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To masz Ku bin*

„De fi cyt de mo kra cji” w Unii Eu ro pej skiej?

In sty tu cje Unii Eu ro pej skiej 
i po czu cie wpły wu na jej funk cjo no wa nie 

w Êwie tle ba daƒ opi nii pu blicz nej

Wie le bar dzo wa˝ nych dla in te gra cji eu ro pej skiej wy da rzeƒ z ostat -
niej de ka dy XX i pierw szej XXI w. spo wo do wa ło, ˝e szcze gól ne go zna -
cze nia na bra ło za gad nie nie, w ja kim stop niu sta no wi sko opi nii pu blicz -
nej w paƒ stwach Unii Eu ro pej skiej bra ne jest pod uwa g´ przez
rzà dzà cych przy po dej mo wa niu de cy zji ma jà cych za sad ni czy wpływ na
cha rak ter te go pro ce su. Wy da rze nia, któ re by ły przy czy nà zwró ce nia
bacz niej szej uwa gi na sta no wi sko opi nii pu blicz nej wo bec in te gra cji za -
rów no w ogó le, jak i w sto sun ku do po szcze gól nych po dej mo wa nych w je -
go ra mach dzia łaƒ i de cy zji, to przede wszyst kim pro ble my z ra ty fi ka cjà
ko lej nych trak ta tów sta no wià cych pod sta wy funk cjo no wa nia UE. Cho -
dzi o za koƒ czo ne nie po wo dze niem re fe ren dum do ty czà ce Trak ta tu
o Unii Eu ro pej skiej w Da nii w 1992 r. (zo stał przy j´ ty do pie ro po dru -
gim re fe ren dum, w ro ku 1993), fakt, ˝e ten sam trak tat we Fran cji za -
ak cep to wa ny zo stał bar dzo nie wiel kà wi´k szo Êcià gło sów (51,05 proc.1),
od rzu ce nie przez Ir land czy ków w re fe ren dum w 2001 r. Trak ta tu z Ni -
cei (do pie ro dru gie re fe ren dum w tej spra wie, w 2002 r., za koƒ czy ło si´
po wo dze niem), fia sko ra ty fi ka cji Trak ta tu usta na wia jà ce go Kon sty tu cj´
dla Eu ro py w 2005 r. (po ne ga tyw nych wy ni kach re fe ren dów we Fran -
cji i w Ho lan dii w 2005 r.) i wresz cie pro ble my z ra ty fi ka cjà Trak ta tu
Liz boƒ skie go, po now nie spo wo do wa ne ne ga tyw nym wy ni kiem re fe ren -
dum w Ir lan dii w 2008 r. In nym za gad nie niem wzbu dza jà cym licz ne
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kon tro wer sje i sprze ciw du ̋ ej cz´ Êci spo łe czeƒstw w paƒ stwach UE by -
ły roz sze rze nia UE o kra je Eu ro py Ârod ko wej i Wschod niej. Wy mie nio -
ne wy da rze nia sta no wi ły jed nà z głów nych przy czyn co raz cz´st sze go
mó wie nia i pi sa nia o zja wi sku tzw. de fi cy tu de mo kra cji w UE. In nà przy -
czy nà by ło to, ˝e − jak pi sze np. J.A.Ca po ra so − choç cha rak ter Wspól -
not Eu ro pej skich od po czàt ku był nie zbyt de mo kra tycz ny, przez dłu gi
okres kwe stia ta nie sta no wi ła zbyt istot ne go pro ble mu. Wspól no ty mia -
ły sto sun ko wo ogra ni czo ne zna cze nie i nie by ły po strze ga ne ja ko bar dzo
wa˝ ne, a wi´k szoÊç de cy zji po dej mo wa nych na po zio mie wspól no to wym
wy ma ga ła jed no myÊl no Êci. Wraz z roz wo jem pro ce su in te gra cji oraz stop -
nio wym od cho dze niem od jed no myÊl ne go po dej mo wa nia de cy zji na rzecz
gło so wa nia wi´k szo Êcià kwa li fi ko wa nà w ko lej nych dzie dzi nach zna cze -
nie de mo kra tycz nej od po wie dzial no Êci ro sło.2 Trze ci po wód wzro stu za -
in te re so wa nia „de fi cy tem de mo kra cji” w UE to cha rak ter sys te mu in -
sty tu cjo nal ne go WE (UE), wy raê nie od mien ny od te go, z czym ma my
do czy nie nia we współ cze snych paƒ stwach de mo kra tycz nych. W efek -
cie mniej wi´ cej od po czàt ku lat 90. XX w.3 co raz cz´ Êciej in te re su jà cy
nas pro blem za czàł byç pod no szo ny w li te ra tu rze przed mio tu i wy po -
wie dziach po li ty ków.

Teo re tycz ne aspek ty za gad nie nia „de fi cy tu de mo kra cji” oraz prze ja wy
te go zja wi ska w funk cjo no wa niu sys te mu in sty tu cjo nal ne go WE (UE) zo -
sta ły przed sta wio ne w dwóch ar ty ku łach opu bli ko wa nych w „Stu diach Eu -
ro pej skich” w 2007 r.4 Tekst ni niej szy jest pró bà ich do peł nie nia przez
przed sta wie nie w Êwie tle ba daƒ opi nii pu blicz nej po strze ga nia in sty tu cji
UE przez miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich i ich oce ny wła sne go wpły -
wu na funk cjo no wa nie Unii. Po glà dy te zo sta nà po rów na ne z opi nia mi
do ty czà cy mi funk cjo no wa nia kra jo wych in sty tu cji w paƒ stwach UE, co
po zwo li za ob ser wo waç, czy i ewen tu al nie w ja kim stop niu wy st´ pu jà ró˝ -
ni ce w oce nach in sty tu cji wspól no to wych i kra jo wych. Jak wska za no we
wspo mnia nych dwóch wcze Êniej szych ar ty ku łach, za gad nie nie „de fi cy tu
de mo kra cji’’ jest bar dzo zło ̋ o ne i wie lo wy mia ro we. Sze reg obo wià zu jà -
cych roz wià zaƒ w sys te mie in sty tu cjo nal nym UE jest od mien nych od te -
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go, z czym ma my do czy nie nia w paƒ stwach człon kow skich, to nie ule ga
wàt pli wo Êci. Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest na to miast pod j´ cie pró by zwe -
ry fi ko wa nia, czy i w ja kim stop niu co raz cz´ Êciej pod no szo ny w li te ra tu -
rze przed mio tu pro blem „de fi cy tu de mo kra cji” w UE jest od czu wa ny przez
miesz kaƒ ców jej paƒstw człon kow skich. Oczy wi Êcie au tor ma Êwia do moÊç,
˝e wy ko rzy sta ne w opra co wa niu wy ni ki ba daƒ mo gà tyl ko w pew nym stop -
niu sta no wiç pod sta w´ for mu ło wa nia sà dów o tym, czy opi nia pu blicz na
w paƒ stwach UE rze czy wi Êcie po dzie la po glàd, ˝e w UE ma my do czy -
nie nia z „de fi cy tem de mo kra cji’’. Wy da je si´ jed nak, ˝e wy ni ki te przy -
naj mniej w ja kiejÊ mie rze mo gà byç po moc ne w przy bli ̋ e niu za gad nie nia
„de fi cy tu de mo kra cji” w UE.

We ry fi ka cj´ opi nii o „de fi cy cie de mo kra cji” w Unii Eu ro pej skiej war -
to roz po czàç od kwe stii ogól niej szej, a mia no wi cie od przed sta wie nia opi -
nii miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich do ty czà cych ge ne ral nie po strze -
ga nia przez nich przy na le˝ no Êci do UE. Bo wiem na wet ne ga tyw na oce na
ja kichÊ szcze gól nych aspek tów funk cjo no wa nia Unii Eu ro pej skiej po win -
na byç skon fron to wa na z ge ne ral ny mi oce na mi człon ko stwa da ne go paƒ -
stwa. Ta be la 1. za wie ra wy ni ki ba da nia prze pro wa dzo ne go je sie nià 2008 r.

Po da ne wy ni ki wska zu jà, ˝e ge ne ral nie po strze ga nie człon ko stwa da -
ne go paƒ stwa w UE jest po zy tyw ne. Nie ma ani jed ne go kra ju, w któ rym
wi´k szoÊç sta no wi ły by oso by uwa ̋ a jà ce, ˝e przy na le˝ noÊç ich paƒ stwa do
UE jest czymÊ złym. Naj mniej sza prze wa ga opi nii po zy tyw nych nad ne -
ga tyw ny mi wy stà pi ła w przy pad ku Wiel kiej Bry ta nii i wy no si ła 2 punk ty
pro cen to we. War to zwró ciç jed nak uwa g´ na re la tyw nie du ̋ y od se tek osób
po strze ga jà cych człon ko stwo swe go kra ju w UE obo j´t nie i udzie la jà cych
od po wie dzi, ˝e nie jest ani do bre, ani złe. Wa hał si´ on od 12% w Ho lan -
dii do 49% na Ło twie. W efek cie, w dzie si´ ciu paƒ stwach od po wie dzi, ˝e
przy na le˝ noÊç do UE jest zła lub te˝ ani do bra, ani zła, prze wa ̋ a ły nad
od po wie dzia mi wy ra ̋ a jà cy mi po glàd, ˝e jest do bra.

Tak ̋ e wÊród od po wie dzi na py ta nie do ty czà ce ko rzy Êci z człon ko stwa
da ne go paƒ stwa w UE zde cy do wa nie do mi nu jà po glà dy, we dług któ rych
na wstà pie niu do UE po szcze gól ne kra je zy ska ły. Tyl ko Cy pryj czy cy, W´ -
grzy i Bry tyj czy cy wy ra ̋ a li opi nie od mien ne. God ne uwa gi jest tak ̋ e to,
˝e przy spa rza jà cy UE kło po tów w zwiàz ku z ra ty fi ka cjà trak ta tów z Ni -
cei i Li zboƒ skie go Ir land czy cy sà jed nym z na ro dów, któ re naj le piej oce -
nia jà swo je człon ko stwo w UE i uwa ̋ a jà je za ko rzyst ne dla kra ju.

Obok po glà dów na to, czy człon ko stwo w UE jest dla da ne go paƒ -
stwa do bre czy złe i czy przy no si mu ko rzy Êci, in nym czyn ni kiem ma -
jàcym wpływ na na sta wie nie do Unii i bar dziej szcze gó ło wà oce n´ jej
funk cjo no wa nia jest ogól ne wra ̋ e nie, ja kie wy wo łu je ona w kra jach
człon kow skich. Da ne te (z je sie ni 2008 r.) za war to w ta be li 2.



Ta be la 1. Po strze ga nie człon ko stwa da ne go paƒ stwa w UE

Mó wiąc ogól nie, człon ko stwo Bio rąc wszyst ko pod uwa gę, 
Pań stwo/ Two je go kra ju w UE jest... (w %) Twój kraj na człon ko stwie 
/gru pa państw w UE... (w %)

do bre złe ani do bre, nie zy skał nie nie wiem
ani złe wiem zy skał

Bel gia 65 12 22 1 68 28 4
Buł ga ria 48 7 37 8 43 27 30
Cze chy 46 12 40 2 62 29 9
Da nia 64 16 19 1 76 18 6
Niem cy 64 11 22 3 58 33 9
Es to nia 61 6 32 1 78 16 6
Gre cja 45 12 43 0 70 27 3
Hisz pa nia 62 11 17 10 63 22 15
Fran cja 49 21 27 3 51 38 11
Ir lan dia 67 9 18 6 79 11 10
Wło chy 40 15 37 8 41 38 21
Cypr 40 21 37 2 43 46 11
Ło twa 27 21 49 3 48 43 9
Li twa 55 10 29 6 69 16 15
Luk sem burg 71 10 17 2 68 23 9
Wę gry 31 21 45 3 39 51 10
Mal ta 46 14 36 4 60 24 16
Ho lan dia 80 7 12 1 76 19 5
Au stria 39 21 38 2 47 42 11
Pol ska 65 7 25 3 73 15 12
Por tu ga lia 50 17 24 9 60 24 16
Ru mu nia 66 7 22 5 69 16 15
Sło we nia 59 11 29 1 71 24 5
Sło wa cja 62 5 31 2 77 15 8
Fin lan dia 48 18 33 1 57 37 6
Szwe cja 59 17 23 1 53 33 14
Wiel ka Bry ta nia 32 30 31 7 39 46 15
UE 27 53 15 27 5 56 31 13

èró dło: Eu ro ba ro metr 70, py ta nia QA 9a oraz QA 10a, http://www.ec.eu ro pa.eu/pu blic_
opi nion/ar chi ves/eb/eb70/eb70_an nex.pdf.
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Ta be la 2. Wra ̋ e nie wy wo ły wa ne przez UE na miesz kaƒ cach 
paƒstw człon kow skich

Pań stwo/ Ge ne ral nie UE wy wo łu je u Cie bie wra że nie... (w %)
/gru pa państw

bar dzo ra czej neu tral ne ra czej bar dzo nie wiem
po zy tyw ne po zy tyw ne ne ga tyw ne ne ga tyw ne

Bel gia 7 44 36 12 1 0
Buł ga ria 17 41 28 6 1 7
Cze chy 6 38 37 15 4 0
Da nia 8 34 41 13 3 1
Niem cy 6 42 37 11 3 1
Es to nia 4 42 46 5 2 1
Gre cja 6 35 45 11 3 0
Hisz pa nia 6 45 36 7 2 4
Fran cja 6 40 32 16 5 1
Ir lan dia 15 44 25 8 2 6
Wło chy 8 38 35 13 3 3
Cypr 11 39 36 11 3 0
Ło twa 2 27 54 14 2 1
Li twa 9 39 42 6 1 3
Luk sem burg 8 38 35 13 4 2
Wę gry 2 32 43 19 3 1
Mal ta 12 37 31 10 6 4
Ho lan dia 5 47 34 13 1 0
Au stria 4 25 39 26 5 1
Pol ska 8 46 36 7 2 1
Por tu ga lia 5 43 31 15 1 5
Ru mu nia 11 52 29 6 0 2
Sło we nia 10 48 33 7 1 1
Sło wa cja 8 46 36 7 1 1
Fin lan dia 2 26 52 17 2 1
Szwe cja 6 38 36 16 3 1
Wiel ka Bry ta nia 4 22 37 20 12 5
UE 27 6 39 36 13 4 2

èró dło: Eu ro ba ro metr 70, py ta nie QA 13, http://www.ec.eu ro pa.eu/pu blic_opi nion/ar chi
ves/eb/eb70/eb70_an nex.pdf.



Z da nych za war tych w ta be li 2. wy ni ka, ˝e ge ne ral nie UE ro bi na
miesz kaƒ cach paƒstw człon kow skich wra ̋ e nie naj cz´ Êciej po zy tyw ne
i neu tral ne. Naj wi´k szy od se tek osób po twier dza jà cych bar dzo po zy tyw -
ny i ra czej po zy tyw ny wi ze ru nek UE za no to wa no w Ru mu nii (63%), a na -
st´p nie w Ir lan dii (59%) i Sło we nii (58%). Na to miast kra je, w któ rych
wi ze ru nek UE jest bar dzo i ra czej ne ga tyw ny dla naj wi´k szej gru py re -
spon den tów − to Wiel ka Bry ta nia (32%) i Au stria (31%).

Przy to czo ne da ne, ob ra zu jà ce po strze ga nie ko rzy Êci zwià za nych
z człon ko stwem w UE oraz sa mej Unii przez oby wa te li paƒstw człon -
kow skich, sà bez wàt pie nia istot ne i wpły wa jà na sà dy do ty czà ce kwe -
stii o cha rak te rze bar dziej szcze gó ło wym zwià za nych z funk cjo no wa niem
UE. Dla za gad nie nia „de fi cy tu de mo kra cji” w UE klu czo we zna cze nie
ma po strze ga nie jej in sty tu cji i de kla ro wa ny po ziom za ufa nia do nich
oraz po czu cie wpły wu na dzia ła nie Unii. Na przy kład J.A.Ca po ra so pi -
sze: „w pierw szych kil ku de ka dach roz wo ju UE nie wie lu lu dzi mar twi -
ło si´ nie de mo kra tycz nà na tu rà jej in sty tu cji. Uwa ga kon cen tro wa ła
si´ ra czej na jej prze trwa niu i funk cjo no wa niu”.5 Wszech stron ny roz -
wój pro ce su in te gra cji spo wo do wał, ˝e obec nie to wła Ênie spe cy ficz ne,
od bie ga jà ce od te go, z czym ma my do czy nie nia na po zio mie kra jo wym,
re la cje mi´ dzy in sty tu cja mi UE sà naj istot niej szym pro ble mem pro wo -
ku jà cym opi nie o „de fi cy cie de mo kra cji”.

Da ne za war te w ta be li 3. (ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne wio snà
2008 r.) wska zu jà, ˝e za rów no Unia Eu ro pej ska, jak i in sty tu cje unij ne
cie szà si´ za ufa niem miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich. Cho cia˝, jak
pi sał by ły ko mi sarz do spraw sto sun ków ze wn´trz nych UE Ch. Pat ten
„Bruk se la jest wi dzia na ja ko od le gła i po za za si´ giem”,6 to tyl ko
w trzech kra jach – w Niem czech, Au strii i Wiel kiej Bry ta nii − wi´ cej
osób de kla ro wa ło nie uf noÊç do UE ni˝ za ufa nie, przy czym w przy pad -
ku Nie miec prze wa ga ta wy no si ła tyl ko je den punkt pro cen to wy (44%
od po wie dzi „nie ufam”, 43% od po wie dzi „ufam”). Eu ro scep ty cyzm czy
te˝ nie ch´ç do UE Bry tyj czy ków wi docz ne sà tak ̋ e w tym ba da niu –
prze wa ga osób nie ma jà cych za ufa nia do Unii nad ufa jà cy mi jej jest naj -
wi´k sza wÊród wszyst kich paƒstw człon kow skich i wy no si 27 punk tów
pro cen to wych. Naj wy˝ szy od se tek osób ufa jà cych UE za no to wa no w Es -
to nii (69%; tak ̋ e w tym kra ju naj mniej osób de kla ro wa ło nie uf noÊç),
a nie wie le ni˝ szy − w Bel gii, Hisz pa nii, Ru mu nii, Sło we nii i Sło wa cji.
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Ta be la 3. Po ziom za ufa nia miesz kaƒ ców paƒstw 
człon kow skich do UE i jej in sty tu cji (w %)

Pań stwo/ Unia Par la ment Ko mi sja Ra da Unii
/gru pa państw Eu ro pej ska Eu ro pej ski Eu ro pej ska Eu ro pej skiej

ufam nie nie ufam nie nie ufam nie nie ufam nie nie
ufam wiem ufam wiem ufam wiem ufam wiem

Bel gia 68 29 3 71 25 4 69 25 6 59 28 13

Buł ga ria 63 19 18 59 19 22 51 19 30 47 18 35

Cze chy 59 30 11 57 25 18 51 27 22 51 26 23

Da nia 60 34 6 63 29 8 55 31 14 43 25 32

Niem cy 43 44 13 50 32 18 41 34 25 39 31 30

Es to nia 69 17 14 58 17 25 56 16 28 54 16 30

Gre cja 59 41 0 61 39 0 57 43 0 59 41 0

Hisz pa nia 66 20 14 62 14 24 58 14 28 57 14 29

Fran cja 50 40 10 51 31 18 44 33 23 40 30 30

Ir lan dia 62 19 19 62 13 25 54 14 32 50 13 37

Wło chy 40 36 24 51 22 27 48 22 30 43 24 33

Cypr 71 23 6 65 18 17 63 18 19 63 17 20

Ło twa 46 37 17 39 29 32 37 29 34 35 28 37

Li twa 62 21 17 55 14 31 51 14 35 48 13 39

Luk sem burg 55 36 9 59 24 17 54 23 23 49 21 30

Wę gry 52 33 15 59 27 14 54 25 21 49 26 25

Mal ta 65 21 14 61 13 26 58 12 30 55 12 33

Ho lan dia 59 31 10 62 27 11 62 22 16 54 24 22

Au stria 38 48 14 43 39 18 37 42 21 33 39 28

Pol ska 59 22 19 53 17 30 54 15 31 48 16 36

Por tu ga lia 58 29 13 66 18 16 62 19 19 58 18 24

Ru mu nia 66 20 14 61 10 29 50 9 41 47 9 44

Sło we nia 66 26 8 60 24 16 58 24 18 57 24 19

Sło wa cja 67 23 10 69 19 12 61 20 19 58 21 21

Fin lan dia 52 43 5 54 33 13 53 33 14 41 28 31

Szwe cja 47 45 8 57 28 15 50 27 23 35 21 44

Wiel ka Bry ta nia 29 56 15 27 48 25 24 45 31 20 40 40

UE 27 50 36 14 52 27 21 47 27 26 43 26 31

èró dło: Eu ro ba ro metr 69, py ta nia QA 12.11, QA 18.1, QA 18.2, QA 18.3, http://www.ec.
euro pa. eu/pu blic_opi nion/ar chi ves/eb/eb69/eb69_an ne xes.pdf.
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Je Êli na to miast cho dzi o po ziom za ufa nia do in sty tu cji UE, to wy da -
je si´, ˝e mo˝ na stwier dziç, i˝ w mo men cie ba da nia był on re la tyw nie
wy so ki. „Tra dy cyj nie” po za Wiel kà Bry ta nià, gdzie wi´k szoÊç re spon den -
tów de kla ro wa ło nie uf noÊç za rów no wo bec Par la men tu Eu ro pej skie go,
Ko mi sji Eu ro pej skiej, jak i Ra dy UE, z prze wa gà osób nie uf nych nad
ufa jà cy mi któ rejÊ z wy mie nio nych in sty tu cji ma my do czy nie nia tyl ko
w Au strii i tyl ko w od nie sie niu do Ra dy UE. W po zo sta łych paƒ stwach
człon kow skich wi´k szoÊç re spon den tów de kla ro wa ła za ufa nie do wszyst -
kich trzech in sty tu cji.

A ja kie sà de kla ro wa ne przy czy ny bra ku za ufa nia do unij nych in sty -
tu cji? Mo˝ na po wie dzieç, ˝e te naj wa˝ niej sze (tzn. naj cz´ Êciej wska zy -
wa ne) w przy pad ku za rów no Par la men tu Eu ro pej skie go, Ko mi sji Eu ro -
pej skiej, jak i Ra dy UE sà do kład nie ta kie sa me. W ba da niu, któ re go
wy ni ki tu taj wy ko rzy sta no, re spon den ci mo gli wska zaç mak sy mal nie dwie
przy czy ny. W ska li ca łej UE naj cz´ Êciej po da wa nym po wo dem nie uf no -
Êci do wy mie nio nych in sty tu cji by ło zbyt nie ich od da le nie od zwy kłych
oby wa te li (41% wska zaƒ w od nie sie niu do PE, 34% do KE i 32% do
Rady UE) oraz to, ˝e od po wia da jà cy nie ma o nich wy star cza jà cych in -
for ma cji (25% wska zaƒ do ty czà cych PE, 26% − KE oraz tak ̋ e 26% −
Ra dy UE).7

W kon tek Êcie pro ble mu „de fi cy tu de mo kra cji” w UE i wszyst kich po -
glà dów kry tycz nych, for mu ło wa nych w od nie sie niu do funk cjo no wa nia
jej in sty tu cji, wy da je si´, ˝e bar dzo cie ka we by ło by do wie dzieç si´, ja kim
za ufa niem miesz kaƒ ców paƒstw UE cie szà si´ in sty tu cje kra jo we. Wy -
ni ki ta kich ba daƒ, prze pro wa dzo nych w tym sa mym cza sie co ba da nia
do ty czà ce za ufa nia do UE i jej in sty tu cji, za war te sà w ta be li 4.

Przy to czo ne wy ni ki sà jed no znacz ne. Po ziom za ufa nia do kra jo wych
par la men tów, rzà dów i par tii po li tycz nych w paƒ stwach UE jest ni ski,
bar dzo ni ski, a w wie lu przy pad kach, zwłasz cza w od nie sie niu do par tii
po li tycz nych, wr´cz dra ma tycz nie ni ski. Tyl ko w jed nym paƒ stwie UE –
Da nii – wi´k szoÊç re spon den tów za de kla ro wa ła za ufa nie za rów no do par -
la men tów kra jo wych, rzà dów, jak i do par tii po li tycz nych. Da nia jest te˝
je dy nym paƒ stwem UE, w któ rym wi´k szoÊç (ra czej nie wiel ka – 50%
w sto sun ku do 47%) miesz kaƒ ców de kla ro wa ła za ufa nie do par tii po li -
tycz nych. Tyl ko w Hisz pa nii, na Cy prze, Mal cie, w Luk sem bur gu, Ho -
lan dii i Fin lan dii wi´k szoÊç miesz kaƒ ców ufa ła jed no cze Ênie par la men -
tom i rzà dom kra jo wym.
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7 Eu ro ba ro metr 69, py ta nia QA 20a, QA 22a, QA 24a, http://www.ec.eu ro pa.eu/pu blic
_opi nion/ar chi ves/eb/eb69/eb69_an ne xes.pdf.



Ta be la 4. Po ziom za ufa nia do in sty tu cji kra jo wych 
w paƒ stwach UE (w %)

Pań stwo/ Par la ment Rząd Par tie
/gru pa państw po li tycz ne

ufam nie nie ufam nie nie ufam nie nie
ufam wiem ufam wiem ufam wiem

Bel gia 48 49 3 40 58 2 28 70 2

Buł ga ria 12 79 9 17 73 10 9 83 8

Cze chy 16 81 3 21 77 2 11 86 3

Da nia 76 22 2 55 43 2 50 47 3

Niem cy 41 53 6 36 59 5 18 77 5

Es to nia 36 58 6 56 39 5 15 78 7

Gre cja 49 51 0 34 66 0 17 83 0

Hisz pa nia 54 35 11 55 36 9 40 52 8

Fran cja 35 56 9 28 66 6 10 86 4

Ir lan dia 42 46 12 37 53 10 27 62 11

Wło chy 16 73 11 15 75 10 13 79 8

Cypr 69 27 4 69 26 5 33 63 4

Ło twa 12 83 5 15 80 5 5 90 5

Li twa 12 84 4 17 77 6 7 87 6

Luk sem burg 55 34 11 55 37 8 29 58 13

Wę gry 15 79 6 13 80 7 9 83 8

Mal ta 54 30 16 56 34 10 35 48 17

Ho lan dia 56 40 4 51 46 3 40 56 4

Au stria 46 43 11 42 48 10 30 60 10

Pol ska 16 75 9 26 65 9 7 86 7

Por tu ga lia 39 53 8 32 62 6 19 77 4

Ru mu nia 22 70 8 25 68 7 18 75 7

Sło we nia 31 65 4 31 66 3 13 83 4

Sło wa cja 34 60 6 37 58 5 11 85 4

Fin lan dia 66 32 2 61 37 2 31 66 3

Szwe cja 60 35 5 45 50 5 28 67 5

Wiel ka Bry ta nia 27 74 8 24 72 4 13 81 6

UE 27 34 58 8 32 62 6 18 76 6

èró dło: Eu ro ba ro metr 69, py ta nia QA 12.10, QA 12.9, QA 12.8, http://www.ec.eu ro pa.
eu/pu blic_opi nion/ar chi ves/eb/eb69/eb69_an ne xes.pdf.
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8 S.Ge ro ge, I.Ba che, Po li tics in the Eu ro pe an Union, Oxford 2001, s. 270. 
9 E.Lut twak, Tur bo ka pi ta lizm. Zwy ci´z cy i prze gra ni Êwia to wej go spo dar ki, Wro -

cław 2000, s. 235. 
10 K.Fe ather sto ne, Je an Mon net and the ‘De mo cra tic De fi cit’ in the Eu ro pe an Union,

„Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu dies” no. 2, Ju ly 1994, vol. 32, s. 163.
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W ze sta wie niu z da ny mi ob ra zu jà cy mi po ziom za ufa nia do UE i in -
sty tu cji wspól no to wych in sty tu cje kra jo we oce nia ne sà wy raê nie go rzej.
Cho cia˝ wi´c in sty tu cje kra jo we po strze ga ne sà ja ko po sia da jà ce sil niej -
szà le gi ty mi za cj´ ni˝ wspól no to we,8 owa sil niej sza le gi ty mi za cja nie idzie
w pa rze z za ufa niem do nich miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich. Opi -
nie kry tycz ne za rów no w sto sun ku do ca łe go sys te mu in sty tu cjo nal ne -
go UE, jak i do po szcze gól nych in sty tu cji (E.Lut twak człon ków Ko mi -
sji Eu ro pej skiej na zwał „man da ry na mi”, a o Par la men cie Eu ro pej skim
pi sał ja ko o „skan da licz nie prze pła co nym i ˝a ło Ênie bez sil nym”9; zda -
niem K.Fe ather sto ne’a Ko mi sja Eu ro pej ska „cie szy si´ wà tłà le gi ty mi -
za cjà”10) i ró˝ nych aspek tów je go funk cjo no wa nia oczy wi Êcie bar dzo cz´ -
sto sà uza sad nio ne i po win ny byç przed mio tem dys ku sji i na my słu, któ re
za owo cu jà pro po zy cja mi zmian w tym za kre sie. Zresz tà na le ̋ y za uwa -
˝yç, ̋ e ta kie zmia ny – cza sa mi sto sun ko wo da le ko idà ce – by ły i sà wpro -
wa dza ne. Ka˝ dy no wy trak tat, zmie nia jà cy pod sta wy praw ne funk cjo -
no wa nia UE, za wie rał i za wie raç za pew ne b´ dzie zmia ny w tej sfe rze.
Sys tem in sty tu cjo nal ny UE i ca ły pro ces in te gra cji to wła Ênie pro ces –
cià głe for mu ło wa nie pro po zy cji re form i pró by ich wpro wa dza nia. Nie
ule ga te˝ naj mniej szej wàt pli wo Êci, ˝e za rów no pod sta wy praw ne, jak
i prak ty ka dzia ła nia unij nych in sty tu cji ni gdy nie b´ dà po wszech nie
uzna ne za ide al ne. Jed nak, cho cia˝ by ze wzgl´ du na za miesz czo ne tu
wy ni ki ba daƒ, po glà dy kry tycz ne do ty czà ce sys te mu in sty tu cjo nal ne go
UE po win ny byç for mu ło wa ne w spo sób wy wa ̋ o ny. Dla te go, ˝e tak ̋ e –
a mo ̋ e przede wszyst kim – in sty tu cje w paƒ stwach człon kow skich nie
funk cjo nu jà pod ka˝ dym wzgl´ dem ide al nie. Mo˝ na by wi´c po sta wiç
w tym miej scu py ta nie: je Êli zgo dzi my si´ z po glà dem, ˝e in sty tu cje
w poszcze gól nych paƒ stwach UE nie dzia ła jà ide al nie, dla cze go in sty -
tu cje wspól no to we mia ły by tak funk cjo no waç? Oczy wi Êcie ta kie py ta -
nie (czy ra czej kon sta ta cja) nie zwal nia z po win no Êci for mu ło wa nia pro -
po zy cji uspraw nieƒ w in te re su jà cej nas sfe rze i prób wpro wa dze nia ich
w ˝y cie.

Jed nym z naj cz´ Êciej pod no szo nych pro ble mów do ty czà cych funk -
cjo no wa nia UE – tak ̋ e w kon tek Êcie zja wi ska „de fi cy tu de mo kra cji” –
jest to, ˝e Unia i jej in sty tu cje sà bar dzo skom pli ko wa ne, funk cjo nu jà
w spo sób nie ja sny, nie przej rzy sty i przez to nie zro zu mia ły dla „prze ci´t -



11 T.D.Zwe ifel, De mo cra tic de fi cit in com pa ri son: best (and worst) prac ti ces in Euro -
pe an, US and Swiss mer ger re gu la tion, „Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu dies” no. 3/2003,
vol. 41, s. 541−542.

12 R.De ho us se, Bey ond re pre sen ta ti ve de mo cra cy: con sti tu tio na lism in a po ly cen tric
po li ty w: Eu ro pe an Con sti tu tio na lism Bey ond the Sta te, eds. J.H.H.We iler, M.Wind,
Cam brid ge 2003, s. 149.

13 R.Gar ga rel la, De man ding pu blic de li be ra tion. The Co un cil of Mi ni sters: so me les -
sons from the An glo -Ame ri can hi sto ry w: De mo cra cy in the Eu ro pe an Union, eds.
E.O.Erik sen, J.E.Fos sum Lon don−New York 2000, s. 195.
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ne go’’ czło wie ka. Kwe sti´ t´ i po wià za ny z nià pro blem nie wy star cza jà -
ce go wy ja Ênia nia swo ich dzia łaƒ przez in sty tu cje wspól no to we po ru sza
np. T.D.Zwe ifel, pi szàc m.in. w tym kon tek Êcie, ˝e UE jest „ta jem ni -
cza”.11 To z ko lei mo ̋ e przy czy niaç si´ do nie uf no Êci wo bec Unii i jej
in sty tu cji, po czu cia bra ku wpły wu na jej dzia ła nie czy te˝ do ni˝ sze go
ni˝ w wy bo rach kra jo wych uczest nic twa w wy bo rach po wszech nych do
Par la men tu Eu ro pej skie go. O tej wła Ênie in sty tu cji R.De ho us se pi sze:
„dla wie lu Eu ro pej czy ków PE cià gle ja wi si´ ja ko od le głe zgro ma dze -
nie, któ re go funk cjo no wa nie po zo sta je w znacz nym stop niu nie zna ne
i któ re go człon ko wie nie za wsze re pre zen tu jà na stro je lud no Êci”.12 Z ko -
lei w od nie sie niu do głów nej in sty tu cji sta no wià cej pra wo na po zio mie
wspól no to wym – Ra dy UE – na ta kie ce chy jej funk cjo no wa nia jak ma -
ła przej rzy stoÊç przy po dej mo wa niu de cy zji, trud ny do st´p do in for ma -
cji dla oby wa te li, sła ba (tyl ko po Êred nia) kon tro la jej dzia łal no Êci, de cy -
du jà cy w bar dzo wie lu przy pad kach wpływ na treÊç ak tów praw nych
CO RE PER -u czy pro blem wpły wu na de cy zje Ra dy ró˝ nych grup in te -
re su wska zu je np. R.Gar ga rel la.13

W ta be li 5. za war to wi´c od po wie dzi miesz kaƒ ców paƒstw Unii
Europejskiej na py ta nia do ty czà ce ro zu mie nia za sad funk cjo no wa nia UE
oraz oce ny przej rzy sto Êci dzia ła nia jej in sty tu cji (czas ba da nia – wio sna
2008 r.).

Na 27 paƒstw UE w przy pad ku 14 mie li Êmy do czy nie nia z prze -
wa gà osób de kla ru jà cych, ˝e ro zu mie jà jak UE funk cjo nu je, nad oso -
ba mi wy ra ̋ a jà cy mi opi ni´ prze ciw nà. Naj wy˝ szy od se tek ta kich de kla -
ra cji wy st´ po wał na Cy prze (65%), w Sło we nii (62%), Luk sem bur gu
(61%) i Ho lan dii (61%). Naj mniej sze zro zu mie nie dla funk cjo no wa -
nia UE de kla ro wa li Wło si. Z jed nej stro ny tyl ko 26% miesz kaƒ ców te -
go kra ju twier dzi ło, ˝e ro zu mie jak UE dzia ła, z dru giej zaÊ 60% przy -
zna wa ło, ˝e te go nie ro zu mie. Âred nio w ca łej UE nie wiel kà wi´k szoÊç
sta no wi ły oso by utrzy mu jà ce, ˝e nie ro zu mie jà jak funk cjo nu je UE
(47% do 44%).



Ta be la 5. Ro zu mie nie za sad funk cjo no wa nia UE 
i oce na przej rzy sto Êci dzia ła nia jej in sty tu cji

Pań stwo/ Ro zu miem, jak In sty tu cje UE są... (w %)
/gru pa państw funk cjo nu je UE (w %)

tak nie nie bar dzo przej rzy ste nie zbyt wca le nie wiem
wiem przej rzy ste przej rzy ste nie-

przej rzy ste

Bel gia 58 41 1 1 26 45 18 10

Buł ga ria 34 42 24 2 28 27 6 37

Cze chy 38 54 8 1 25 41 17 16

Da nia 57 41 2 1 11 56 25 7

Niem cy 51 40 9 2 17 49 25 7

Es to nia 56 38 6 1 24 42 6 27

Gre cja 56 44 0 5 32 39 21 3

Hisz pa nia 43 45 12 6 35 23 7 29

Fran cja 43 53 4 4 19 44 17 16

Ir lan dia 43 47 10 6 29 23 12 30

Wło chy 26 60 14 6 25 33 17 19

Cypr 65 32 3 6 42 20 4 28

Ło twa 50 45 5 1 13 48 17 21

Li twa 47 43 10 3 30 30 5 32

Luk sem burg 61 33 6 3 21 44 21 11

Wę gry 40 56 4 2 18 41 23 16

Mal ta 47 37 16 3 33 24 7 33

Ho lan dia 61 35 4 1 17 54 17 11

Au stria 45 45 10 4 18 40 28 10

Pol ska 58 31 11 3 29 32 8 28

Por tu ga lia 44 50 6 3 28 35 11 23

Ru mu nia 39 40 21 5 30 22 7 36

Sło we nia 62 33 5 3 47 20 5 25

Sło wa cja 36 57 7 3 35 37 9 16

Fin lan dia 48 50 2 1 30 51 11 7

Szwe cja 58 37 5 2 19 49 9 21

Wiel ka Bry ta nia 39 55 6 4 17 34 15 30

UE 27 44 47 9 2 23 38 16 20

èró dło: Eu ro ba ro metr 69, py ta nia QA 15a.9, QA 32, http://www.ec.eu ro pa.eu/pu blic_opi
nion/ar chi ves/eb/eb69/eb69_an ne xes.pdf.
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Ta be la 6. Po czu cie li cze nia si´ z gło sem paƒstw 
człon kow skich w UE

Pań stwo/ Głos mo je go kra ju UE na rzu ca swo je po glą dy
/gru pa państw li czy się w UE (w %) mo je mu pań stwu (w %)

zga dzam nie zga- nie wiem zga dzam nie zga- nie wiem
się dzam się się dzam się

Bel gia 80 18 2 67 28 5
Buł ga ria 38 34 28 62 14 24
Cze chy 41 51 8 66 25 9
Da nia 83 15 2 67 22 11
Niem cy 78 15 7 48 37 15
Es to nia 65 30 5 62 28 10
Gre cja 52 48 0 79 20 1
Hisz pa nia 64 22 14 52 26 22
Fran cja 80 16 4 69 19 12
Ir lan dia 65 20 15 59 19 22
Wło chy 34 50 16 52 30 18
Cypr 64 27 9 84 12 4
Ło twa 41 48 11 79 14 7
Li twa 52 36 12 64 21 15
Luk sem burg 83 12 5 58 30 12
Wę gry 49 42 9 62 27 11
Mal ta 66 20 14 64 21 15
Ho lan dia 81 16 3 56 35 9
Au stria 43 46 11 62 26 12
Pol ska 68 22 10 60 25 15
Por tu ga lia 53 36 11 61 24 15
Ru mu nia 42 37 21 69 14 17
Sło we nia 73 23 4 57 34 9
Sło wa cja 41 47 12 54 32 14
Fin lan dia 69 29 2 70 23 7
Szwe cja 86 12 2 67 25 8
Wiel ka Bry ta nia 52 38 10 68 22 10
UE 27 61 29 10 60 26 14

èró dło: Eu ro ba ro metr 69, py ta nia QA 15a.10, QA 15a.12, http://www.ec.eu ro pa.eu/
public_opi nion/ar chi ves/eb/eb69/eb69_an ne xes.pdf.
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7 Uni ted Na tions, Ru ral Ho use holds’ Li ve li ho od and Well -Be ing. Sta ti stics on Ru ral
De ve lop ment and Agri cul tu re Ho use hold In co me. The Wye Gro up Hand bo ok, New York
and Ge ne va 2007, s. 378–390.

8 W mia r´ mo˝ li wo Êci na le ̋ y po mi jaç le Ênic two i ry bo łów stwo; ze wzgl´ du na brak
da nych o do cho dach w nie któ rych kra jach człon kow skich przyj mu je si´ kry te rium de -
kla ro wa ne go głów ne go za wo du wy ko ny wa ne go przez oso b´ re fe ren cyj nà (ma jà cà naj -
wi´k sze udzia ły w do cho dach go spo dar stwa do mo we go).
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Je Êli cho dzi o od czu cia do ty czà ce przej rzy sto Êci dzia ła nia unij nych
in sty tu cji, to tyl ko w czte rech paƒ stwach UE prze wa ̋ a jà oso by uwa ̋ a -
jà ce, ˝e sà one bar dzo przej rzy ste lub przej rzy ste, nad ty mi, któ re twier -
dzà, ̋ e jest prze ciw nie. Te kra je to: Hisz pa nia (41% do 30%), Cypr (48%
do 24%), Mal ta (36% do 31%) oraz Sło we nia (50% do 25%). A˝ w 22
paƒ stwach UE prze wa ̋ a jà oso by uwa ̋ a jà ce, ˝e dzia ła nia unij nych in -
sty tu cji sà nie przej rzy ste (w Ir lan dii od no to wa no rów no wa g´), w tym np.
w Da nii to opi nia a˝ 81% ba da nych, w Niem czech 74%, a w Ho lan dii
71%. Âred nio w ca łej UE tyl ko we dług 25% miesz kaƒ ców dzia ła nia unij -
nych in sty tu cji by ły przej rzy ste, a dla 54% nie przej rzy ste.

Ze wzgl´ du na za pre zen to wa ne wy ni ki ba daƒ do ty czà cych za ufa nia
do unij nych in sty tu cji, któ re by ło re la tyw nie – zwłasz cza w po rów na niu
z za ufa niem do in sty tu cji kra jo wych – wy so kie, na su wa si´ w tym miej -
scu spo strze ̋ e nie, ˝e miesz kaƒ cy paƒstw UE de kla ru jà za ufa nie do jej
in sty tu cji, cho cia˝ jed no cze Ênie uwa ̋ a jà, ˝e dzia ła jà one nie zbyt przej -
rzy Êcie, oraz sa mi przy zna jà, ˝e nie zbyt do brze ro zu mie jà, jak funk cjo -
nu je UE. Mo˝ na wi´c chy ba po wie dzieç, ˝e ob da rza jà je za ufa niem nie -
ja ko w ciem no. Wy da je si´, bio ràc pod uwa g´ te wy ni ki ba daƒ, ˝e bar dzo
wska za ne by ło by pod j´ cie dzia łaƒ zmie rza jà cych do pod nie sie nia po zio -
mu wie dzy na te mat funk cjo no wa nia UE i jej in sty tu cji. Oczy wi Êcie nie
tyl ko po to, aby zre du ko waç je den z prze ja wów zja wi ska „de fi cy tu de -
mo kra cji”. Fakt, ˝e za ufa nie do unij nych in sty tu cji jest wy raê nie wy˝ sze
od za ufa nia do in sty tu cji kra jo wych, nie po wi nien zbyt nio uspo ka jaç. Po
pierw sze, ta ki stan rze czy nie jest da ny raz na za wsze. Po dru gie, brak
rze tel nej wie dzy na te mat funk cjo no wa nia UE i jej or ga nów mo ̋ e, szcze -
gól nie w okre sach spad ku ko niunk tu ry go spo dar czej czy wr´cz kry zy su,
spra wiç, ˝e UE i jej in sty tu cje b´ dà ob cià ̋ a ne od po wie dzial no Êcià za nie
swo je „wi ny” lub sta nà si´ ad re sa ta mi ocze ki waƒ, któ rych ze wzgl´ du
na okre Êlo ne, ogra ni czo ne kom pe ten cje nie b´ dà mo gły speł niç. Ta ki stan
rze czy gro zi za chwia niem za ufa nia i po par cia nie tyl ko dla tych in sty tu -
cji, ale w ogó le dla ca łe go pro ce su in te gra cji.

Bar dzo cie ka we sà od po wie dzi na dwa ko lej ne py ta nia, rów nie˝ po -
moc ne w przy bli ̋ e niu zja wi ska „de fi cy tu de mo kra cji” w UE. Cho dzi mia -
no wi cie o od czu cia miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich do ty czà ce te -



14 S.Ge ro ge, I.Ba che, op.cit., s. 15. 
15 E.O.Erik sen, J.E.Fos sum, Post -na tio nal in te gra tion w: De mo cra cy in the Eu ro pe -

an Union, eds. E.O.Erik sen, J.E.Fos sum Lon don − New York 2000, s. 14. 
16 D.Smith, S.Wri ght, The turn to wards de mo cra cy w: Who se Eu ro pe? The turn to -

wards de mo cra cy, eds. D.Smith, S.Wri ght Oxford − Mal den 1999, s. 1.
17 R.Rohr sch ne ider, The De mo cra cy de fi cit and mass sup port for an EU -wi de go -

vern ment, „Ame ri can Jo ur nal of Po li ti cal Scien ce” no. 2/April 2002, vol. 46, s. 472−473.
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go, czy głos ich paƒ stwa li czy si´ w UE oraz czy na rzu ca ona swo je po -
glà dy ich kra jom. Da ne za war to w ta be li 6. (ba da nie prze pro wa dzo no
wio snà 2008 r.).

Wy ni ki te sà cie ka we m.in. dla te go, ˝e z jed nej stro ny zde cy do wa na
wi´k szoÊç miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich uwa ̋ a, ˝e głos ich kra -
ju li czy si´ w UE. W ska li ca łej Unii po glàd ta ki wy ra ̋ a ło 61% ba da nych,
pod czas gdy prze ciw ne go zda nia by ło 29%. Tyl ko w pi´ ciu paƒ stwach
od no to wa no prze wa g´ osób uwa ̋ a jà cych, ˝e głos ich kra ju w UE si´ nie
li czy, nad ty mi, któ rzy pre zen to wa li prze ciw nà opi ni´. By ły to: Cze chy,
Wło chy, Ło twa, Au stria i Sło wa cja. War to zwró ciç uwa g´, ˝e trud no si´
tu taj do szu ki waç pra wi dło wo Êci po le ga jà cych na tym, ˝e np. przede
wszyst kim miesz kaƒ cy „no wych” paƒstw człon kow skich ma jà po czu cie,
˝e głos ich kra ju w UE si´ nie li czy, czy te˝ ˝e po glàd ta ki jest udzia łem
przede wszyst kim miesz kaƒ ców paƒstw ma łych. Wr´cz prze ciw nie, trze -
ba od no to waç, ̋ e w ta kich kra jach – za li cza nych ra czej do ma łych i Êred -
nich – jak Szwe cja (86%), Luk sem burg (83%), Da nia (83%), Ho lan dia
(81%) czy Bel gia (80%) od se tek osób uwa ̋ a jà cych, ˝e głos ich paƒ stwa
ma zna cze nie w UE, jest bar dzo wy so ki. Z dru giej stro ny bar dzo zde cy -
do wa nie do mi nu je wÊród miesz kaƒ ców kra jów człon kow skich po glàd, ̋ e
UE na rzu ca ich paƒ stwom swo je po glà dy. Opi nia ta ka prze wa ̋ a we
wszyst kich 27 paƒ stwach UE. W ska li ca łej UE po glàd ta ki wy ra ̋ a ło 60%
ba da nych, a prze ciw ne go zda nia by ło tyl ko 26%.

Przy to czo ne da ne wska zu jà wi´c, ̋ e miesz kaƒ cy UE ra czej uwa ̋ a jà, i˝
głos ich paƒ stwa ma zna cze nie w UE. Ko lej nym pro ble mem, spo Êród
skła da jà cych si´ na za gad nie nie „de fi cy tu de mo kra cji”, jest wska zy wa ny
„dy stans mi´ dzy in sty tu cja mi UE a oby wa te la mi”14 UE. E.O.Erik sen
i J.Fos sum pi szà: „w UE do mi nu je ra czej głos eks per tów ni˝ lu dzi”,15

D.Smith i S.Wri ght za uwa ̋ a jà zaÊ, ˝e Wspól no ty i UE by ły bu do wa ne
przez „po li ty ków, lu dzi biz ne su, dy plo ma tów, praw ni ków, eko no mi stów
i urz´d ni ków”.16 Ana li zu jàc da ne sta ty stycz ne z po ło wy lat 90. XX w.,
R.Rohr sch ne ider wy cià gnàł wnio sek, ˝e wi´k szoÊç miesz kaƒ ców Eu ro py
Za chod niej nie uwa ̋ a, i˝ UE ich re pre zen tu je.17 Przy naj mniej w pew nym
stop niu po moc na w zwe ry fi ko wa niu te go, czy wspo mnia ny dy stans rze czy -
wi Êcie jest od czu wal ny dla miesz kaƒ ców paƒstw UE, mo ̋ e byç ich



Ta be la 7. Po czu cie li cze nia si´ z gło sem miesz kaƒ ców 
w paƒ stwach człon kow skich oraz w UE (w %)

Pań stwo/ Mój głos li czy się w mo im kra ju Mój głos li czy się w UE
/gru pa państw

zga dzam nie zga- nie wiem zga dzam nie zga- nie wiem
się dzam się się dzam się

Bel gia 62 37 1 49 48 3

Buł ga ria 18 66 16 14 59 27

Cze chy 22 74 4 16 78 6

Da nia 93 6 1 50 45 5

Niem cy 59 36 5 34 55 11

Es to nia 43 53 4 23 63 14

Gre cja 28 72 0 34 66 0

Hisz pa nia 55 34 11 45 40 15

Fran cja 72 25 3 41 51 8

Ir lan dia 47 41 12 31 50 19

Wło chy 17 71 12 16 68 16

Cypr 59 35 6 48 41 11

Ło twa 17 78 5 12 79 9

Li twa 18 71 11 27 56 17

Luk sem burg 69 25 6 44 48 8

Wę gry 32 64 4 28 62 10

Mal ta 48 29 23 45 30 25

Ho lan dia 79 20 1 44 51 5

Au stria 51 41 8 22 65 13

Pol ska 51 38 11 38 45 17

Por tu ga lia 37 55 8 28 63 9

Ru mu nia 20 60 20 18 57 25

Sło we nia 61 36 3 41 53 6

Sło wa cja 31 62 7 17 73 10

Fin lan dia 70 29 1 24 73 3

Szwe cja 87 11 2 38 56 6

Wiel ka Bry ta nia 39 56 5 22 70 8

UE 27 48 45 7 31 57 12

èró dło: Eu ro ba ro metr 69, py ta nia QA 15a.5, QA 15a.4, http://www.ec.eu ro pa.eu/pu blic
_opi nion/ar chi ves/eb/eb69/eb69_an ne xes.pdf.
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18 Ch.Lord, As ses sing de mo cra cy in a con te sted po li ty, „Jo ur nal of Com mon Mar -
ket Stu dies” no. 4, No vem ber 2001, vol. 39, s. 644. 
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od po wiedê na pyta nie, na ile w UE li czy si´ ich oso bi sty głos. Do kład ne da -
ne pre zen tu jà ce od po wie dzi na to py ta nie przed sta wio ne zo sta ły w ta be -
li 7. Dla po rów na nia za war to w niej rów nie˝ wy ni ki od po wie dzi na py ta nie
o po czu cie licze nia si´ gło su ba da nych w ich wła snych paƒ stwach. Wy ni -
ki po cho dzà z ba da nia prze pro wa dzo ne go wio snà 2008 r.

Da ne za war te w ta be li 7. wska zu jà, ̋ e miesz kaƒ cy paƒstw człon kow -
skich sà zda nia, i˝ ich głos w UE ra czej si´ nie li czy. W ska li ca łej Unii
po glàd ta ki wy ra ̋ a 57% ba da nych, 31% twier dzi, ˝e ich głos w UE ma
zna cze nie. Tyl ko miesz kaƒ cy czte rech paƒstw człon kow skich – Da nii
(sto sun kiem 50% do 45%), Hisz pa nii (45% do 40%), Cy pru (48% do
41%) i Mal ty (45% do 30%), w prze wa ̋ a jà cej mie rze wy ra ̋ a li opi ni´, ˝e
ich głos li czy si´ w UE. Kon fron tu jàc te da ne z od po wie dzia mi na py ta -
nie o po czu cie, na ile li czy si´ głos miesz kaƒ ców UE w ich wła snych
paƒ stwach, na le ̋ y od no to waç, ˝e prze ko na nie o zna cze niu swo je go gło -
su we wła snym paƒ stwie jest wy raê nie wi´k sze. W ca łej UE 48% ba da -
nych wy ra zi ło po glàd, ˝e ich głos w kra ju si´ li czy, a prze ciw ne go zda -
nia by ło 45%. Z prze wa gà ta kich opi nii mie li Êmy do czy nie nia
w 15 paƒ stwach UE. War to jed nak za uwa ̋ yç, ˝e oce ny by ły tu taj bar -
dzo zró˝ ni co wa ne. W nie któ rych paƒ stwach wÊród miesz kaƒ ców bar -
dzo zde cy do wa nie prze wa ̋ a po czu cie li cze nia si´ z ich gło sem (np. w Da -
nii – 93% do 6%, w Szwe cji 87% do 11%), w in nych po glà dy te sà
dia me tral nie od mien ne (np. na Ło twie od se tek osób uwa ̋ a jà cych, ˝e
ich głos nie ma zna cze nia w kra ju wy niósł 78%, w Cze chach − 74%,
w Gre cji − 72%, we Wło szech i na Li twie − 71%).

Pod su mo wu jàc przed sta wio ne wy ni ki ba daƒ opi nii pu blicz nej, po
pierw sze jesz cze raz na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e za gad nie nia, o któ re py ta ni
by li miesz kaƒ cy paƒstw UE, i od po wie dzi za pre zen to wa ne w ni niej szym
opra co wa niu nie do ty ka jà wszyst kich kwe stii skła da jà cych si´ na pro -
blem „de fi cy tu de mo kra cji” w UE. Wie le z tych za gad nieƒ, przede
wszyst kim do ty czà cych kom pe ten cji po szcze gól nych in sty tu cji UE i ich
wza jem nych re la cji, ma zresz tà cha rak ter obiek tyw ny, tzn. sà one wy -
raê nie od mien ne od roz wià zaƒ przy j´ tych w paƒ stwach człon kow skich,
i stàd m.in. wy ni ka wska zy wa ny pro blem. Po za tym jed nym z czyn ni ków
kom pli ku jà cych za gad nie nie „de fi cy tu de mo kra cji” w Unii Eu ro pej skiej
jest to, ˝e − jak za uwa ̋ a Ch. Lord − UE jest trak to wa na jak ca łoÊç.
Mó wi si´ wi´c, ˝e Unia cier pi na „de fi cyt de mo kra cji”, a nie, ˝e to ra -
czej po szcze gól ne in sty tu cje czy dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach UE
nim si´ cha rak te ry zu jà.18



19 L.Ch.Blich ner: The an no ny mo us hand of pu blic re ason. In ter par lia men ta ry di s -
co ur se and the qu est for le gi ti ma cy w: De mo cra cy in the Eu ro pe an Union, eds. E.O.Erik -
sen, J.E.Fos sum, Lon don − New York 2000, s. 147−148.

20 J.A.Ca po ra so, op.cit., s. 53. 
21 D. Jud ge, D.Earn shaw, The Eu ro pe an Par lia ment, Ba sing sto ke − New York 2003,

s. 27−28.
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Po dru gie, prze wa ̋ a jà ce ge ne ral nie po zy tyw ne opi nie na te mat przy -
na le˝ no Êci po szcze gól nych paƒstw do UE i ko rzy Êci wy ni ka jà cych z niej
dla tych paƒstw mo gà byç pod sta wà do sfor mu ło wa nia ostro˝ ne go wnio -
sku, ̋ e na wet je Êli ma my do czy nie nia z „de fi cy tem de mo kra cji” w Unii,
nie jest on głów nym pro ble mem i wy zwa niem i/lub Êwia do moÊç je go
ist nie nia wÊród miesz kaƒ ców paƒstw człon kow skich jest re la tyw nie ni -
ska. Oczy wi Êcie nie zmie nia to fak tu, ˝e nie da si´ w dłu˝ szej per spek -
ty wie kon ty nu owaç pro ce su in te gra cji wbrew „zwy kłym lu dziom”, nie
wy ja Ênia jàc, nie tłu ma czàc i nie prze ko nu jàc do po dej mo wa nych de cy -
zji. Na pro blem bra ku wy star cza jà cej ko mu ni ka cji pod czas pro ce su le -
gi sla cyj ne go na po zio mie unij nym i ogól no eu ro pej skiej de ba ty wska zu -
je np. L.Ch. Blich ner.19 Ko niecz ne jest wy pra co wa nie jak naj szer sze go
po czu cia, ˝e in te gra cja przy no si kon kret ne, wy mier ne ko rzy Êci, któ re
prze wa ̋ a jà nad kosz ta mi, oraz ˝e pro ces ten jest zgod ny (a przy naj -
mniej nie jest sprzecz ny) z in te re sa mi jak naj szer szych grup spo -
łecznych w paƒ stwach UE. Jed nak pod kre Êla nie tyl ko efek tyw no Êci
i wàsko ro zu mia nych ko rzy Êci wy ni ka jà cych z in te gra cji jest nie wy star -
cza jà ce, gdy˝ wraz z jej roz wo jem oraz wzro stem zna cze nia wspól no to -
wych in sty tu cji „lu dzie za cz´ li py taç nie tyl ko o efek tyw noÊç tych insty -
tu cji, ale tak ̋ e o kwe sti´ ich re pre zen ta tyw no Êci i od po wie dzial no Êci”.20

In te gra cja nie mo ̋ e byç po strze ga na ja ko swo ista „zmo wa elit”, któ re
ca ły ten pro ces wsz cz´ ły i kon ty nu ujà po to tyl ko, aby za pew niç so bie
ja kieÊ pro fi ty, a wo la spo łe czeƒstw paƒstw UE nie ma zbyt wiel kie go
zna cze nia. Szcze gól nie du ̋ à wa g´ na le ̋ y przy wià zy waç do cià głe go wy -
ja Ênia nia, tłu ma cze nia i prze ko ny wa nia spo łe czeƒstw w paƒ stwach
człon kow skich do szcze gól nie trud nych i zło ̋ o nych de cy zji, ta kich jak
przyj mo wa nie no wych trak ta tów czy po sze rza nie skła du UE o no we kra -
je, co mo ̋ e wy wo ły waç naj wi´k sze oba wy i za nie po ko je nie. Wy łàcz nie,
lub na wet w prze wa ̋ a jà cej mie rze, tech no kra tycz ny mo del funk cjo no -
wa nia i dal sze go roz wo ju pro ce su in te gra cji, sto so wa ny w je go po czàt -
kach (np. w ra mach pier wot ne go, „tech no kra tycz ne go” i „eli tar ne go”
mo de lu funk cjo no wa nia Wspól not, za kła da ne go przez J.Mon ne ta, or -
gan par la men tar ny – Zgro ma dze nie – „był prze wi dzia ny ja ko ma jà cy
dzia łaç na pe ry fe riach wiel kie go eu ro pej skie go pro jek tu”21), jest obec -



22 P.Dyr berg, Ac co un ta bi li ty and le gi ti ma cy: What is the con tri bu tion of trans pa ren -
cy? w: Ac co un ta bi li ty and le gi ti ma cy in the Eu ro pe an Union, eds. A.Ar null, D.Win -
cott, Oxford 2002, s. 81−82.
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nie nie tyl ko nie mo˝ li wy, ale był by tak ̋ e nie sku tecz ny. Na wet bo wiem
je Êli mo˝ li we b´ dzie po dej mo wa nie pew nych de cy zji tyl ko przez od po -
wied nie in sty tu cje UE, bez sta raƒ o ich ak cep ta cj´ przez spo łe czeƒ -
stwa, pr´ dzej czy póê niej spo łe czeƒ stwa wy ra ̋ à nie za do wo le nie lub
sprze ciw wo bec tych de cy zji (w wy bo rach na szcze blu kra jo wym lub
w ta kich re fe ren dach jak we Fran cji czy w Ho lan dii w 2005 r.), co mo -
˝e za ha mo waç po st´p in te gra cji. Rów nie istot ne jest to, ˝e trud no ocze -
ki waç od spo łe czeƒstw paƒstw UE mi ni mal ne go cho cia˝ by za an ga ̋ o -
wa nia w pro ces in te gra cji, za in te re so wa nia nim, uczest nic twa
w wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go itp., je Êli funk cjo no wa nie Unii
by ło by po strze ga ne ja ko nie de mo kra tycz ne, nie przej rzy ste czy nie zro -
zu mia łe.

Po trze cie, w Êwie tle wy ni ków ba daƒ do ty czà cych za ufa nia do in sty -
tu cji wspól no to wych i kra jo wych, cz´ sto for mu ło wa ne pod ad re sem tych
pierw szych opi nie kry tycz ne po win ny byç chy ba tro ch´ bar dziej sto no -
wa ne i wy wa ̋ o ne. To in sty tu cje kra jo we cie szà si´ bo wiem znacz nie
ni˝ szym za ufa niem ni˝ unij ne. Oczy wi Êcie spra wà dys ku syj nà jest to,
na ile przed sta wio ne wy ni ki do ty czà ce za ufa nia do in sty tu cji kra jo wych
i wspól no to wych sà uza sad nio ne i spra wie dli we. Nie zmie nia to jed nak
fak tu, ˝e ta kie sà od czu cia lu dzi. Ze wzgl´ du na to kry ty ka in sty tu cji
unij nych te˝ jest cz´ sto nie uza sad nio na i nie spra wie dli wa – nie rzad -
ko słu ̋ à one ja ko chło piec do bi cia, któ re go mo˝ na ob cià ̋ yç w spo sób
nie uza sad nio ny wi na mi za pro ble my, na któ re nie za wsze ma ja ki kol -
wiek wpływ.

Po czwar te, przed sta wio ne wy ni ki ba daƒ wska zu jà, ˝e ob sza rem,
w któ rym cià gle szcze gól nie du ̋ o po zo sta je do po pra wie nia, jest sys te -
ma tycz ne wy ja Ênia nie i przy bli ̋ a nie lu dziom spo so bu funk cjo no wa nia
UE i jej in sty tu cji. Brak wie dzy na ten te mat jest bez wàt pie nia jed nà
z głów nych przy czyn kry tycz nych opi nii for mu ło wa nych za rów no na te -
mat po szcze gól nych dzia łaƒ po dej mo wa nych przez wspól no to we in sty -
tu cje, jak pro ce su in te gra cji i ca łej UE. Na le ̋ y zgo dziç si´ ze sło wa mi
P.Dyr ber ga, któ ry pi sze, ˝e do bre funk cjo no wa nie de mo kra cji za le ̋ y od
do brze po in for mo wa ne go spo łe czeƒ stwa i od de ba ty opar tej na in for -
ma cjach, a me cha ni zmy przej rzy sto Êci, ta kie jak do st´p spo łe czeƒ stwa
do in for ma cji, mo gà zwi´k szaç wpływ spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go na
de cy zje po dej mo wa ne przez wła dze.22
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Abs tract

“Democracy deficit” in the European Union? Institutions
of the European Union and feeling of an influence had on
the EU’s working in the light of the public opinion polls

The pro blem of the so -cal led de mo cra cy de fi cit in the Eu ro pe an
Union (EU) is one of the most in te re sting and com plex pro blems as
well as one of the most im por tant chal len ges the EU fa ces at the be -
gin ning of the 21st Cen tu ry. In the two pre vio us ar tic les on this sub ject
(“Stu dia Eu ro pej skie”, No. 1/2007 and 2/2007) the Au thor ad dres sed
the qu estion of cer ta in the ore ti cal aspects of de mo cra cy de fi cit in the
EU and the EU’s in sti tu tio nal sys tem ope ra tion in which de mo cra cy
de fi cit re ve als.

The ar tic le de als with the qu estion of the pu blic opi nion in the EU
mem ber sta tes abo ut de mo cra cy de fi cit. The Au thor pre sents (on the
ba sis of the Eu ro ba ro me ter’s da ta) and ana ly ses re se arch fin dings abo -
ut such qu estions as ge ne ral opi nion on the mem ber ship in the EU in
a gi ven co un try or views on the pro blem of co sts and be ne fits de ri ving
from mem ber ship in the EU. In the se cond part the Au thor pre sents
re sults of re se arch on such qu estions as a de gree to which pe ople in
mem ber sta tes trust the EU in sti tu tions and – for the sa ke of com pa ri -
son – the ir do me stic ones or whe ther pe ople think that the EU im po -
ses its views upon the ir co un try, whe ther they un der stand how the EU
ope ra tes or how trans pa rent it is.


