zakresie programów wyborczych 
Jakie są prawdziwie europejskie kwestie, o które toczy się batalia w kampanii wyborczej? 

 
„Debatowali jedynie na temat kwestii krajowych, kłócili się o nie, ale nie było żadnego programu wyborczego lub przynajmniej na to wyglądało, i nie zrobili 
nic, aby przekazać wyborcom informacje na temat wyborów do PE”. (Kobieta, wstrzymująca się bez sprecyzowania, Portugalia). 
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Co reprezentują kandydaci i co mają zamiar osiągnąć, zwłaszcza na szczeblu europejskim? 
 
„Ważne jest, aby wiedzieć, jakie poglądy ma dany kandydat, na jakie działania oddajemy głos”. (Kobieta, głosująca chętnie, Belgia). 
 
„Nie było żadnego wyraźnego programu politycznego podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, jedynie kilka wyświechtanych sloganów”. 
(Mężczyzna, wstrzymujący się pod wpływem impulsu, który głosował w wyborach krajowych, Czechy). 
 

 


