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Kwiecień 2019
Na zlecenie European Climate Foundation

Badania opinii publicznej 
przed wyborami do 

Parlamentu Europejskiego 2019
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Wstęp

2

• Od ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku miało miejsce wiele ważnych wydarzeń politycznych, w tym przyjęcie 
Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu w 2015 roku. 

• Od tego czasu wiele się zmieniło w polityce europejskiej i światowej, polityce klimatycznej, w zakresie technologii, zaangażowania 
publicznego, a także namacalnego wpływu zmian klimatycznych.

• Badanie to ma na celu przyjrzenie się otwartości społeczeństwa na kwestie środowiskowe w 11 krajach europejskich. Szczególny nacisk 
kładzie na polityki związane z klimatem. 

• Ogólnym celem tego badania jest zrozumienie, jak istotne dla potencjalnych wyborców są aktualnie kwestie środowiskowe i jak chcą, 
aby partie zajęły się tymi kwestiami podczas nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

• Badanie koncentruje się na potencjalnych wyborcach. Wyniki pokazane w tej prezentacji dotyczą respondentów, którzy twierdzą, że 
przynajmniej prawdopodobnie będą głosować w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

• Badania terenowe przeprowadził Ipsos MORI w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, 
Słowacja, Hiszpania i Holandia. 

• Badanie sfinansowała European Climate Foundation.



3

Kluczowe wyniki dla
POLSKI
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82% 81% 78%

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 

powietrza

Ochrona środowiska, 
zwierząt i przyrody

Zmiana rolnictwa na 
zrównoważone

Ochrona przed 
ekstremalnymi 

zjawiskami 
pogodowymi

Walka ze zmianami
klimatu

W Polsce, znacząca większość potencjalnych wyborców chce, by partie 
priorytetowo traktowały kwestie związane ze środowiskiem. 

74% 71%

PYTANIE: Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne 
jest, aby przyjęła za priorytety następujące zagadnienia. % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe Q9. Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne jest, aby przyjęła za priorytety 
następujące zagadnienia. % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 20 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: 
potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)
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86% 84% 83% 82%

Ceny energii 
elektrycznej i gazu 

rosną i są zbyt 
wysokie dla wielu 

osób. Zadbamy o to, 
aby przejście na 
czystą energię 

obniżyło rachunki.

Ważne jest, aby 
produkować 

żywność w sposób 
zdrowy i 

zrównoważony. 
Ograniczymy skalę 

stosowania 
pestycydów i 

antybiotyków w 
produkcji żywności, 

aby ludzie byli 
zdrowsi.

Ocieplanie i 
produkcja energii 

odnawialnej 
doprowadzą do 

powstania nowych 
gałęzi przemysłu. 
Dopilnujemy, aby 
nowo tworzone 

stanowiska pracy w 
zrównoważonych 

przedsiębiorstwach 
były bezpieczne i 

dobrze płatne.

Stan środowiska 
pogarsza się z 

powodu odpadów, 
zanieczyszczeń i 
łamania prawa 

środowiskowego. 
Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające 
firmy do zatrzymania 
procesu niszczenia 

środowiska.

W Polsce deklaracje partii w kwestiach środowiskowych są kluczowe dla 
zdecydowanej większości potencjalnych wyborców przy podejmowaniu decyzji 
o głosowaniu.
PYTANIE: Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, 
aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej rzeczy? % 
wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe
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81% 74% 72% 70%

Przyroda jest 
zagrożona w całej 
Europie. Będziemy 
działać na rzecz jej 

ochrony i 
powstrzymania tych, 

którzy ją niszczą.

Fale upałów i susze, 
jakie panowały tego 
lata, to znak tego, co 
nas czeka. Będziemy 

inwestować w 
ochronę przed 
ekstremalnymi 

zjawiskami 
pogodowymi

Globalne ocieplenie 
jest jednym z 
największych 
zagrożeń dla 

ludzkości. Sprawimy, 
że UE stanie się 

światowymi liderem w 
walce ze zmianami 

klimatycznymi.

Niektóre czynniki 
powodujące 

zanieczyszczenie 
powietrza, takie jak 

węgiel i samochody z 
silnikami 

wysokoprężnymi, 
również powodują 

zmiany klimatu. 
Ograniczymy ich 

stosowanie, tak aby 
każdy mógł oddychać 
czystym powietrzem.

W Polsce deklaracje partii w kwestiach środowiskowych są kluczowe dla 
zdecydowanej większości potencjalnych wyborców przy podejmowaniu decyzji 
o głosowaniu.
PYTANIE: Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, 
aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą 
z wymienionych niżej rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. 
Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe
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Kluczowe wyniki dla
11 krajów członkowskich UE
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82% 81% 80%

Ochrona środowiska, 
zwierząt i przyrody

Zmiana rolnictwa na 
zrównoważone

Ograniczenie
zanieczyszczenia

powietrza

Walka ze zmianami
klimatu

Ochrona przed 
ekstremalnymi 

zjawiskami 
pogodowymi

W 11 krajach europejskich znaczna większość potencjalnych wyborców 
chciałaby, aby partie traktowały priorytetowo kwestie środowiskowe.

77%

Średnia EU11

68%

Pytanie: Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne jest, 
aby przyjęła za priorytety następujące zagadnienia. % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Q9. Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne jest, aby przyjęła za priorytety 
następujące zagadnienia. % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 20 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: 
potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe
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Kwestie środowiskowe są kluczowymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji o 
głosowaniu dla większości potencjalnych wyborców w 11 krajach europejskich.
PYTANIE: Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne jest, 
aby przyjęła za priorytety następujące zagadnienia. % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Q9. Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne jest, aby przyjęła za priorytety następujące zagadnienia. % 
wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 20 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Ochrona środowiska, zwierząt i przyrody

Zmiana rolnictwa na zrównoważone

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

Walka ze zmianami klimatu

Ochrona przed ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi

82%

81%

80%

77%

68%

81%

73%

79%

77%

64%

85%

84%

85%

84%

74%

83%

85%

84%

83%

71%

82%

83%

80%

69%

70%

81%

78%

82%

71%

74%

84%

87%

83%

75%

69%

86%

85%

82%

81%

67%

78%

77%

78%

76%

66%

82%

86%

78%

79%

66%

82%

78%

77%

77%

65%

74%

72%

74%

70%

62%

Północ Południe Wschód Zachód

EU11
average

DK IT ES CZ PL SK AT BE FR DE NL

% ważne kwestie środowiskowe
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Zdecydowana większość potencjalnych wyborców we wszystkich grupach 
wiekowych chciałaby, aby partie traktowały priorytetowo kwestie 
środowiskowe.

Średnia EU11

PYTANIE: Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne 
jest, aby przyjęła za priorytety następujące zagadnienia. % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Q9. Proszę pomyśleć o tym, na którą partię zagłosuje Pan/Pani w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedzieć, jak ważne lub nieważne jest, aby przyjęła za priorytety następujące zagadnienia. 
% wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 20 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy 16/18-29 (N=397 do 731 na kraj) 
*Austria: 16-65, Polska: 18-59, Słowacja: 18-50.

Wiek
Wszyscy 

potencjalni 
wyborcy

<30* 30-44 45-59* 60-65*

Ochrona środowiska, zwierząt i przyrody 82% 79% 79% 84% 86%

Zmiana rolnictwa na zrównoważone 81% 76% 79% 84% 87%

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 80% 77% 78% 82% 86%

Walka ze zmianami klimatu 77% 75% 74% 78% 83%

Ochrona przed ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi (jak powódź, fale upałów) 68% 64% 65% 71% 75%

% ważne kwestie środowiskowe
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82% 82% 80% 80% 76% 73%

Ważne jest, aby 
produkować żywność 

w sposób zdrowy i 
zrównoważony. 

Ograniczymy skalę 
stosowania 

pestycydów i 
antybiotyków w 

produkcji żywności, 
aby ludzie byli 

zdrowsi.

Stan środowiska 
pogarsza się z 

powodu odpadów, 
zanieczyszczeń i 
łamania prawa 

środowiskowego. 
Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające 
firmy do zatrzymania 
procesu niszczenia 

środowiska.

Ceny energii 
elektrycznej i gazu 

rosną i są zbyt 
wysokie dla wielu 

osób. Zadbamy o to, 
aby przejście na 
czystą energię 

obniżyło rachunki.

Przyroda jest 
zagrożona w całej 
Europie. Będziemy 
działać na rzecz jej 

ochrony i 
powstrzymania tych, 

którzy ją niszczą.

Ocieplanie i produkcja 
energii odnawialnej 

doprowadzą do 
powstania nowych 
gałęzi przemysłu. 
Dopilnujemy, aby 
nowo tworzone 

stanowiska pracy w 
zrównoważonych 

przedsiębiorstwach 
były bezpieczne i 

dobrze płatne.

Globalne ocieplenie 
jest jednym z 
największych 
zagrożeń dla 

ludzkości. Sprawimy, 
że UE stanie się 

światowymi liderem w 
walce ze zmianami 

klimatycznymi.

Wśród UE11 deklaracje partii w kwestiach środowiskowych są kluczowe dla 
dużej większości potencjalnych wyborców przy podejmowaniu decyzji o 
głosowaniu.

PYTANIE: Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby 
partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Średnia EU11

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej 
rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe
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Najważniejsze kluczowe deklaracje środowiskowe w każdym kraju (1)

DK

CZ PL

IT ES

SK

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

78%
Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 

zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

77%

Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 
jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.

76%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

86%
Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 

osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 
rachunki.

86%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

85%

Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 
osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 

rachunki.
88%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

84%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

84%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

83%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

83%
Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 

jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.
79%

Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 
osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 

rachunki.
86%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

84%

Ocieplanie i produkcja energii odnawialnej doprowadzą do powstania 
nowych gałęzi przemysłu. Dopilnujemy, aby nowo tworzone 

stanowiska pracy w zrównoważonych przedsiębiorstwach były 
bezpieczne i dobrze płatne.

83%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

87%

Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 
jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.

84%

Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 
osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 

rachunki.
83%

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej 
rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe
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DE NL

AT BE FR

Najważniejsze kluczowe deklaracje środowiskowe w każdym kraju (2)

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

86%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

83%
Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 

jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.
82%

Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 
osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 

rachunki.
82%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

80%
Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 

zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

78%
Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 

jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.
78%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

84%
Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 

łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 
zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 

środowiska.
83%

Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 
osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 

rachunki.
81%

Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 
jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.

81%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i 
zrównoważony. Ograniczymy skalę stosowania pestycydów i 
antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

81%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

81%
Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz 

jej ochrony i powstrzymania tych, którzy ją niszczą.

Problem odpadów plastikowych jest bardzo poważny. Będziemy 
wspierać przepisy dotyczące ograniczenia produktów jednorazowego 

użytku z plastiku. 
79%

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i 
łamania prawa środowiskowego. Zmusimy najbardziej 

zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu niszczenia 
środowiska.

76%
Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu 

osób. Zadbamy o to, aby przejście na czystą energię obniżyło 
rachunki.

76%

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej 
rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne kwestie środowiskowe
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Północ Południe Wschód Zachód
EU11

Średnia DK IT ES CZ PL SK AT BE FR DE NL

82% 77% 85% 84% 83% 84% 87% 86% 78% 84% 81% 73%

82% 78% 86% 84% 83% 82% 82% 83% 80% 83% 81% 76%

80% 69% 86% 88% 78% 86% 83% 78% 82% 81% 76% 76%

80% 76% 82% 82% 79% 81% 84% 82% 78% 81% 81% 71%

76% 72% 83% 82% 71% 83% 76% 78% 72% 79% 70% 69%

73% 73% 81% 81% 62% 72% 72% 75% 72% 73% 74% 63%

72% 65% 81% 80% 72% 74% 73% 74% 71% 71% 71% 64%

66% 70% 76% 74% 60% 70% 67% 64% 63% 59% 54% 65%

Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i zrównoważony. Ograniczymy skalę 
stosowania pestycydów i antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i łamania prawa 
środowiskowego. Zmusimy najbardziej zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu 

niszczenia środowiska.
Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu osób. Zadbamy o to, aby 

przejście na czystą energię obniżyło rachunki.

Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz jej ochrony i powstrzymania 
tych, którzy ją niszczą.

Ocieplanie i produkcja energii odnawialnej doprowadzą do powstania nowych gałęzi przemysłu. 
Dopilnujemy, aby nowo tworzone stanowiska pracy w zrównoważonych przedsiębiorstwach były 

bezpieczne i dobrze płatne.
Globalne ocieplenie jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Sprawimy, że UE stanie 

się światowymi liderem w walce ze zmianami klimatycznymi.

Fale upałów i susze, jakie panowały tego lata, to znak tego, co nas czeka. Będziemy inwestować 
w ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Niektóre czynniki powodujące zanieczyszczenie powietrza, takie jak węgiel i samochody z 
silnikami wysokoprężnymi, również powodują zmiany klimatu. Ograniczymy ich stosowanie, tak 

aby każdy mógł oddychać czystym powietrzem.

Zobowiązania dotyczące zdrowej produkcji żywności, zajęcia się firmami zanieczyszczającym środowisko, 
wysokich rachunków za energię / przejścia na niskokosztową zieloną energię i ochrony przyrody są 
kluczowe dla większości potencjalnych wyborców w większości krajów.
Potencjalni wyborcy we Włoszech i Hiszpanii są bardziej otwarci niż inni na deklaracje dotyczące stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze 
energii odnawialnej, wiodącej roli UE w walce ze zmianami klimatu i ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej 
rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne stwierdzenia środowiskowe
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66%
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68%

61%

58%

78%

56%

51%

76%

72%

62%

79%

72%

63%

Produkcja żywności w Europie musi stać się bardziej ekologiczna i przyjazna dla klimatu. Będziemy współpracować z rolnikami, aby zintensyfikować wysiłki w celu 
utrzymania unijnych dotacji dla rolnictwa.

Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia globalnego ocieplenia. Zapewnimy, że Europa będzie traktować priorytetowo produkcję energii słonecznej, 
aby Hiszpanie odnieśli korzyści, a my żebyśmy stali się liderem czystej energii.

Problem odpadów plastikowych jest bardzo poważny. Będziemy wspierać przepisy dotyczące ograniczenia plastikowych produktów jednorazowego użytku.

Energia słoneczna i wiatrowa to przyszłość czystej, niezależnej i oszczędnej energii. Będziemy finansować inicjatywy w zakresie energii odnawialnej, aby zwiększyć jej 
wykorzystanie.

Zmiany klimatu wpływają na nasze życie, w tym niedobór wody i ekstremalne zjawiska pogodowe. Powinniśmy przygotować Słowację na te skutki i wprowadzić środki, 
które przyniosą natychmiastowe korzyści dla ochrony obywateli.

Renowacja i ocieplanie budynków zapewnia większy komfort, zdrowsze środowisko i obniża rachunki za ogrzewanie w naszych zaniedbanych lub starych budynkach. 
Będziemy inwestować w bardziej efektywne budynki.

Inwestowanie w gaz nie jest rozwiązaniem. Zatrzymamy inwestycje publicznych pieniędzy w paliwa kopalne i skupimy się na energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej.

Samochody służbowe są dużym źródłem zanieczyszczeń. Będziemy naciskać na rządy, aby przestały subsydiować zanieczyszczenia i zamiast tego inwestowały w transport 
publiczny i promocje spacerów i jazdy na rowerze.

Elektrownie jądrowe stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Będziemy pracować nad wycofaniem energii jądrowej z Europy i zamiast tego zainwestować w 
energię odnawialną i efektywność energetyczną.

Intensywne rolnictwo i pestycydy niszczą nasze środowisko i zdrowie. Przeorientujemy Wspólną Politykę Rolną, aby promować alternatywne rozwiązania, takie jak 
rolnictwo ekologiczne, i uczynić je dostępnym.

Zanieczyszczone powietrze w naszych miastach powoduje astmę i inne problemy zdrowotne. Stworzymy strefy niskiej emisji w głównych miastach i poprzemy zakaz 
sprzedaży nowych samochodów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi od 2040 roku.

Podatek od zanieczyszczeń jest konieczny dla ochrony środowiska. Podniesiemy podatki od emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń oraz wykorzystamy wpływy 
na promowanie alternatyw dla paliw kopalnych, a także na pomoc obywatelom w dostosowaniu ich stylu życia.

UE musi chronić prawo konsumentów w przypadkach takich jak „Diesel gate”. Dołożymy starań, aby firmy płaciły za szkody wyrządzone konsumentom i społeczeństwu.

Przyspieszenie transformacji gospodarczej w kierunku czystej energii przynosi korzyści klimatowi i gospodarce. Zadbamy o to, aby UE nie pozostawała w tyle w tej 
transformacji.

System transportowy musi zostać ulepszony, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne. Będziemy rozwijać kolej, w tym pociągi dalekobieżne, inne środki transportu 
publicznego i zmniejszyć liczbę i wielkość samochodów.

Problem odpadów plastikowych jest bardzo poważny. Będziemy wspierać przepisy dotyczące ograniczenia plastikowych produktów jednorazowego użytku.

Finansowanie UE powinno zostać wykorzystane do wsparcia przejścia na czystsze i odnawialne źródła energii.

Holenderskie porozumienie klimatyczne jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w naszym kraju. Będziemy pracować nad przekazaniem 
podobnych polityk pozostałej części Europy.

Zobowiązania specyficzne dla poszczególnych krajów, które są kluczowe dla potencjalnych wyborców, to: dla Hiszpanii, 
aby UE skoncentrowała się na energii słonecznej, aby przynieść korzyści Hiszpanii; energii słonecznej i wiatrowej na 
Słowacji, ograniczenie jednorazowych produktów z plastiku w Holandii i Republice Czeskiej, wzmocnienie praw 
konsumentów w Niemczech, rolnictwo ekologiczne we Francji.

DK ES CZ SK BE FR DE NL

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej 
rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

% ważne stwierdzenia środowiskowe
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Ważne jest, aby produkować żywność w sposób zdrowy i zrównoważony. Ograniczymy skalę 
stosowania pestycydów i antybiotyków w produkcji żywności, aby ludzie byli zdrowsi.

Stan środowiska pogarsza się z powodu odpadów, zanieczyszczeń i łamania prawa 
środowiskowego. Zmusimy najbardziej zanieczyszczające firmy do zatrzymania procesu 

niszczenia środowiska.
Ceny energii elektrycznej i gazu rosną i są zbyt wysokie dla wielu osób. Zadbamy o to, aby 

przejście na czystą energię obniżyło rachunki.

Przyroda jest zagrożona w całej Europie. Będziemy działać na rzecz jej ochrony i powstrzymania 
tych, którzy ją niszczą.

Ocieplanie i produkcja energii odnawialnej doprowadzą do powstania nowych gałęzi przemysłu. 
Dopilnujemy, aby nowo tworzone stanowiska pracy w zrównoważonych przedsiębiorstwach były 

bezpieczne i dobrze płatne.
Globalne ocieplenie jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Sprawimy, że UE stanie 

się światowymi liderem w walce ze zmianami klimatycznymi.

Fale upałów i susze, jakie panowały tego lata, to znak tego, co nas czeka. Będziemy inwestować 
w ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Niektóre czynniki powodujące zanieczyszczenie powietrza, takie jak węgiel i samochody z 
silnikami wysokoprężnymi, również powodują zmiany klimatu. Ograniczymy ich stosowanie, tak 

aby każdy mógł oddychać czystym powietrzem.

Przekazy dotyczące zdrowej produkcji żywności, zajęcia się zanieczyszczającymi firmami, wysokich 
rachunków za energię / przechodzenia na czystą energię i ochrony przyrody są istotne we wszystkich 
grupach wiekowych.

Q10.Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej 
rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Uczestnicy proszeni byli o wskazanie wagi 15 środowiskowych i poza środowiskowych kwestii. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)
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Wiek
Wszyscy 

potencjalni 
wyborcy
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PYTANIE: Kiedy będzie Pan/Pani podejmować decyzję, jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak ważne lub nieważne będzie dla Pana/Pani, aby 
partia głosiła i robiła każdą z wymienionych niżej rzeczy? % wskazujących 4 lub 5, gdzie 5 oznacza bardzo ważne. Próba: potencjalni wyborcy (n=2000 na kraj)

Średnia EU11

% ważne stwierdzenia środowiskowe
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• Ankieta online, respondenci z paneli internetowych Ipsos MORI i paneli partnerskich w każdym kraju

Próba

• 2000 dorosłych w wieku 18-65 lat, którzy przynajmniej prawdopodobnie zagłosują w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego (ocena 2-5 / 5 prawdopodobieństwa 
głosowania w następnych wyborach do PE). W Polsce przeprowadzono wywiad z dorosłymi w wieku 18–59 lat, a na Słowacji 18–50. Górna granica wieku dla ankiet online 
ustalana ze względu na różnice wieku w dostępie do Internetu i fakt, że starsi respondenci różnią się od populacji offline w tej samej grupie wiekowej.

• W Austrii przeprowadzono badanie również w grupie wiekowej 16-17 lat, co odzwierciedlało uprawnienia do głosowania. W innych krajach obowiązuje minimalny wiek 18 lat, 
odzwierciedlający minimalny wiek wyborczy w wyborach europejskich. 

Kwoty i ważenie

• Respondenci zostali wybrani ze względu na: wiek, płeć i region. Uzyskana próba zweryfikowana w oparciu o dane demograficzne. Źródło profili ludności: Eurostat.

• Próba pierwotnie wybrana i ważona tak, aby była reprezentatywna dla dorosłej populacji kraju. Respondenci wykluczani, jeśli w ogóle nie mieliby woli głosować w następnych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. lub jeśli nie mają uprawnień się do głosowania.

• Uwaga: chociaż próba została zrekrutowana i ważona tak, aby była reprezentatywna dla populacji dorosłych w każdym kraju, ankietowani przez internet wydają się być 
bardziej zaangażowani w politykę niż populacje offline, zwłaszcza w krajach o niższej penetracji Internetu.

• Dane dla UE są średnimi w poszczególnych krajach; dane nie są ważone według różnych rozmiarów populacji, zamiast tego kraje liczą się równo w zgłoszonych średnich 
liczbach w UE.

Badania

• 4 – 16 stycznia 2019

• W Hiszpanii zakończone 31 stycznia 2019

Metodologia


