
Piirkondlik ja kohalik 
baromeeter

Intervjuud: EL27 – 2 698 | EE - 65 (Välitööd: 25.07-11.09.2022)    Metodoloogia

Eesti

Küsitletud kohalike ja 
piirkondlike esindajate profiil  

Milline järgmistest kirjeldab, kuidas endast 
mõtlete? (%)

d2

Piirkondade ja linnade mõju

Eesti
(välimine ring)

Nõustun täielikult Pigem nõus

Pigem ei ole nõus Ei nõustu üldse

Ei tea

EL27 Eesti

48 26

41 59

6 11

2 2

3 3

*Metodoloogiline märkus

E-kirjad saadeti eri poliitiliste tasandite ja 
erineva parteilise kuluvusega 
omavalitsuspoliitikutele Kuid kuna 
kontaktandmete kättesaadavuses ja 
saadud vastuste arvus oli erinevusi ning 
ka valimi suurus oli piiratud, ei saa siiski 
tagada täielikku esindatust.

68

59EE

30

39EE

Mees Naine

EL27 Eesti

1 2

15 12

40 55

45 31

Eesti
(välimine ring)

18-24-aastased 25- 39-aastased

40-54-aastased 55+-aastased

Kuidas saaks teie arvates piirkondi ja linnu 
kõige tõhusamalt kaasata arutelusse Euroopa 
tuleviku konverentsil? (Mitu võimalikku
vastust, %) 

q16

Kas teie üldiselt nõustute või ei nõustu 
sellega, et piirkonnad ja linnad peaksid Euroopa 
Liidu tulevikku rohkem mõjutama? (%)

q15

Kui vana Te olete? (%)
d1r1

Tagades pideva arutelu sel teemal 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil

Toetades alaliste kodanikekogude loomist 
arutelu teavitamise huvides

Osaledes põhiseaduslikul arutelul / ELi 
aluslepingute läbivaatamise 

konventsioonil

Muu

Mitte ükski neist
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60EE

27

28EE

26

17EE

5

5EE

4

6EE



56

32EE

55

55EE

49

65EE

35

51EE

33

48EE

27

34EE

26

15EE

24

12EE

14

12EE

2

2EE

Eesti

Piirkondlik ja kohalik baromeeter

Olulised ELi teemad piirkondade 
ja linnade jaoks

Millistes järgmistest teemadest peaksid 
piirkonnad ja linnad teie arvates ELi poliitika 
kujundamisel rohkem mõjukad olema? (Mitu 
võimalikku vastust, %) 

q17

Ukraina sõda: piirkondlikud ja 
kohalikud reaktsioonid

Milliseid meetmeid võttis teie kohalik või 
piirkondlik omavalitsus vastuseks sõjale Ukraina 
vastu? (Mitu võimalikku vastust, %)

q1

76

94EE

57

79EE

53

43EE

50

59EE

ELi rahastus piirkondade ja 
linnade jaoks

Millised peaksid teie arvates olema ELi 
rahastuse peamised eesmärgid teie linna või 
piirkonna tulevase arengu jaoks? (Mitu 
võimalikku vastust, %) 

q11

51

28EE

48

74EE

42

14EE

40

26EE

Kliimakriis ja keskkond

Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus 
ja töökohad

Haridus, kultuur, noored ja sport

Väärtused ja õigused, õigusriik ja 
turvalisus

Tervis

Ränne

Euroopa demokraatia

Digipööre

EL maailmas (välispoliitika, 
arengukoostöö jne)

Mitte ühtegi neist

Põgenike vastuvõtmine Ukrainast

Poliitilise solidaarsuse näitamine 
Ukrainaga

Kodanike ja kohalike 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamine nende 
solidaarsustegevuses

Materiaalse abi saatmine Ukrainasse

Majanduse rohepöörde toetamine

Energiahindade tõusu leevendamine

Kliimakriisi mõju leevendamine

Investeerimine kaasaegsetesse 
transpordivahenditesse
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