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PARLEMETER 2019: TIEN BELANGRIJKE BEVINDINGEN

Stabiele, ruime steun voor EU-lidmaatschap
Het percentage burgers dat positief staat tegenover lidmaatschap van de Europese 

Unie stijgt al zeven jaar lang en is nu stabiel op een hoog niveau: bijna zes op de tien 

Europeanen vinden het een goede zaak dat hun land lid is van de EU.

Tevredenheid over de manier waarop de democratie in de EU werkt
De Europese verkiezingen van 2019 hebben positief bijgedragen aan de toegenomen 

tevredenheid over de manier waarop de democratie in de Europese Unie functioneert: 

52 % (+ 3 procentpunt) van de Europeanen deelt dit gevoel.

De Europeanen willen een sterker Parlement
De Europese burgers willen dat het Europees Parlement in de toekomst een sterkere 

rol krijgt. Enkele maanden na de Europese verkiezingen pleit 58 % van de respond-

enten voor een Parlement met meer invloed. Dit is 7 procentpunt meer dan in het 

voorjaar van 2019 en 14 procentpunt meer dan in september 2015. Daarmee bereikt 

deze indicator zijn hoogste niveau sinds 2007.

Beweging in het imago van het Europees Parlement
Het imago van het Europees Parlement bij de burgers blijft overwegend neutraal (46 

%, + 3 procentpunt), maar bij nadere beschouwing van de gegevens blijkt dat de kloof 

tussen Europeanen die een positief beeld van het Europees Parlement hebben (33 %, 

+ 1 procentpunt) en Europeanen met een negatieve kijk (19 %, - 2 procentpunt) groter 

wordt. 

“Mijn stem telt in de EU” weer op het niveau van voor de verkiezingen
Zoals verwacht is het gevoel van de burgers dat hun stem telt in de EU, teruggeval-

len naar het niveau van voor de verkiezingen. De perceptie dat “mijn stem telt” hangt 

immers sterk samen met de dynamiek van de verkiezingen. Hieruit blijkt echter ook 

duidelijk dat de Europese burgers continu verwachten dat naar hen wordt geluisterd.
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Klimaatverandering, armoede, terrorisme en werk-
loosheid zijn de belangrijkste prioriteiten
Een meerderheid van de Europeanen wenst concrete Europese maatregelen op het 

gebied van klimaatverandering, armoedebestrijding, terrorisme en werkloosheid. Wat 

de verdediging van de Europese waarden betreft, is een duidelijke meerderheid van 

mening dat de mensenrechten wereldwijd, de vrijheid van meningsuiting en gen-

dergelijkheid moeten worden gehandhaafd als fundamentele waarden van de Unie.

Klimaatverandering: milieuprobleem nummer 1 voor de Europese burgers
Als we naar een reeks milieukwesties kijken, is een absolute meerderheid in de EU van 

mening dat de klimaatverandering vandaag de dag het belangrijkste milieuprobleem 

is, gevolgd door luchtverontreiniging, ontbossing en de toenemende hoeveelheid 

afval.

Klimaatjongeren wegen op het beleid
Bijna zes op de tien Europeanen zijn van mening dat de door jongeren geleide kli-

maatprotesten zowel op EU-niveau als in de binnenlandse politiek een rechtstreeks 

effect op het beleid hebben gehad.

Meer informatie? Ja, graag!
Driekwart van de Europese burgers (77 %) zou graag meer informatie krijgen over 

de activiteiten van de Europese instellingen. Ze tonen vooral belangstelling voor de 

concrete gevolgen van de EU-wetgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau en 

willen graag meer informatie over de activiteiten van het Europees Parlement en zijn 

leden. 

Bereidheid tot meer betrokkenheid
Drie op de tien respondenten zouden worden gestimuleerd om zich meer met de 

werkzaamheden van de EP-leden van hun land bezig te houden als ze meer informatie 

zouden krijgen over hun rol en werkzaamheden of als ze hen vaker in de media zouden 

zien.
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NOG STEEDS VEEL STEUN VOOR DE EU

Na een vrijwel continue stijging tussen 2011 en 2018 is het percentage burgers dat positief 

staat tegenover lidmaatschap van de Europese Unie nu stabiel op een hoog niveau. Bijna zes 

op de tien Europeanen (59 %, =) zijn voorstander van het EU-lidmaatschap van hun land. Daarmee 

laat deze belangrijke Eurobarometer-indicator al voor het derde jaar op rij een hoge score zien 1.

Een meerderheid van de respondenten in 25 lidstaten vindt het “een goede zaak” dat hun land lid van de 

EU is. In deze landen varieert het percentage voorstanders van 81 % in Ierland en Luxemburg tot 42 % in 

het Verenigd Koninkrijk. In de overige drie lidstaten, Italië, Tsjechië en Slowakije, vindt een meerderheid 

van de respondenten het EU-lidmaatschap goed noch slecht voor hun land. 

In vergelijking met juni 2019 is in Frankrijk een duidelijke stijging van de steun voor EU-lidmaatschap te 

zien. Het aantal positieve meningen is er met 6 procentpunt gestegen tot 58 %. In Griekenland is de steun 

met 5 procentpunt gestegen tot 47 % en in Letland met 4 procentpunt tot 59 %. Daarentegen is de steun 

voor de EU gedaald in Litouwen (- 8 procentpunt), het Verenigd Koninkrijk (- 7 procentpunt), Polen en 

Cyprus (beide - 5 procentpunt). Tegen de achtergrond van de brexit is het Verenigd Koninkrijk het enige 

land waar het aantal onbesliste meningen over het EU-lidmaatschap enorm is gestegen: 31 % van de 

Britse respondenten (een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van juni 2019) vindt EU-lidmaatschap 

goed noch slecht voor het VK. 

1 Sinds maart 2017 schommelt deze indicator tussen 57 % en 62 %.



PARLEMETER 2019: SAMENVATTING 8

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen blijven jongeren over het algemeen de grootste voorstanders 

van de Europese Unie. 64 % van de 15- tot 24-jarigen vindt EU-lidmaatschap “een goede zaak”, ten opzichte 

van 54 % van de 55-plussers. Toch blijkt uit deze enquête ook dat de steun onder jongeren 6 procentpunt 

lager is dan in juni 2019. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze ontwikkeling een eerste signaal van 

onverschilligheid bij jongeren is. De daling van de steun voor de EU onder jongeren toont wel aan dat hun 

steun, en dan met name verkiezingsdeelname en algemene belangstelling, niet als vanzelfsprekend kan 

worden beschouwd. 

EEN STERKER GEVOEL VAN TEVREDENHEID OVER DE DEMOCRATIE IN DE EU

Terwijl de steun voor EU-lidmaatschap stabiel blijft, stijgt het algemene gevoel van optimisme 

over de toekomst van de Unie langzaam maar gestaag.

32 % van de burgers is van mening dat de EU op de goede weg is. Dat is een stijging van 5 procentpunt 

ten opzichte van het voorjaar van 2019 en een voortzetting van de positieve trend die sinds november 

2011 te zien is. Het percentage burgers dat het gevoel heeft dat het in de EU de verkeerde kant op gaat, 

daalt met 5 punten. Een relatieve meerderheid van 46 % van de respondenten is deze mening toegedaan. 

Tegelijk hebben de recente Europese verkiezingen en de actieve verkiezingsdeelname van de burgers 

positief bijgedragen tot een toenemend gevoel van tevredenheid over de werking van de democratie 

in de Europese Unie. Uit eerdere Eurobarometer-enquêtes bleek al dat de burgers vertrouwen hebben 

in en waardering hebben voor het Europese democratische proces. Dit wordt met name bevestigd door 

de huidige resultaten van de Parlemeter wat verscheidene aspecten van de Europese democratie betreft. 

52 % van de Europeanen is tevreden over de manier waarop de democratie in de Europese Unie func-

tioneert en 56 % is die mening ook toegedaan wat hun eigen land betreft. De afgelopen twaalf maanden 

is de tevredenheid over het democratische proces in de EU toegenomen. Wat het functioneren van de 

democratie op nationaal niveau betreft, is er weinig verandering te zien.  

Het nationale percentage burgers dat tevreden is over de manier waarop de democratie in de EU functioneert, 

is in sommige van de 28 lidstaten vrijwel dubbel zo hoog als in andere. In Ierland (77 %), Denemarken (77 %) en 

Polen (73 %) is de tevredenheid het hoogst, terwijl de burgers in Spanje en het Verenigd Koninkrijk (beide 45 %), 

Italië (44 %) en Griekenland (34 %) het minst tevreden zijn over het democratische proces in de EU.

Wat de nationale systemen betreft, is het percentage “tevreden” respondenten in Roemenië (34 %), Kroatië 

(33 %) en Griekenland (32 %) bijna drie keer lager dan in Denemarken (93 %), Luxemburg (84 %) en Neder-

land (83 %), waar de waardering van de burgers voor het nationale democratische proces het hoogst is.  In 

14 landen is de algemene tevredenheid over de Europese democratie groter dan de tevredenheid over de 
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nationale democratie. Dit verschil is bijzonder opvallend in Roemenië, Kroatië, Litouwen, Bulgarije, Letland en 

Polen. Wat de veranderingen op nationaal niveau betreft, is in Hongarije, Polen, Tsjechië en Spanje de groot-

ste toename van de steun voor de democratie in de EU sinds het voorjaar van 2019 te zien (respectievelijk 

+ 13, + 11, + 10 en + 9 procentpunt). Deze stijgingen moeten in hun context worden geplaatst, rekening 

houdend met specifieke politieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld het standpunt van de Europese Unie over de 

eerbiediging van de rechtsstaat in Hongarije en Polen of de onzekere politieke situatie in Spanje.

TOEGENOMEN BELANGSTELLING VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN

Een andere factor die meer inzicht biedt in de ontwikkeling van de publieke opinie over de 

Europese Unie is het feit dat zowel de burgers als de media het afgelopen jaar meer aandacht 

hebben gehad voor Europese aangelegenheden.

Op de vraag of hun persoonlijke belangstelling voor Europese zaken de afgelopen twaalf maanden is 

veranderd, antwoordt een grote meerderheid van de respondenten dat die gelijk is gebleven (62 %). 22 

% van de Europeanen zegt evenwel dat hun aandacht is toegenomen, slechts 15 % dat die is afgenomen. 

Per land bekeken is de toenemende belangstelling voor Europese aangelegenheden opvallend in Ierland 

(45 %) en in het Verenigd Koninkrijk (43 %). Dat komt voor een deel door het feit dat het nationale publieke 

debat werd gedomineerd door de brexit.  Aan het andere uiteinde van de schaal zegt 27 %, respectievelijk 

22 % van de Italiaanse en Roemeense burgers dat hun belangstelling voor Europese aangelegenheden 

het afgelopen jaar is afgenomen. Er is een duidelijke correlatie tussen de hernieuwde publieke belangstel-

ling voor EU-gerelateerde zaken en meer discussie daarover in de media. Over het geheel genomen heeft 

bijna de helft van de Europeanen geen verandering in de berichtgeving in de media opgemerkt. Volgens 

36 % van de Europeanen was er meer berichtgeving over de EU, volgens 11 % juist minder.

VERSCHUIVINGEN IN DE OPNINIE VAN DE BURGERS OVER HET EUROPEES PARLEMENT

Tegen de achtergrond van een toenemend vertrouwen in de Europese democratie en een 

groeiende belangstelling voor EU-gerelateerde kwesties lijkt het vertrouwen in het Europees 

Parlement zich te herstellen. 

Hoewel het imago van het Europees Parlement bij de burgers nog steeds overwegend neutraal is (46 %, + 3 

procentpunt sinds september 2018), groeit de kloof tussen Europeanen die een positief beeld van het Europees 

Parlement hebben (33 %, + 1 procentpunt) en Europeanen met een negatief beeld (19 %, - 2 procentpunt). 
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Ierland is het land met het hoogste aantal respondenten die een positief beeld van het EP hebben (52 

%), gevolgd door Denemarken (49 %), Portugal (49 %) en Zweden (48 %). Tsjechië, Frankrijk en Spanje 

bevinden zich aan het andere uiteinde van de schaal met een “positieve” score van respectievelijk 20 %, 24 

% en 25 %.

Burgers die een “neutrale” mening over het Europees Parlement hebben, zijn vaker vrouwen, jongeren en 

studenten, maar ook mensen met een lager inkomen. Leidinggevenden en mensen die vinden dat hun 

stem telt in de EU, hebben daarentegen het meest positieve beeld van het EP.

Uit deze bevinding kan een belangrijke conclusie worden getrokken: het gevoel dat “mijn stem telt” is een 

doorslaggevende factor bij de vorming van de publieke opinie over het Europees Parlement als democ-

ratische en rechtstreeks gekozen instelling, die van invloed is op een verschuiving van negatieve naar 

positieve opinies. 

Dit biedt ook een nieuwe kijk op de betrokkenheid van de burgers bij het Europees Parlement. Die lijkt 

niet alleen af te hangen van de mening die ze over de instelling hebben, maar ook – en vooral – van de 

perceptie dat ze dingen kunnen veranderen door te gaan stemmen en dat de Europese democratie een 

adequaat antwoord kan bieden op hun persoonlijke verwachtingen.
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DE VRAAG NAAR EEN INVLOEDRIJKER EUROPEES PARLEMENT WAS NOG NOOIT ZO STERK

Als burgers erop vertrouwen dat ze dingen kunnen veranderen door te gaan stemmen en ook 

geloven dat hun stem telt in de EU, lijkt het logisch dat die attitudes ook tot uiting komen in 

de roep om een invloedrijker Europees Parlement. De afgelopen vier jaar is inderdaad gebleken 

dat steeds meer respondenten van de opeenvolgende Eurobarometer-enquêtes een invloedrijker 

Parlement wensen. 

De huidige Eurobarometer-enquête toont de sterkste roep om een invloedrijker Europees Parlement 

sinds deze vraag in 2007 voor het eerst werd gesteld. 58 % van de Europeanen, een stijging van 7 

procentpunt sinds het voorjaar van 2019 en 14 procentpunt sinds september 2015, wenst dat het Europ-

ees Parlement een grotere rol krijgt. In 25 lidstaten wenst een relatieve meerderheid van de burgers een 

invloedrijker EP. Het percentage varieert van 89 % in Cyprus tot 39 % in Denemarken. 

Kennis van de activiteiten van het Parlement kan een bepalende factor zijn bij deze steun voor meer 

invloed. In alle landen – met uitzondering van Cyprus, Spanje, Luxemburg en Roemenië – is het percent-

age dat om een grotere rol vraagt, aanzienlijk hoger onder burgers die veel weten over de wetgevende 

activiteiten van het Parlement.

De mate van tevredenheid over de werking van de democratie in de Europese Unie heeft een vergelijk-

baar effect: hoe tevredener de respondenten zijn over het democratische systeem in de EU, hoe meer zij 

willen dat het Europees Parlement meer invloed krijgt.
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EEN LAGERE PERCEPTIE DAT “MIJN STEM TELT IN DE EU”: 
WAS DIT TE VERWACHTEN OF MOET ER IETS AAN WORDEN GEDAAN?

De roep om een sterkere rol voor het Europees Parlement en de toenemende tevredenheid 

over het functioneren van de Europese democratie zijn redenen om aan te nemen dat de 

burgers steeds meer vertrouwen hebben in het Europees Parlement. Uit de huidige enquête 

blijkt echter dat het gevoel onder de burgers dat hun stem telt in de EU, weer daalt tot het 

niveau van voor de verkiezingen. 

49 % van de respondenten vindt dat vindt dat hun stem telt in de EU, evenveel als in februari-maart 2019. 

Bij de Eurobarometer-enquête net na de verkiezingen2 was dat nog 56 %. 

Uit de bevindingen blijkt dat de perceptie dat “mijn stem telt” nauw samenhangt met de dynamiek van de 

verkiezingen. Steun voor het Europese project op zich volstaat niet om de indruk te wekken dat “mijn stem 

telt”. Hoewel steun voor EU-lidmaatschap in veel EU-landen gepaard gaat met een relatief sterk gevoel 

dat “mijn stem telt in de EU”, is er in een aantal andere landen minder duidelijk een verband. In Oostenrijk, 

Kroatië en Slowakije is het algemene gevoel dat “mijn stem telt in de EU” bijvoorbeeld vrij sterk, maar zijn 

relatief weinig mensen voorstander van EU-lidmaatschap.

2 Hebben Europese verkiezingen een nieuwe dimensie gekregen? Eurobarometer-enquête 91.5, september 2019 (PE640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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DE PRIORITEITEN DIE MOETEN WORDEN VERDEDIGD

Zoals uit de resultaten van de Europese verkiezingen blijkt, hebben de burgers sterke verwa-

chtingen over de prioritaire thema’s van het Europees Parlement. 

In oktober 2019 zei 32 % van de respondenten dat de bestrijding van de klimaatverandering en de bes-

cherming van het milieu, de oceanen en de biodiversiteit bovenaan de prioriteitenlijst van het Europees 

Parlement moeten staan. De bestrijding van sociale uitsluiting en armoede staat op de tweede plaats met 

31 %, op enige afstand gevolgd door de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad (24 %) en 

het tegengaan van jeugdwerkloosheid en het streven naar volledige werkgelegenheid in alle EU-landen 

(24 %). Investeren in hoger onderwijs en het scheppen van de juiste voorwaarden voor economische groei 

zijn de volgende belangrijke onderwerpen, voor respectievelijk 22 % en 18 % van de respondenten. 
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De bestrijding van sociale uitsluiting en armoede is de belangrijkste prioriteit in twaalf landen en staat in zes 

van deze landen ex aequo met andere onderwerpen. In elf landen staan de bestrijding van de klimaatver-

andering en de bescherming van het milieu op de eerste plaats (gedeelde topprioriteit in twee lidstaten). In 

vijf landen blijft de jeugdwerkloosheid een belangrijk aandachtspunt, in drie landen is terrorismebestrijding 

de grootste zorg. De bescherming van de buitengrenzen is alleen in Estland de eerste prioriteit, samen met 

terrorismebestrijding en de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede. Meer consumentenrechten en 

een betere kwaliteit van en toegang tot gezondheidsdiensten voor alle burgers staan in Portugal en Roe-

menië bovenaan de lijst, beide ex aequo met andere onderwerpen. Tot slot is Malta het enige land dat een 

sterker gemeenschappelijk migratie- en integratiebeleid als de grootste zorg van zijn burgers noemt. Zoals 

altijd vormen de prioriteiten van de burgers een sterke afspiegeling van de respectieve nationale contexten 

en sociaal-demografische aspecten. Welke prioriteiten mensen steunen en belangrijk vinden, kan sterk ver-

schillen van land tot land en ook binnen landen, naargelang van de sociaal-demografische subgroep. Als we 

bijvoorbeeld naar klimaatverandering kijken, toont onderstaande kaart dat het percentage steun voor dit 

onderwerp varieert van 62 % in Zweden tot slechts 14 % in Bulgarije.
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DE WAARDEN DIE MOETEN WORDEN BEHOUDEN

Als we kijken naar de waarden die het Europees Parlement prioritair zou moeten verdedigen, 

zijn de opinies in de verschillende landen minder verdeeld en is er een stabielere trend te zien. 

Met 48 % van de antwoorden (+ 2 procentpunt in vergelijking met september 2018) blijft de bescherm-

ing van de mensenrechten in de hele wereld veruit de belangrijkste waarde voor de burgers. Gendergeli-

jkheid staat, ondanks een zeer lichte beweging, op de tweede plaats (38 %, =), samen met de vrijheid van 

meningsuiting (38 %). Een op de drie Europeanen noemt ook solidariteit tussen de EU-lidstaten (33 %, + 3 

procentpunt). Internationale solidariteit tussen de EU en de arme landen in de wereld en interculturele of 

interreligieuze dialoog worden door meer dan een vijfde van de bevolking als belangrijkste waarden gezien, 

met respectievelijk 23 %, (+ 1 procentpunt) en 22 % (- 1 procentpunt). Ten slotte vermeldt 18 % (- 2 procent-

punt) van de Europeanen ook de bescherming van minderheden en beschouwt 10 % van de respondenten 

de afschaffing van de doodstraf in de wereld als een waarde die dringend moet worden verdedigd. 

KLIMAATVERANDERING EN KLIMAATACTIE

Klimaatverandering en andere milieugerelateerde kwesties maken steeds meer deel uit van ons 

dagelijks leven. Van natuurrampen en temperatuurrecords tot de door jongeren geleide #FridaysFor-

Future-beweging die miljoenen mensen de straat op brengt, om nog maar te zwijgen van de politieke 

debatten over deze kwesties: de Europeanen tonen hun bezorgdheid en eisen concrete maatregelen.

In een aantal enquêtes tijdens deze periode blijkt uit de eigen Eurobarometer-gegevens van het Parlement 

dat dit gevoel van urgentie exponentieel toeneemt: In april 20183 koos slechts 35 % van de respondenten 

voor klimaatverandering als prioritair thema voor de Europese verkiezingscampagne, waarmee het op de 

vijfde plaats kwam. In februari-maart 20194 werd klimaatverandering al als topprioriteit genoemd door 55 % 

van de respondenten die zegden dat ze bij de Europese verkiezingen waarschijnlijk zouden gaan stemmen. 

In de Eurobarometer-enquête van het Parlement na de verkiezingen5 blijkt “de bestrijding van de klimaat-

verandering en de bescherming van het milieu” de op een na belangrijkste reden te zijn die de Europeanen 

ertoe heeft aangezet om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen in mei 2019. Gemiddeld 37 % van 

de kiezers in de EU koos dit onderwerp als reden om te gaan stemmen, na de economie en de groei (44 %). 

Voor jongeren en studenten was de klimaatverandering de belangrijkste drijfveer om te gaan stemmen. 

3 Democratie in beweging – Eén jaar tot de Europese verkiezingen, Eurobarometer-enquête 89.2, mei 2018 (PE621.866), https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move

4 Dichter bij de burgers, dichter bij de verkiezingen, Eurobarometer-enquête 91.1, april 2019 (PE637.932): https://www.europarl.europa.eu/at-
your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf

5 Hebben Europese verkiezingen een nieuwe dimensie gekregen? Eurobarometer-enquête 91.5, september 2019 (PE640.156), https://www.
europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension



PARLEMETER 2019: SAMENVATTING 16

DE KLIMAATVERANDERING IS HET BELANGRIJKSTE MILIEUPROBLEEM VOOR DE EUROPESE 
BURGERS 

Met deze enquête wordt verder onderzoek gedaan naar de attitude en de bezorgdheid van 

de burgers ten aanzien van de klimaatverandering. Meer dan de helft van de respondenten 

beschouwt de klimaatverandering (52 %) als het belangrijkste milieuprobleem. Meer specifiek 

plaatsen de Europeanen luchtverontreiniging (35 %), verontreiniging van de zee (31 %), ontboss-

ing en de toenemende hoeveelheid afval (beide 28 %) bovenaan de lijst van milieuproblemen. 

Onderaan de lijst staan milieuschade als gevolg van toerisme en geluidsoverlast. Die twee worden 

door minder dan een op de tien respondenten genoemd.

Hoewel de klimaatverandering gemiddeld bovenaan staat in de EU, blijkt uit een nadere blik op nationaal 

niveau dat de respondenten in sommige landen zich meer zorgen maken over andere milieuproblemen. 

Wie de klimaatverandering als milieuprobleem nummer één beschouwt, is meestal jong (60 % is tussen 
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15 en 24 jaar, 48 % ouder dan 55), student (62 %), hoogopgeleid (57 %, tegenover 47 % laagopgeleid) of 

leidinggevende (58 %). Ze hebben ook vaker een positieve mening over het Europees Parlement en zijn rol: 

58 % van degenen die een positief beeld van het EP hebben, noemt de klimaatverandering als belangrijkste 

prioriteit, tegenover 44 % van degenen die een negatief beeld van het EP hebben. 

Luchtverontreiniging is het belangrijkste milieuprobleem voor meer dan twee derde van de burgers in Malta 

(69 %) en ongeveer de helft in Bulgarije (52 %) en Polen (49 %). Ontbossing is dan weer het belangrijkste 

probleem in Litouwen (63 %), Estland en Roemenië (beide 54 %). De respondenten die ontbossing als een 

belangrijk probleem beschouwen, zijn meestal jong (35 % is tussen 15 en 24 jaar, 27 % ouder dan 55), studer-

en nog (34 %) en zitten vaak op internet (29 %).

Het laatste punt dat door sommige Europeanen als het belangrijkste probleem wordt beschouwd, is de 

groeiende hoeveelheid afval. Dit is probleem nummer één voor de respondenten in Letland (48 %), Slovenië 

(42 %), Slowakije (40 %) en Tsjechië (39 %). Uit de sociaal-demografische analyse van deze respondenten 

komt geen duidelijk profiel naar voren, maar het lijkt erop dat zij, in tegenstelling wat bij de vorige kwesties 

het geval was, meestal ouder zijn (30 % is 40 jaar of ouder, 26 % tussen 15 en 24 jaar).

KLIMAATJONGEREN EN HUN INVLOED OP HET BELEID

De #FridaysForFuture-beweging en andere, soortgelijke protestacties hebben het afgelopen 

jaar overal in de EU en in de wereld miljoenen mensen op de been gebracht en hebben veel 

media-aandacht gekregen. 

De respondenten is gevraagd of deze door jongeren geleide protesten daadwerkelijk hebben bijgedra-

gen tot meer politieke maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering, zowel op Europees als op 

nationaal niveau. De antwoorden op beide vragen zijn veelzeggend: bijna zes op de tien Europeanen den-

ken of zijn ervan overtuigd dat de door jongeren geleide klimaatprotesten in beide gevallen een directe 

politieke impact hebben.

Een absolute meerderheid van de respondenten in 25 lidstaten is van mening dat deze door jongeren 

geleide protesten tegen de klimaatverandering bijdragen tot de uitvoering van verdere politieke maatre-

gelen ter bestrijding van de klimaatverandering in de EU. Het meest overtuigd van deze invloed zijn de 

Ieren, met bijna driekwart van de deelnemers (74 %), de Zweden (71 %) en de Cyprioten (70 %). In Ierland 

en Cyprus denken iets meer dan drie op de tien respondenten dat deze acties “beslist” positief op het 

beleid in de EU wegen (respectievelijk 31 % en 35 %). In Estland is er een minder duidelijk verschil tussen 

degenen die denken dat deze protesten ertoe kunnen leiden dat er in de EU meer politieke maatregelen 

ter bestrijding van de klimaatverandering worden genomen (49 %) en degenen die dat niet denken (45 
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%). Dat is ook het geval in het Verenigd Koninkrijk (47 % tegen 42 %). Tsjechië is het enige land waar meer 

respondenten van mening zijn dat acties zoals de door jongeren geleide protesten niet zullen bijdragen 

tot meer politieke maatregelen van de EU ter bestrijding van de klimaatverandering (52 % tegen 42 % die 

denken van wel).

De verschillen tussen de lidstaten zijn groter als we kijken naar de respondenten die menen dat de door 

jongeren geleide protesten van invloed zullen zijn op de politieke maatregelen tegen klimaatverandering 

in hun eigen land. In 19 Europese landen denkt een absolute meerderheid van de respondenten dat, in 

drie andere landen (Litouwen, Malta en het Verenigd Koninkrijk) een relatieve meerderheid. In een aantal 

landen, allemaal in Midden- en Oost-Europa, zijn meer respondenten van mening dat hun nationale pol-

itiek geen invloed zal ondervinden van de door jongeren geleide protesten. In Slovenië ziet 52 % geen 

invloed en 44 % wel; in Kroatië is dat 55 % tegen 42 %. Andere landen waar de meerderheid sceptisch 

staat tegenover directe invloed van de door jongeren geleide protesten op de nationale beleidsvorming 

zijn Letland (54 % tegen 41 %), Estland (54 % tegen 40 %), Bulgarije (44 % tegen 38 %) en Tsjechië (58 % 

tegen 37 %).

Uit de sociaal-demografische analyse blijkt dat hoe jonger de respondenten zijn, hoe groter de kans is dat 

zij denken dat de EU door dergelijke protesten zal worden beïnvloed. De respondenten in dit kamp zijn 

ook vaker hoogopgeleid of student, leidinggevende en frequent internetgebruiker. Een ander belangrijk 

kenmerk is hun positieve attitude ten aanzien van de EU en het Europees Parlement. 
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BETROKKEN BURGERS

Bij de Europese verkiezingen van 2019 is gebleken hoe belangrijk – en noodzakelijk – het is 

om voortdurend voeling te blijven houden met de Europese burgers. De kiezers zijn hoger 

opgeleid en beter geïnformeerd, en ze zijn meer dan voorheen bereid om zich met politiek 

bezig te houden. In 2019 zijn de kiezers zelfverzekerder, mondiger en geëngageerder. Boven-

dien verwachten ze steeds meer dat gaan stemmen positieve gevolgen heeft. Daarom moet 

het Europees Parlement meer voeling houden en in debat gaan met de burgers.

De democratische macht en invloed van het Europees Parlement worden geschraagd door het mandaat 

dat het krijgt van de kiezers in alle EU-lidstaten. Daarom moeten de kiezers regelmatig, continu en actief 

kunnen participeren in de werkzaamheden die het Parlement namens hen verricht. Die participatie is ech-

ter grotendeels afhankelijk van kennis: hoe beter burgers begrijpen wat het Europees Parlement is, wat het 

doet en waar het voor staat, hoe groter de kans dat ze bij de Europese verkiezingen zullen gaan stemmen, 

wat op zijn beurt de democratische legitimiteit van het Europees Parlement zal versterken.

In de Parlemeter-enquête van 2019 werd de respondenten een reeks vragen gesteld om hun huidige 

kennis over de werkzaamheden van het Europees Parlement te meten, alsook hun belangstelling om 

meer informatie te krijgen over de Europese Unie en haar instellingen, en met name over het Europees 

Parlement en zijn leden.

KENNIS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Gemiddeld 61 % van de respondenten in de EU verklaarde een middelmatig of hoog kennisniv-

eau over de werkzaamheden van het EP te hebben. Als hun werd gevraagd zich op een schaal 

van één tot tien te plaatsen (“10” betekent “veel weten”) wat hun kennis over de werkzaamheden 

van het Europees Parlement betreft, gaf 55 % aan een middelmatig kennisniveau (4 à 7) te hebben. 

Slechts een klein deel van de burgers (6 %) beweerde een “hoog kennisniveau” (8 à10) te hebben, 

terwijl 39 % van de respondenten zei een “laag kennisniveau” (1 à 3) te hebben. Het gemiddelde 

kennisniveau in de EU over de werkzaamheden van het Europees Parlement bedraagt daarmee 4,2 

op een schaal van één tot tien. 

In Oostenrijk (5,0), Roemenië (4,8) en Polen (4,7) is het gemiddelde subjectieve kennisniveau over het EP 

het hoogst. Over het geheel genomen zijn de verschillen tussen de lidstaten relatief klein: de gemiddelde 

subjectieve kennis varieert van 5,0 in Oostenrijk tot 3,4 in Frankrijk. Frankrijk is ook het enige land waar 

een absolute meerderheid van de respondenten (54 %) weinig te weten over de werkzaamheden van het 
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Europees Parlement, gevolgd door het VK en Slovenië (beide 47 % laag kennisniveau) en Estland (46 %). 

Algemeen bekeken beweren de burgers in 27 lidstaten een middelmatig of hoog kennisniveau te hebben, 

terwijl in 12 EU-lidstaten meer dan vier op de tien respondenten beweren slechts een laag kennisniveau 

te hebben.

DUIDELIJKE BELANGSTELLING VOOR MEER INFORMATIE

Meer dan driekwart van de EU-burgers (77 %) zou graag meer informatie krijgen over ten 

minste een van de zeven voorgestelde aspecten van de nieuwe zittingsperiode en de 

werkzaamheden van de Europese instellingen.

Gemiddeld gaat in de EU de meeste belangstelling uit naar de concrete gevolgen van de Europese wet-

geving voor het land van de respondent. 31 % van de respondenten koos deze optie, op de voet gevolgd 

door informatie over “wat het Europees Parlement doet” (29 %), “wat de EU concreet heeft gedaan of 

veranderd in uw stad, regio of land” (28 %) en “de werkzaamheden van de EP-leden van uw land” (27 %). 

“Belangstelling voor de activiteiten van de Europese Commissie” en “de standpunten van de nationale 

regering over actuele EU-onderwerpen” staan met een klein verschil op de laatste plaats, met elk 24 %.

Als we naar de verschillen tussen de landen kijken, ontstaat een veel gevarieerder beeld van de onderw-

erpen waarover de respondenten meer te weten willen komen. In elf landen zouden de burgers het liefst 

meer informatie krijgen over de concrete gevolgen van de EU-wetgeving voor hun land. De scores zijn het 

hoogst in Noord-Europese landen, met 62 % in Nederland en 60 % in Zweden, gevolgd door Finland (54 

%) en Denemarken (50 %).

In vijf landen, vooral in Zuidoost-Europa, zijn de respondenten geïnteresseerd in meer informatie over wat 

de EU concreet heeft gedaan of veranderd in hun stad, regio of land. Het hoogst scoort Griekenland (47 

%), gevolgd door Roemenië (40 %), Kroatië (37 %), Bulgarije (36 %) en Slowakije (29 %).

Burgers in Cyprus (44 %), Litouwen (38 %) en Polen (28 %) zouden graag meer willen weten over wat hun 

EP-leden in het Europees Parlement doen, terwijl de respondenten in zes landen, waaronder Frankrijk (36 

%) en Italië (35 %), vooral geïnteresseerd zijn in meer informatie over de werkzaamheden en activiteiten 

van het Europees Parlement in het algemeen.

Uitschieters zijn Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In beide landen is het meest gegeven antwoord dat 

meer informatie niet gewenst is (respectievelijk 34 % en 31 %). De Ierse respondenten daarentegen tonen 

vooral belangstelling voor het standpunt van hun eigen regering over actuele EU-onderwerpen (33 %).
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Zowel de respondenten die zijn gaan stemmen (83 %) als de respondenten die niet zijn gaan stemmen 

(68 %) zouden graag meer informatie krijgen. Slechts 28 % van de respondenten die in 2019 niet zijn 

gaan stemmen en 15 % van de respondenten die wel zijn gaan stemmen, zijn niet geïnteresseerd in meer 

informatie.

VOELING MET DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Drie op de tien respondenten zouden worden gestimuleerd om zich meer met de werkzaam-

heden van de EP-leden van hun land bezig te houden als ze meer informatie zouden krijgen 

over hun rol en werkzaamheden of als ze hen vaker in de media zouden zien (29 %). Voor een 

op de vijf respondenten zou de mogelijkheid om zich over een specifieke kwestie rechtstreeks 

tot een lid van het Europees Parlement te wenden en een concreet antwoord te krijgen, een 

stimulans zijn voor meer betrokkenheid. Gemiddeld 16 % van de respondenten zou hun EP-

leden willen ontmoeten bij events in hun stad of regio. 13 % van de respondenten vindt een 

bezoek aan het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg een interessante mogelijkheid. 

De mogelijkheid om via sociale media met EP-leden te communiceren, scoort het laagst (12 %).

74 % van de burgers die bij de Europese verkiezingen van 2019 zijn gaan stemmen, vermeldt ten minste 

één manier om meer voelding te krijgen met EP-leden. Slechts 24 % is daar niet in geïnteresseerd. Ook 

meer dan de helft van de burgers die bij de recentste Europese verkiezingen niet zijn gaan stemmen, 

vermeldt ten minste één manier om meer betrokken te raken (56 %). De wens om meer informatie te 

ontvangen over de rol en activiteiten van hun EP-leden is daarbij de meest genoemde mogelijkheid.
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METHODOLOGIE EN PRESENTATIE VAN DE GEGEVENS 

Kantar heeft de Parlemeter 2019 uitgevoerd als Eurobarometer-enquête 92.2 voor het Europees Parle-

ment. Het veldwerk vond plaats van 8 tot en met 22 oktober 2019 in alle 28 lidstaten van de EU. In een 

representatieve steekproef onder de algemene bevolking van 15 jaar of ouder werden 27 464 respond-

enten live geïnterviewd. 

Het volledige verslag, met inbegrip van de nationale informatiebladen, de bijlagen bij de gegevens en 

de resultaten, is online beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/

eurobarometer/
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In deze samenvatting worden enkele van de belangrijkste bevindingen belicht van de Parlemeter 2019, 

die door 

is uitgevoerd als Eurobarometer-enquête 92.2 voor het Europees Parlement. Het veldwerk vond plaats van 

8 tot en met 22 oktober 2019 in alle 28 lidstaten van de EU. In een representatieve steekproef onder de 

algemene bevolking van 15 jaar of ouder werden 27 464 respondenten live geïnterviewd. 

In de Eurobarometer-enquête van het Parlement van het najaar van 2019 wordt onderzocht wat de Europese 

burgers van het EU-lidmaatschap vinden en hoe zij staan tegenvoer de Europese democratie en de rol van 

het Europees Parlement. Het tweede deel van de enquête bestaat uit vragen over de beleidsprioriteiten 

voor het Europees Parlement aan het begin van de nieuwe zittingsperiode, met bijzondere aandacht voor 

klimaatverandering en milieuproblemen. Tot slot bevat de Parlemeter 2019 een reeks specifieke vragen 

over de verwachtingen van de burgers met betrekking tot meer informatie over en betrokkenheid bij het 

Europees Parlement en zijn leden. 
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