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Jak wynika z badań Eurobarometru, Europejczycy oczekują, że UE będzie
więcej działać w kluczowych dziedzinach - uczestnicy sondażu
najczęściej wskazują walkę z terroryzmem, przeciwdziałanie bezrobociu
i środowisko.
Więcej działań UE
Na pytanie, czy UE powinna podejmować więcej czy mniej działań w
piętnastu różnych obszarach - od gospodarki przez migrację po równość
płci, absolutna większość respondentów (więcej niż 50%) oczekuje
większej interwencji w każdej z dziedzin.
Walka z terroryzmem, przeciwdziałanie bezrobociu i ochrona środowiska
to trzy dziedziny, w których przeciętnie co najmniej trzy czwarte
respondentów oczekuje w przyszłości większej interwencji UE.
Zmiana w postrzeganiu działań UE: W kluczowych dziedzinach takich jak
terroryzm, migracja i bezrobocie większość Europejczyków nadal uważa,
że działania Unii Europejskiej są raczej niewystarczające niż
adekwatne, ale poziom satysfakcji wzrasta. W sprawie walki z
terroryzmem 32% respondentów uważa, że działania europejskie są
wystarczające (+9 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem 2016
roku), a 57% ocenia je jako nieadekwatne (-12 pp.). W kwestii migracji
26% uważa, że działania UE są wystarczające (+7 pp. w porównaniu z
kwietniem 2016 roku), a 58% ocenia je jako niewystarczające (-8 pp.).
W dziedzinie walki z bezrobociem 29% ankietowanych uważa, że działania
UE są wystarczające (+6 pp. w porównaniu z kwietniem 2016 roku), a 59%
ocenia je jako nieadekwatne (-10 pp.). W innych dziedzinach, takich
jak równość płci, dostawy energii, polityka przemysłowa czy rolnictwo,
więcej ankietowanych Europejczyków uważa działania Unii Europejskiej
za wystarczające niż za niewystarczające.
Warto podkreślić, że wyniki znacząco różnią się w poszczególnych
państwach członkowskich, na przykład w dziedzinie walki z bezrobociem
za nieadekwatne działania europejskie uważa 27% respondentów w
Czechach i 92% badanych w Grecji.
Na arenie międzynarodowej państwa UE powinny działać wspólnie
Zdecydowana większość badanych uważa, że w kwestiach międzynarodowych
państwa Unii Europejskiej powinny podejmować wspólne działania. Jeśli
chodzi o wzrost potęgi i wpływu Rosji, 71% ankietowanych opowiada się
za wspólnymi działaniami. Ten sam odsetek badanych woli wspólne
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działania UE w odniesieniu do wzrostu potęgi i wpływu Chin, a 73% - w
odniesieniu do rosnącej niestabilności świata arabsko-muzułmańskiego.
68% respondentów uważa, że lepiej działać wspólnie w stosunkach ze
Stanami Zjednoczonymi prezydenta Donalda Trumpa.
Wyniki badań wśród respondentów w Polsce
W Polsce większość ankietowanych uważa, że w jedenastu spośród
piętnastu kluczowych dziedzin działania UE są adekwatne. Ankietowani
Polacy uważają, że działania UE są niewystarczające w walce z
terroryzmem, w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa społecznego,
migracji i walce z oszustwami podatkowymi. Z badań wynika, że we
wszystkich obszarach znacząco wzrósł odsetek osób zadowolonych z
działań UE. Absolutna większość (więcej niż 50%) badanych Polaków
oczekuje większych działań UE w każdym z piętnastu obszarów, przy czym
ankietowani wskazują najczęściej walkę z terroryzmem, zdrowie i
bezpieczeństwo
społeczne,
bezpieczeństwo,
walkę
z
oszustwami
podatkowymi i bezrobociem.
O Eurobarometrze
Badanie w terenie przeprowadzono między 11 a 22 kwietnia 2018 r. Miało
postać wywiadów bezpośrednich i zostało przeprowadzone w 28 państwach
Unii Europejskiej wśród 27 801 obywateli w wieku co najmniej 15 lat.
Pierwsza część wyników została opublikowana w maju br. - na rok przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
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