INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/2009

HODNOCENÍ PRÁCE NAŠICH POSLANCŮ V EVROPSKÉM PARLAMENTU
SE OD LOŇSKA ZLEPŠILO, ALE STÁLE JE SPÍŠE KRITICKÉ
Necelých 40 % lidí si myslí, že v EP hájí dobře zájmy našich občanů (v únoru loňského roku
zastávalo stejný názor 33 %), třetina lidí se domnívá, že vystupují jednotně jako zástupci
České republiky. Padesát procent občanů říká, že čeští europoslanci mohou svou prací
významně ovlivnit rozhodnutí EP (loni to uvedlo 40 %), ale jen necelá třetina (29 %) občanů
je přesvědčena o tom, že rozhodnutí EP, která jsou pro naši republiku důležitá, skutečně
ovlivňují. Názory na práci našich poslanců v EP silně závisí na celkové spokojenosti s naším
členstvím v EU a na tom, do jaké míry lidé sledují činnost našich poslanců v EP. Významným
názorovým dělítkem jsou zde také stranické sympatie lidí.
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel
České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. ledna 2009. Respondenti byli
vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.
Půl roku před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu (EP) se společnost STEM
zaměřila na hodnocení činnosti našich současných europoslanců. Respondentů lednového průzkumu
jsme se ptali na to, zda si myslí, že naši poslanci v EP vystupují jednotně jako zástupci ČR, zda
dobře hájí zájmy našich občanů, zda mohou svou prací významně ovlivnit rozhodnutí EP, která jsou
pro naši republiku důležitá a zda tato rozhodnutí opravdu ovlivňují.
Výsledky svědčí o tom, že názory na práci českých europoslanců nejsou příliš vyhraněné. Méně než
polovina – 39 % lidí – si myslí, že naši zástupci dobře hájí zájmy těch, kteří je do Evropskému
parlamentu svými hlasy vyslali. Třetina lidí (33 %) má za to, že čeští europoslanci vystupují
jednotně jako zástupci naši republiky.
Názory na práci našich poslanců v Evropském parlamentu
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Kromě toho, že současní čeští europoslanci podle názoru většiny lidí nehájí dobře zájmy našich
občanů, je dále vidět, že lidé příliš nevěří v jejich snahu skutečně pro naši zem vynaložit všechno
úsilí. Polovina lidí říká, že „naši europoslanci mohou pro nás důležitá rozhodnutí EP významně

1

svou prací ovlivnit“, ale jen necelá třetina (29 %) dotázaných si myslí, že svou prací důležitá
rozhodnutí opravdu ovlivňují.
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Stejné otázky jsme našim spoluobčanům pokládali v únoru loňského roku. Ve srovnání s letošními
výsledky můžeme nyní zaregistrovat určité posuny. Jednak přibylo (o 6 procentních bodů) lidí, kteří
si myslí, že naši zástupci v EP dobře hájí zájmy našich občanů (přičemž názory na jednotné
vystupování našich zástupců nedoznaly od loňského roku žádných změn). K významnému
názorovému posunu e srovnání s loňskými výsledky pak došlo zvláště v otázce, zda naši
europoslanci mohou svou prací významně ovlivnit rozhodnutí EP: vloni v únoru takový názor
zastávaly dvě pětiny občanů, nyní si to myslí polovina lidí. Distribuce odpovědí na otázku, zda naši
zástupci v EP důležitá rozhodnutí Evropského parlamentu skutečně významně ovlivňují, se přitom
za poslední rok v podstatě nezměnila.
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důležitá?

Myslíte si, že naši poslanci v EP dobře
hájí zájmy občanů ČR?
100%
17

12

13

9

80%
41

60%

47

49

Určitě ne
Spíše ne

50

Spíše ano

40%
43
35

34

3

4

6

7

2008/02

2009/01

2008/02

2009/01

20%

30

0%

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1/2009
2

Určitě
ano

Pokud odpovědi na otázky ohledně možností vlivu našich europoslanců v EP a skutečného
ovlivňování důležitých rozhodnutí Evropského parlamentu zkombinujeme dohromady, ukazuje se,
že téměř polovina lidí (45 %) má za to, že naši zástupci v Evropském parlamentu svou prací
v politických výborech nemohou významně ovlivnit důležitá rozhodnutí EP a ani tak ve skutečnosti
nečiní. Dalších 26 % občanů si myslí, že čeští europoslanci sice důležitá rozhodnutí EP ovlivnit
mohou, ale ve skutečnosti je neovlivňují. Čtvrtina Čechů má o práci a vlivu našich poslanců v EP
dobré mínění: důležitá rozhodnutí EP podle nich mohou ovlivnit a ve skutečnosti tak i dělají.
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Zásadním dělítkem v pohledu na práci našich poslanců v Evropském parlamentu je celková
spokojenost s členstvím ČR v EU. Lidé, kteří jsou s naším členstvím v EU spokojeni, hodnotí práci
našich europoslanců mnohem lépe než ti, kteří příliš naše členství v EU nevítají.
Nejvíce patrné rozdíly můžeme vidět v otázce, zda naši poslanci v EP dobře hájí zájmy našich
občanů. Z lidí, kteří jsou spokojeni s naším členstvím, se skoro polovina (48 %) domnívá, že naši
europoslanci dobře hájí zájmy našich občanů, z lidí, kteří celkově spokojeni s naším členstvím
nejsou, je o tom přesvědčeno jen 23 %. Podobně výrazné rozdíly (i když ne tolik ostré) jsou i
v hodnocení dalších aspektů činnosti našich zástupců v EP.
Druhým významným faktorem, který ovlivňuje názory veřejnosti na působení našich poslanců
v EP, je zájem o jejich činnost. Lidé, kteří nesledují informace o práci našich europoslanců, hodnotí
naše zástupce v EP velmi podobně kriticky, jako lidé nespokojení s naším členstvím v EU.
Tento fakt je možné odůvodnit například tím, že lidé, kteří se o práci našich europoslanců
nezajímají, nemohou znát, jakými způsoby a v kterých konkrétních případech naši poslanci v EP
skutečně zasáhli a přispěli k určitému výsledku hlasování. Podrobné výsledky uvádíme
v následujícím grafu.

3

Hodnocení práce našich poslanců v Evropském parlamentu
(pouze kladné odpovědi; podle zájmu o informace o práci našich poslanců v EP, v %)
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Třetím dělícím faktorem v pohledu na práci našich europoslanců jsou stranické sympatie. Odrážejí
celkový postoj sympatizantů stran k Evropské unii - nejpříznivěji hodnotí práci poslanců stoupenci
ODS, příznivě i SZ a KDU-ČSL, poměrně kriticky přívrženci ČSSD a nejkritičtěji příznivci KSČM.
Ani u stoupenců ODS však v některých případech nepřevažují kladná hodnocení nad negativními.
Mírná převaha nesouhlasných názorů je u nich patrná v posouzení toho, zda naši europoslanci
vystupují jednotně jako zástupci ČR a zda skutečně významně ovlivňují důležitá rozhodnutí
Evropského parlamentu. Konkrétní výsledky přináší následující graf.
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