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Nederland

Profiel van ondervraagde 
politici

Welke politieke partij vertegenwoordigt u? 
(%)

sd2
Bent u het er in het algemeen mee eens of 

oneens dat regio’s, steden en dorpen voldoende 
invloed op de toekomst van de Europese Unie 
hebben? (%)

Invloed van regio's, steden en 
dorpen
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Als u denkt aan de huidige situatie 
Nederland, hoe belangrijk of onbelangrijk is dan 
elk van de volgende punten? (%)

q2

Nederland

Buitenste cirkel

Helemaal mee eens Eerder mee eens
Eerder mee oneens Helemaal mee oneens
Weet ik niet
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De invloed van regio’s en lokale overheden op de 

EU-beleidsvorming verhogen
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De toegang van regio’s en lokale overheden tot 

EU-financiering verbeteren
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De samenwerking met regio’s en lokale 

overheden in andere Europese landen uitbreiden
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Erg belangrijk Tamelijk belangrijk

Tamelijk onbelangrijk Helemaal niet belangrijk

Weet ik niet

*Methodologische opmerking

Er zijn e-mailuitnodigingen verzonden 
naar lokale politici van alle verschillende 
politieke niveaus en kleuren. Echter, 
vanwege variatie in beschikbare 
contactgegevens en responspercentage, 
alsmede door beperkingen in de 
steekproefomvang, kan volledige 
representativiteit niet worden 
gegarandeerd.

GroenLinks (GL)

Democraten 66 (D66)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Partij van de Arbeid (PvdA)

ChristenUnie (CU)

Socialistische Partij (SP)

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Juiste Antwoord 21 (JA21)

Een lokale of regionale politieke partij

Een andere nationale politieke partij

Geen enkele, ik ben niet aan een politieke
partij verbonden / Ik ben onafhankelijk
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Belangrijke EU-
beleidsonderwerpen voor 
regio's, steden en dorpen

Kennis van de Conferentie over de 
toekomst van Europa

Voor welke van de volgende onderwerpen 
zou u de invloed van regio’s en steden op de 
EU-beleidsvorming graag zien groeien? 
Selecteer maximaal vier antwoorden. (%)
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EU27 Nederland

3 1

8 3

43 28

46 68

Nederland
Buitenste cirkel

Ja, ik ben er actief bij betrokken geweest

Ja, ik ben op de hoogte van activiteiten in verband daarmee in mijn 
kiesdistrict
Ja, maar ik ben niet de hoogte van activiteiten in verband daarmee in 
mijn kiesdistrict
Nee, ik ben daar niet van op de hoogte

Bent u op de hoogte van de Conferentie 
over de toekomst van Europa? (%)

q4

In welke mate bent u het er voor elk van de 
volgende maatregelen mee eens of oneens dat 
ze de democratie in de Europese Unie beter 
zouden doen werken? (% Totaal 'Mee eens')

q7
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De betrokkenheid van 

subnationale/lokale 

overheidsniveaus bij de EU-

beleidsvorming versterken

75

60NL

Elementen uit de participerende 

democratie, zoals burgerraden of 

-panels, invoeren

62
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De Europese politieke 

partijen sterker maken
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Beter informeren over de 

democratische systemen op het 

niveau van de EU en op nationaal 

en subnationaal niveau.

Hoe kan democratie in de EU 
worden verbeterd?
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63NL
Klimaatverandering en het milieu
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26NL
Gezondheid

61

42NL

Een sterkere economie, sociale 

rechtvaardigheid en 

werkgelegenheid

13

12NL

De EU in de wereld 

(buitenlandbeleid, 

ontwikkelingssamenwerking enz.)
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17NL
Digitale transformatie

24

24NL
Europese democratie

31
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Waarden en rechten, 

rechtsstaat en veiligheid

29

33NL
Migratie

50
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Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en 

sport


