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Danmark

Profil af adspurgte lokale og 
regionale repræsentanter  

Hvilken af de følgende beskriver, hvordan 
du betragter dig selv? (%)

d2

Indvirkning af regioner og byer

Danmark
(yderkrans)

Helt enig Tilbøjelig til at være enig

Tilbøjelig til at være uenig Helt uenig

Ved ikke

EU27 Danmark

48 34

41 43

6 10

2 7

3 7

*Note angående metode

Der er sendt e-mailinvitationer til 
lokalpolitikere fra alle forskellige politiske 
niveauer og tilhørsforhold. Men på grund 
af variationer i tilgængelige 
kontaktoplysninger og svarprocenter samt 
begrænsninger hvad angår 
stikprøvestørrelse, kan der ikke gives 
garanti for, at svarene er fuldt 
repræsentative.
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Mand Kvinde

EU27 Danmark

1 2

15 7

40 39

45 53

Danmark
(yderkrans)

18-24-årige 25- 39-årige

40-54-årige 55+-årige

Hvordan kan regioner og byer efter din mening 
være mest effektivt involveret i debatten om 
Europas fremtid? (Flere svar tilladt, %) 

q16

Generelt set, er du så enig eller uenig i, at 
regioner og byer skal have større indflydelse på 
EU's fremtid? (%)

q15

Hvad er din alder? (%)
d1r1

Ved at sikre en løbende debat om emnet 
på regionalt og lokalt plan

Ved at støtte oprettelsen af permanente 
borgerforsamlinger for at skabe et højere 

informationsniveau i debatten

Ved at engagere sig i den 
forfatningsmæssige debat/konventionen 

om at revidere EU-traktaterne

Andre

Ingen af disse
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Danmark

Regionalt og lokalt barometer

Centrale EU-emner for regioner 
og byer

Inden for hvilke af følgende emner bør 
regioner og byer efter din mening få mere 
indflydelse i EU's politiske beslutningsproces? 
(Flere svar tilladt, %) 

q17

Krigen i Ukraine: regionale og 
lokale reaktioner

Hvilken form for handlinger har dine lokale 
eller regionale myndigheder igangsat som svar 
på krigen mod Ukraine? (Flere svar tilladt, %)
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EU-støtte til regioner og byer

Hvad burde efter din mening være de 
vigtigste målsætninger for EU-finansiering for 
den fremtidige udvikling af din by eller region? 
(Flere svar tilladt, %) 
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Klimakrisen og miljøet

En stærkere økonomi, social 
retfærdighed og arbejdspladser

Uddannelse, kultur, ungdom og sport

Værdier og rettigheder, princippet om 
retsstaten og sikkerhed

Sundhed

Migration

Europæisk demokrati

Digital omstilling

EU i verden (udenrigspolitik, 
udviklingssamarbejde osv.)

Ingen

Modtage flygtninge fra Ukraine

Vise politisk solidaritet med Ukraine

Støtte borgere og organisationer i det 
lokale civilsamfund i deres 

solidaritetsaktiviteter

Sende materiel hjælp til Ukraine

At støtte den grønne omstilling af 
økonomien

At afhjælpe den voldsomme stigning i 
energipriser

At afhjælpe konsekvenserne af 
klimakrisen

At investere i moderne 
transportfaciliteter
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