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Нашето виждане за Европа 
 

Мнения, идеи и препоръки 
 
Теми 
• Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 
• По-силна икономика, социална справедливост и работни места 
• Европейска демокрация 
• Цифрова трансформация 
• Образование, култура, младеж и спорт 
 
3 декември 2021 г. 
 
Настоящият документ е превод на доклада „Нашето виждане за Европа – мнения, идеи и 
препоръки“, публикуван на 3 декември 2021 г. на нидерландски на www.kijkopeuropa.nl. Тази 
преводна версия е с опростено графично оформление, като оригиналното форматиране 
(изображения и общо оформление) е премахнато за целите на превода. 
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Нашето виждане за ... 

Обобщен доклад: резюме на препоръките 
С гражданския диалог „Виждане за Европа“ събрахме мнения и идеи от нидерландските граждани 
за бъдещето на Европа. По първите пет теми това доведе до следните препоръки към Европейския 
съюз. 

Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 
Важно е ЕС да защитава върховенството на закона. В същото време нидерландците считат, че 
трябва да се отчитат различните традиции и култури в Европа. Сътрудничеството в рамките на ЕС 
може да донесе много ползи и да се осъществява по различни начини, но трябва да има добавена 
стойност за всички заинтересовани страни. Това се отнася и за обмена на информация за 
сигурността. Ако всичко се споделя, сътрудничеството бързо става неефективно. 
 
1. Да се гарантира, че всеки се чувства свободен и в безопасност 
2. ЕС да се разширява само ако това има добавена стойност 
3. Да се работи предимно съвместно срещу международната престъпност и тероризма 

По-силна икономика, социална справедливост и работни места 
Нидерландците считат, че има много възможности европейската икономика да стане по-силна. Но 
държавите невинаги могат да бъдат сравнявани едно към едно помежду им. Преди всичко 
данъчната система следва да бъде по-справедлива и по-ясна. Европа трябва да се съсредоточи в по-
голяма степен върху нашите силни страни, като например качеството и многообразието. По този 
начин държавите от ЕС могат да работят заедно, за да гарантират равни възможности на 
европейския пазар на труда. 
 
1. Да се отчитат сходствата и разликите 
2. Да се използват в по-голяма степен силните страни на Европа 
3. Да се разработи справедлива и ясна данъчна система 
4. Да се гарантира участието на всички 

Европейска демокрация 
Не е необходимо нидерландските граждани да знаят всичко за ЕС, но те искат повече прозрачност и 
разбиране. Например перспективата на други държави от ЕС може да предостави по-широка 
картина. Освен това нидерландците считат, че ЕС следва да води по-често, за предпочитане 
постоянно, диалог с гражданите. При това е важно да се вземат предвид не само различните 
интереси, но и решенията да се вземат по-бързо, отколкото понастоящем. 
 
1. Да се предостави по-широка перспектива за Европа 
2. Да се намерят нови и трайни механизми за изслушване на гражданите 
3. Да се осигури по-голяма прозрачност и яснота за решенията 
4. Да се направи необходимото решенията да се вземат по-бързо 

Цифрова трансформация 
Обществото става все по-зависимо от интернет и големите технологични дружества стават все по-
могъщи. Понякога нидерландските граждани са силно обезпокоени от това. Ето защо е полезно ЕС 
да изготви европейски правила и стандарти (за неприкосновеността на личния живот). Освен това 
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наистина е важно тези правила и стандарти да бъдат разбираеми и приложими за всички. 
Нидерландските граждани предпочитат да получават подкрепа и разяснения от собственото си 
правителство, на своя език. 
 
1. Да се гарантира бърз, сигурен и стабилен интернет навсякъде 
2. Да се създадат ясни правила и стандарти за интернет дружествата 
3. Правилата за неприкосновеност на личния живот да се съчетаят с практическо прилагане и 

разяснение 

Образование, култура, младеж и спорт 
Младите хора, които учат в чужбина, би трябвало да научават повече за държавата, в която са 
отишли. А държавите с по-ниско ниво на знания не бива да губят всичките си таланти поради 
заминаването им в чужбина. Според нидерландските граждани теми като културата и 
злоупотребите в спорта засягат по-скоро самите държави членки. Много е важен майчиният, 
националният език. Като цяло всеки в Европа трябва преди всичко да се чувства свободен и да 
може да бъде себе си. 
 
1. Ученето в чужбина да се стимулира по разумен начин 
2. Теми като култура и спорт да са компетентност най-вече на държавите членки 
3. Да се направи необходимото, за да могат европейците да се опознаят по-добре и да се уважават 

взаимно 
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Въведение 
В рамките на гражданския диалог „Виждане за Европа“ всички нидерландски граждани имаха 
възможност да споделят своите виждания и идеи за бъдещето на Европа от 1 септември до средата 
на ноември. Нидерландия представя на Европейския съюз (ЕС) последвалите от това препоръки 
заедно със събраните мнения и идеи. В настоящия доклад се разглеждат първите пет теми. 
Останалите четири теми ще бъдат застъпени в следващ доклад в началото на 2022 г. 

Относно „Виждане за Европа“ 
Европейският съюз иска да разбере от своите граждани какво мислят те за Европа. Затова ЕС 
организира Конференцията за бъдещето на Европа. Мненията и идеите на гражданите от целия 
Европейски съюз в крайна сметка ще бъдат включени в плановете за бъдещето на Европа. Като част 
от конференцията Нидерландия организира националния граждански диалог „Виждане за Европа“. 
 
„Виждане за Европа“ започна на 1 септември със събирането на мнения и идеи онлайн чрез 
проучване в рамките на представителен панел. За да задълбочим първоначалните изводи от 
проучването в панела и да стигнем до конкретни препоръки, организирахме тематични онлайн 
диалози. Възможност за участие имаха всички желаещи. Освен това обиколихме страната, за да 
проведем разговори с младежи или с други (трудно достъпни) групи. 

От ученици в общопрофилните и професионалните училища и студенти до фермери, 
мигранти и самия министър 

През октомври и ноември бяха проведени общо осем тематични онлайн диалога със средно 30 
участници на среща. Освен това организирахме един онлайн тематичен диалог и седем 
присъствени тематични диалога с различни групи нидерландски граждани. Така например 
говорихме с турската общност в Схидам и гостувахме на доброволците на фондацията „Пиезо“ в 
Зутермер. На последната проява след приключване на диалога присъства и министърът на 
външните работи Кнапен. Министърът разговаря с участниците за диалога и за позициите относно 
бъдещето на Европа. На последно място, организирахме и шест срещи с различни групи младежи. 
Гостувахме например на средно училище в Хелмонд, на курс за професионално обучение в 
Дутинхем и на Лайденския университет. 
 
„Винаги с удоволствие изразявам критично мнение, докато чакам на кафе 
машината. Затова реших, че трябва да участвам.“ 
Участник в тематичния диалог 

За настоящия доклад 
Въз основа на мненията и идеите, които събрахме през последните месеци, бяха изготвени 
препоръки от нидерландските граждани до Европейския съюз. На срещите между нидерландците 
възникнаха интересни дискусии и бяха представени новаторски идеи. Предложения бяха 
направени и чрез проучването на панела и откритото проучване. Част от тези идеи са включени в 
настоящия доклад. И така съдържанието на настоящия доклад представлява гласа на Нидерландия: 
нашето виждане за Европа. 
 
Както има различия между европейските държави и граждани, така и в рамките на самата 
Нидерландия естествено не винаги сме съгласни помежду си. Тези различия са ценни: те са важна 
отличителна черта на демокрацията. Препоръките са извлечени от най-често срещаните мнения и 
идеи на участниците във „Виждане за Европа“. В допълнение описваме опасенията, мислите и 
чувствата, които може би са по-рядко срещани, но са ни направили впечатление по време на 
диалозите и онлайн проучванията. 
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„Беше хубаво, че можехме да разискваме в малки групи със застъпници и 
противници. Много е различно от начина, по който протичат дискусиите в 
социалните медии.“ 
Участник в тематичния диалог 
 
За Конференцията за бъдещето на Европа са определени девет теми. Тези теми заемат централно 
място и в нидерландския граждански диалог „Виждане за Европа“. През октомври публикувахме 
междинен доклад с първоначални идеи и последващи въпроси въз основа на проучването на 
панела. В настоящия втори доклад описваме мненията, идеите и препоръките по първите пет теми 
за целите на пленарното заседание на Конференцията за бъдещето на Европа през декември. В 
средата на януари ще излезе следващият доклад, който съдържа останалите четири теми. 

Настоящ доклад – декември 2021 г. 

• Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 
• По-силна икономика, социална справедливост и работни места 
• Европейска демокрация 
• Цифрова трансформация 
• Образование, култура, младеж и спорт 
 
Следващ доклад – януари 2022 г. 
• Изменение на климата и околна среда 
• Миграция 
• Здравеопазване 
• ЕС по света 

Следващи стъпки 
На Конференцията за бъдещето на Европа се събират идеите, мненията и препоръките на всички 
граждани на ЕС. На заседанията се обсъждат не само резултатите от всички национални граждански 
диалози, а и резултатите от други инициативи на конференцията. Така например функционират 
европейски граждански панели и всички граждани на ЕС (т.е. включително нидерландските 
граждани) имат достъп до европейска цифрова платформа. 
 
„Хубаво е, че ЕС предприема тази инициатива. Надявам се, че и резултатите 
действително ще послужат да се направи нещо.“ 
Участник в тематичния диалог 
 
Конференцията ще приключи през пролетта на 2022 г. Тогава Нидерландия ще изготви окончателен 
доклад за гражданския диалог, като обедини настоящия доклад и следващия (с останалите теми). 
От конференцията произтичат препоръки за председателството на конференцията: председателите 
на Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия. Те са поели ангажимент 
да проучат начини за последващи действия във връзка с препоръките. За нидерландското 
правителство резултатите са и ценен принос за оформянето на нидерландската политика по 
въпросите на ЕС. 
 
Процесът до пролетта на 2022 г. може да се резюмира по следния начин: 
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График 

 Виждане за Европа 

1 септ. 12 окт. 22 – 23 окт. 15 ноем. 17 – 18 дек. 21 – 22 ян. 22 – 24 апр.   

Събиране на идеи онлайн      

 Тематични диалози       

  Междинни резултати 
(междинен доклад) 

 Междинен 
доклад по теми 
„Икономика“ и 
„Демокрация“ 

Междинен 
доклад по теми 
„Климат“ и „ЕС 
по света“ 

Окончателен 
доклад 
„Нашето 
виждане за 
Европа“ 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Заседание на 
конференцията 

 Заседание на 
конференцията 

Заседание на 
конференцията 

Закриване на 
конференцията 

→ Препоръки 
до 
председателите 
на 
• Европейския 

парламент 
• Европейската 

комисия 
• Съвета на 

министрите 

    ↑ ↑ ↑   

 Още мнения и идеи за бъдещето на Европа: 

Граждански диалози  Европейски граждански панели Европейска цифрова платформа (вкл. за 
нидерландски граждани) 

Структура на доклада 
Настоящият доклад се съсредоточава върху пет теми. За всяка тема последователно се описват: 
• Препоръки въз основа на всички направления на гражданския диалог 
• Впечатления от мнения, идеи и дискусии в рамките на тематичните диалози (онлайн и на живо) 

и предложения от онлайн проучването, изразени чрез думи и изображения. 
 
В края на настоящия доклад е включена обосновка на проучването. 
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Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 
ЕС следи за спазването на върховенството на закона във всички държави от ЕС и се стреми да 
намали неравенството в ЕС. Освен това ЕС иска да осигури защита на всички европейци срещу 
тероризма и престъпността. За постигането на тази цел ЕС въвежда мерки и правила, а неговите 
държави членки активно си сътрудничат помежду си. 
Какво смята Нидерландия по този въпрос? 
 
Препоръки – Нашето виждане за сигурността и върховенството на закона 
68% от нидерландците считат, че сигурността и върховенството на закона са важни теми, по които ЕС 
трябва да работи. 

1. Да се гарантира, че всеки се чувства свободен и в безопасност 

78% от нидерландците смятат за важно, че ЕС защитава върховенството на закона и нашите основни 
свободи и права. Защитата на правата на потребителите също се счита за важна: голяма част от 
нидерландците приветстват факта, че ЕС задължава производителите да поставят една и съща 
информация върху етикетите във всички държави. Много нидерландци са на мнение, че ЕС трябва 
да обръща внимание на различията в Европа по отношение на традициите и културата (на 
управление). В противен случай е трудно да се изгради ефикасно сътрудничество. Считаме, че е 
особено важно всеки европеец да се чувства свободен и в безопасност. Това включва всеки да има 
покрив над главата си и достъп до образование и грижи, както и да е уверен, че продуктите, които 
се предлагат в магазините в ЕС, са винаги безопасни. 

2. ЕС да се разширява само ако това има добавена стойност 

Въпреки че 25% от нидерландците подкрепят разширяването, 44% от тях не смятат, че към ЕС 
трябва да се присъединяват още държави. И без друго между настоящите държави членки има 
доста разногласия. Много нидерландци считат, че първо трябва да се съсредоточим върху тяхното 
разрешаване. И ако се присъединят нови държави, те трябва несъмнено да са в състояние да 
отговарят на нашите условия – сега и в бъдеще. Според много нидерландци разширяването трябва 
да има добавена стойност и за настоящите държави членки. Освен това считаме, че има и други 
възможности за сътрудничество между държавите с цел постигане на сигурност и стабилност. 
Понякога имаме опасения, например за влиянието на Русия върху държавите по източните граници 
на ЕС. Важно е ЕС да обърне внимание на този въпрос. 
 
„Разширяването не трябва да се съсредоточава върху разходите и ползите, а 
върху визията за стабилност.“ 

3. Да се работи предимно съвместно срещу международната престъпност и тероризма 

68% от нидерландците считат, че службите за сигурност на държавите от ЕС трябва да обменят 
информация помежду си. Но смятаме, че е важно държавите до известна степен да могат и сами да 
продължат да решават каква информация желаят или не желаят да предоставят. Ако всичко се 
споделя, сътрудничеството бързо става неефективно. Освен това понастоящем ЕС е толкова голям, 
че трябва да продължим да следим критично къде попада или може да попадне чувствителната 
информация. Искаме да запазим увереността си, че неприкосновеността на личния ни живот е 
защитена. Считаме, че преди всичко е логично да работим заедно срещу тежката и 
международната престъпност, като например киберпрестъпността, трафика на наркотици и 
тероризма. 
 
„Ако веднъж минете на червено в Нидерландия, не е нужно това да се разбере 
чак в Испания.“ 



Виждане за Европа  8 

Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
„Когато се налагат санкции на държава, която не спазва правилата, първите жертви са най-
бедните хора в тази страна. Затова смятам, че е по-добре да се говори, отколкото да се 
наказва.“ 

„Да се погрижим първо за стабилността в сегашната организация. И едва след това да мислим 
за разширяване.“ 

„Можем да сме критично настроени и към прилагането на върховенството на закона в 
собствената си държава. И там понякога нещата не са идеални.“ 

ИДЕЯ: „Да се определят строги правила за почтеност на политиците в цяла Европа, за да не се 
поддават лесно на влияние.“ 

ИДЕЯ: „Да се засили полицейското и съдебното сътрудничество между държавите от ЕС.“ 

Ученици от средно професионално училище в Дутинхем: „Който иска да влезе в ЕС, трябва да 
спазва правилата“ 

В колежа „Графсхап“ в Дутинхем над 20 учащи за медицински сестри обсъдиха кои според тях са 
най-големите преимущества на ЕС: свободният пазар, еврото като обща валута и че европейците 
могат лесно да живеят и учат в други държави от ЕС. „Освен това държавите от ЕС могат да се 
подкрепят взаимно. Заедно сме по-силни“, заяви един от присъстващите ученици. Стана въпрос и за 
значението на правилата. Често се оказва трудно да се санкционира дадена държава, когато тя не 
се придържа към правилата. Според учениците налагането на санкции би трябвало да става по-
лесно. Един от тях изтъкна и възпиращия ефект. „Ако се налагат по-строги санкции, в другите 
държави също виждат какво може да се случи, когато не се спазват правилата.“ 

Индосуринамци в Утрехт: „Понякога липсва доверие във върховенството на закона“ 

Фондация „Аша“ е доброволческа организация на индосуринамци в община Утрехт. Участниците в 
тематичния диалог обсъдиха, наред с другото, значението на гражданските права: правото на 
подслон, но и например правото на недискриминация. Според присъстващите доброволци трябва 
да има правила за защита на тези права за всички европейски граждани. В момента невинаги е ясно 
какво се урежда от Нидерландия и какво от Европа. Затова понякога е трудно да се има доверие на 
държавните органи, които освен това все пак понякога допускат и грешки. „Държавните органи би 
трябвало да ме защитават, но понякога и те объркват нещата, както в случая с надбавките за детски 
грижи“, заяви един от участниците. „ЕС следва да гарантира, че правилата действително се спазват“, 
сподели друг участник. 
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По-силна икономика, социална справедливост и работни места 
Малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Поради това ЕС иска 
държавите от ЕС да работят заедно по планове за възстановяване, за да излязат икономически по-
силни от кризата с коронавируса. В дългосрочен план целта на ЕС е да спомогне за изграждането на 
по-здрава, по-екологична и по-цифрова европейска икономика. Какво смята Нидерландия по този 
въпрос? 
 
Препоръки – Нашето виждане за икономиката и работните места 
61% от нидерландците считат, че икономиката и работните места са важни теми, по които ЕС трябва да 
работи. 
1. Да се отчитат сходствата и разликите 

71% от нидерландците считат, че ЕС трябва да гарантира по-тясно сътрудничество между 
предприятията с цел укрепване на европейската икономика. Но едва малка част от тях смятат, че е 
необходимо повече средства от ЕС да бъдат насочвани към предприятията. Всъщност преди всичко 
вярваме, че сътрудничеството може да бъде по-ефикасно. В момента ставаме свидетели как 
различни дружества инвестират в една и съща нова технология, понякога и с публични средства. 
Ако имахме европейска визия за икономиката, можехме да изразходваме тези средства по по-
ефикасен начин. Освен това трябва да продължим да вземаме предвид и различията между 
държавите. 
 
„Селскостопанският сектор в Нидерландия е много модерен. Той невинаги 
може да се сравнява със селското стопанство в други държави." 
2. Да се използват в по-голяма степен силните страни на Европа 

Нидерландците считат, че има много възможности за укрепване на европейската икономика, но е 
необходимо да направим своя избор. Затова смятаме, че ЕС трябва да се съсредоточи предимно 
върху силните си страни. Например според нас Европа се справя добре в области като 
цифровизацията, устойчивостта и инфраструктурата. И едно може би още по-важно преимущество: 
ние сме символ за качество и многообразие. Трябва да използваме в много по-голяма степен като 
икономическо предимство именно факта, че сме континент, характеризиращ се с многообразие, с 
различни мнения и идеи. Това позволява на Европа да се разграничи например от китайската 
икономика. 
3. Да се разработи справедлива и ясна данъчна система 

82% от нидерландците считат, че държавите от ЕС трябва заедно да се погрижат всички 
предприятия в ЕС да плащат справедливи данъци. Това наред с другото се отнася за много големите 
дружества. Понастоящем те понякога се местят в други държави просто защото там плащат по-
малко данъци. ЕС следва да предприеме действия срещу това, например чрез минимална ставка за 
всички държави. От друга страна считаме, че данъчното облагане е задача на самите държави, 
които имат свои собствени цели и обстоятелства. Като цяло смятаме, че данъчното облагане е доста 
сложен въпрос. Именно затова бихме искали да се въведе по-добра данъчна система, която да е 
едновременно справедлива и ясна за всички в Европа. 
 
„Краставиците трябва навсякъде да са еднакво прави, а данъчните правила 
са различни. Не е ли налудничаво?“ 
4. Да се гарантира участието на всички 
71% от нидерландците считат, че ЕС трябва да спомогне за насърчаване на заетостта. Освен това 
смятаме, че трябва да се обърне допълнително внимание на определени групи като младежите и 
хората, които не участват в пазара на труда. Това може да се постигне чрез правила или субсидии за 
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предприятията, но и чрез предоставяне на допълнителна подкрепа на работодателите и 
работниците. Имаме предвид например чрез осигуряване на информация или пък разясняване на 
съвсем практически аспекти. Вероятно понякога тази подкрепа може да бъде организирана по-
ефикасно от ЕС, а друг път с тази задача е по-добре да се заемат самите държави членки. В крайна 
сметка държавите от ЕС ще трябва да работят заедно, за да гарантират равни възможности на 
европейския пазар на труда. 

Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
„Да се ускори автоматизацията в Европа, така че стоките, които сега идват от Китай, 
отново да бъдат произвеждани тук.“ 

„Да се вземе на сериозно революцията на биткоините и други криптовалути. Хората, които се 
занимават с тях, са заклеймявани като укриващи данъци, като в същото време бъдещето 
принадлежи на този вид блокчейн технологии.“ 

„Акционерите не са единствените участници в европейската икономика. Нищо не може да се 
постигне без работници.“ 

„Европа трябва да прави повече за хората с увреждания. В момента за тях е твърде трудно да 
си намерят подходяща работа.“ 

„Много от европейските правила са сложни и постоянно се променят. Това затруднява 
въвеждането на иновации от предприятията.“ 

„При извършването на строителни дейности за дружеството ми моят местен изпълнител 
можеше отдавна да е започнал. Но поръчката трябваше първо да бъде обявена на европейско 
равнище. Толкова жалко.“ 

Участници в онлайн диалог: „Да помислим заедно по въпроса за големите дружества“ 

Един от тематичните диалози онлайн постави началото на дискусия относно нарастващата мощ на 
големите дружества. Някои участници биха искали ЕС да заеме по-твърда позиция в това 
отношение, тъй като понякога дружествата реализират големи печалби, за които плащат твърде 
малко данъци благодарение на находчиви данъчни схеми. Други участници призоваха ситуацията 
да се разгледа в по-широка перспектива – тези предприятия създават много работни места и носят 
полза за националната икономика. „Не бива да ги гоним“, заяви един участник. Друг участник 
изрази мнение, че във всеки случай е важно държавите от ЕС да помислят по този въпрос заедно. 
„Големите предприятия вече могат да противопоставят държавите една на друга. Ето защо ние, от 
позицията на ЕС, трябва да сформираме единен фронт.“ 

Земеделски стопани, използващи екологосъобразни практики: „Да се поставят цели, а не 
граници“ 
BoerenNatuur е сдружение на селскостопански колективи. Една от темите, обсъдени от малка група 
членове, беше европейското законодателство за земеделските стопани. От една страна, те считат, 
че ЕС носи много ползи, например улесняване на износа към други държави. От друга страна, те 
вярват, че в много случаи политиката би могла да бъде още по-ясна. „Но се движим в една и съща 
посока“, сподели един участник във връзка с това. Преди всичко има какво да се подобри по 
отношение на процедурите: често те все още са много бюрократични и отнемащи време. Според 
един от присъстващите нормативните изисквания преди всичко не трябва да бъдат твърде 
подробни. „По-добре да се определят ясни цели, например: чиста вода. Тогава ние сами можем да 
определим съответно широчината на канала.“ 
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Европейска демокрация 

ЕС насърчава европейците да гласуват и иска да включи гражданите във вземането на решения и в 
политиките на равнище ЕС и извън изборния период. Освен това ЕС предприема инициативи за 
укрепване на демокрацията, като например план за действие за свободни и честни избори и 
свобода на медиите. Какво смята Нидерландия по този въпрос? 
 

Препоръки – Нашето виждане за европейската демокрация 
60% от нидерландците считат, че европейската демокрация е важна тема, по която ЕС трябва да 
работи. 

1. Да се предостави по-широка перспектива за Европа 

Нидерландците констатират, че в медиите се говори за Европа предимно когато възникне криза. 
Почти не чуваме нищо за решенията, които се вземат ежедневно. Като граждани не е нужно да 
знаем всичко, но за да можем да си съставим мнение, би било добре да имаме по-ясна цялостна 
представа. Например за нас би било интересно по-често да чуваме гледната точка за ЕС на други 
държави. Важна роля в това отношение могат да играят медиите и образователната система. 
Медиите обаче трябва да запазят правото си на собствен избор. Нидерландците смятат свободата 
на медиите за много важен фактор в нашето демократично общество. 
 
„Често чуваме за ЕС само когато има криза. Това поддържа отрицателното 
възприятие за Европа.“ 

2. Да се намерят нови и трайни механизми за изслушване на гражданите 

51% от нидерландците считат, че ЕС не знае достатъчно за това какво се случва в обществото. За да 
се подобри това, ЕС следва да води по-често, за предпочитане постоянно, диалог с гражданите. 
Поради тази причина много нидерландци смятат Конференцията за бъдещето на Европа за добра 
инициатива. Референдумите също могат да бъдат ценен инструмент, но мненията на 
нидерландците по този въпрос се различават. Някои теми може да изискват и специализирани 
познания. Във всеки случай разговорите с гражданите не трябва да са формално задължение. 
Считаме, че е важно да бъдем приемани на сериозно. 

3. Да се осигури по-голяма прозрачност и яснота за решенията 

Нидерландците понякога смятат Европа за доста сложна. Не всички имат едно и също ниво на 
основни познания. Този факт трябва да се отчита от ЕС в по-голяма степен. Искаме ЕС да стане по-
прозрачен и да бъде по-лесно да се следи развоят на събитията, свързани с него. Нидерландските 
държавни органи също трябва да играят роля в това отношение. Много нидерландци се 
интересуват от европейските решения, но смятат, че официалните канали са твърде трудни за 
намиране или са твърде сложни. Освен това всеки има различни интереси и нужди. Ето защо всеки 
трябва да може да избира кои теми желае да следи по-отблизо. Младите хора често се интересуват 
от Европа, но например виждат твърде малко информация за нея в социалните медии. 
 
„Докато бях на почивка в Унгария, до една новозасадена гора видях голяма 
табела: „Проектът е осъществен от ЕС“. Въпреки че съм скептично 
настроен към Европа, се почувствах горд.“ 
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4. Да се направи необходимото решенията да се вземат по-бързо 

За нидерландците е доста трудно да разберат как функционира европейската демокрация, но често 
процесът на вземане на решения в ЕС им изглежда много бавен. При европейските избори 
наблюдаваме предимно сътрудничество между национални партии. Вероятно към европейските 
интереси може да се подходи и по друг начин. Около една трета от нидерландците смятат, че на 
изборите за Европейски парламент трябва да може да се гласува за кандидати от други държави. 
Приблизително същият брой нидерландци не са съгласни с това. Най-важното е различните 
интереси да се отчитат в достатъчна степен. И в същото време решенията да се вземат по-бързо, 
отколкото в момента. 
 
„При изборите искам да мога да се идентифицирам с някого и да знам какви 
идеи защитава. Не е необходимо да бъде от моята държава.“ 

Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
„Премахнете правото на вето на държавите. Мнозинството решава.“ 

„За важни решения да се сформират фокус групи от граждани, може би дори на 
(полу)задължителна основа, например като съдебните журита в САЩ.“ 

„Да се гарантира, че европейските политици и служители правят редовни посещения по места 
и не живеят само в своя собствен свят в Брюксел.“ 

ИДЕЯ: „Всъщност във всяка новинарска емисия трябва да отделят по няколко минути за Европа. 
Или да започне дневна или седмична новинарска програма, посветена на нея.“ 

ИДЕЯ: „Може би европейските политици трябва да участват по-често в телевизионни 
предавания.“ 

„Като млад човек почти никога не мога да прочета нищо за Европа. Любопитен съм, но не искам 
да е необходимо да полагам твърде много усилия за това.“ 

Младежи от „Коалиция-Y“ в Утрехт: Дискусия за провеждането на референдуми 

Членовете на „Коалиция-Y“ – форма на сътрудничество между различни младежки организации – 
дискутираха оживено провеждането на референдуми. Противниците на референдумите посочиха, 
че съществува риск, когато обсъждането се свежда до „да“ или „не“, докато същевременно темите 
често са много по-сложни. Наред с това един от участниците заяви: „Можем да гласуваме за ЕС и да 
се кандидатираме на избори. Чрез референдумите това право всъщност се обезсилва.“ 
Привържениците на референдумите посочиха, че е добре създателите на политики да знаят как 
гражданите възприемат дадена тема: това може да им даде насока. Референдумите биха могли да 
допринесат и за повишаване на общата осведоменост за ЕС: кои теми се обсъждат и какъв избор 
трябва да се направи. 

Доброволци, занимаващи се със социална и общественополезна дейност: „Държавите 
трябва да се опознаят по-добре помежду си.“ 

Фондацията „Пиезо“ в Зутермер се състои от доброволци, които работят по различни начини за 
повишаване на общественото участие. Участниците в тематичния диалог изразиха загрижеността си 
относно нарастващото разделение, което се наблюдава в Европа. Това включва например 
възгледите на държавите за общността на ЛГБТИК. Ако дадена държава не разбира гледните точки 
на другите държави, е трудно те да изградят сътрудничество помежду си. „Поради това е нужно да 
се познаваме по-добре“, смята един участник. „В момента просто не знаем какво мислят хората в 
другите държави. Не разбираме достатъчно добре културата и средата на отсрещната страна. А това 
е необходимо за вземането на успешни съвместни решения.“ 
  



Виждане за Европа  13 

Цифрова трансформация 
В онлайн пространството се поставят все по-високи изисквания за интернет връзките, сигурността и 
неприкосновеността на личния живот. ЕС се чувства отговорен за това и се ангажира да гарантира, 
че никой няма да бъде изоставен в цифровото общество. Наред с това ЕС инвестира в търсенето на 
цифрови решения на обществени предизвикателства. Какво смята Нидерландия по този въпрос? 
 
Препоръки – Нашето виждане за онлайн пространството 
45% от нидерландците считат, че онлайн пространството е важна тема, по която ЕС трябва да работи. 

1. Да се гарантира бърз, сигурен и стабилен интернет навсякъде 

61% от нидерландците считат, че ЕС трябва да гарантира достъп до бърз и стабилен интернет за 
всички в Европа. Всички ние виждаме, че интернет играе все по-голяма роля в живота ни. Нашите 
деца израстват с цифрово образование. Комуникацията също се осъществява все повече по 
интернет както на национално, така и на международно равнище. Понякога сме обезпокоени от 
силната си зависимост от интернет. В резултат на това много нидерландци считат, че ЕС може да 
отдели доста средства за тази област, стига те да се използват ефикасно. Вярваме, че защитата 
срещу онлайн престъпленията е най-важната тема, по която могат да се вземат мерки на 
европейско равнище. Но на борбата с престъпността в интернет следва да се обръща внимание и на 
национално равнище. 
 
„Чувствам се доста уязвим, когато си помисля за кибератака срещу нашите 
язовирни стени.“ 
2. Да се създадат ясни правила и стандарти за интернет дружествата 

Според 75% от нидерландците ЕС следва да гарантира, че пазаруването онлайн е еднакво 
безопасно във всички държави от ЕС. Всички ние пазаруваме все повече от сайтове в чужбина, като 
споделяме чувствителни лични данни. Понякога това ни кара да не се чувстваме в безопасност. 
Трудно е да определим кои уебсайтове са надеждни. Би било добре ЕС да изготви европейски 
правила и стандарти за неприкосновеността на личния живот, които да бъдат разбираеми за 
всички. Често сме загрижени и за властта, с която разполагат големите интернет дружества. 
Вярваме, че самите ние носим отговорност да боравим разумно с нашите данни. Но също така 
смятаме, че ЕС може да играе роля в това отношение. Държавите от ЕС трябва да работят заедно, за 
да се гарантира, че дружества като Гугъл и Фейсбук не получават твърде много власт. 
 
„Като малка държава не можем да направим почти нищо срещу глобален 
играч като Фейсбук.“ 
3. Правилата за неприкосновеност на личния живот да се съчетаят с практическо прилагане и 
разяснение 

С въвеждането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) нидерландците знаят, че 
всички държави трябва да спазват едни и същи законови и подзаконови актове относно 
неприкосновеността на личния живот. Доволни сме, че можем да разчитаме на регламента, тъй 
като за нас неприкосновеността на личния живот е важен въпрос. Някои нидерландци обаче считат, 
че правилата за неприкосновеността на личния живот понякога отиват твърде далеч или не са 
логични. Освен това законодателството може да доведе до много работа за предприемачите. Ето 
защо смятаме, че следва да се обърне повече внимание на практическото прилагане на 
законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот, като се осигури подкрепа и 
информация както за гражданите, така и за предприятията. Смятаме, че в това отношение роля 
трябва да играят преди всичко държавите членки. Предпочитаме да отправяме проблемите или 
въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот, към нашите национални органи на 
собствения си език. 
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Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
ИДЕЯ: „Да се поставят по-строги изисквания към програмистите и предприятията: да се 
забранят небезопасните програмни езици.“ 

„Да се предлага безплатен европейски антивирусен софтуер, за да се създаде европейска 
защитна стена.“ 

„Когато пресека границата с Германия, мобилният ми телефон изведнъж губи обхват. Как е 
възможно това все още да се случва?“ 

„С нашите айфони можем да бъдем проследени навсякъде. За това сме виновни и самите ние.“ 

„Не е практично във всяка държава да трябва да се попълва различен вид формуляр за 
неприкосновеността на личния живот.“ 

ИДЕЯ: „Да се създаде европейска интернет полиция. Това е подходяща област на действие за 
ЕС.“ 

Участници в онлайн диалог: „Доброто интернет покритие навсякъде е в наш интерес“ 

По време на един от тематичните диалози онлайн се зароди интересна дискусия за ролята на ЕС в 
онлайн пространството. Всички участници се съгласиха, че е полезно и важно да може да се разчита 
на добра интернет връзка в цяла Европа. Но трябва ли ЕС да се занимава с това? Няколко участници 
заявиха, че това е задача предимно на отделните държави членки. Друг участник посочи, че 
добрата и стабилна интернет връзка в чужбина също е предимство за Нидерландия: „Печелим 
милиарди от търговия с други държави от ЕС. Ето защо е в наш интерес тези държави да 
функционират добре.“ 

Ученици в Хелмонд: „Еднакви правила и санкции за интернет престъпниците“ 

В колежа „Д-р Книпенберг“ в Хелмонд ученици на възраст 15 – 16 години обсъдиха проблема с 
престъпността в интернет. Те редовно чуват за това в новините: например че в дадено дружество е 
имало изтичане на данни или че държави като Русия или Китай са се опитали да откраднат данни. 
Според тях е логично европейските държави да си сътрудничат, тъй като интернет престъпниците 
често работят през границите. Те смятат, че това включва създаване на правила, но също и 
определяне на санкции. „Ако руски хакери опитат да навлязат в нашето пространство, ЕС трябва да 
предприеме решителни действия срещу това.“ 
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Образование, култура, младеж и спорт 
Държавите от ЕС носят сами отговорност за образованието, културата, младежта и спорта. ЕС може 
да предлага подкрепа в тези области и го прави, например чрез насърчаване на качествено 
образование, многоезичие, опазване на културното наследство и подпомагане на секторите на 
културата и спорта. Какво смята Нидерландия по този въпрос? 
 
Препоръки – Нашето виждане за образованието, културата, младежта и спорта 
45% от нидерландците считат, че образованието е важна тема, по която ЕС трябва да работи. За 
младежта, културата и спорта делът е съответно 39%, 23% и 19%. 
1. Ученето в чужбина да се стимулира по разумен начин 

Много нидерландци смятат, че ученето в чужбина оказва положително въздействие върху младите 
хора. То допринася за личностното развитие. Освен това ученето в чужбина може да помогне на 
европейците да се научат да се разбират по-добре. По този начин то може да допринесе и за по-
добрата интеграция. Поради това много нидерландци оценяват положително програмата „Еразъм“, 
която насърчава ученето в чужбина. Приветстваме обаче и факта, че ЕС продължава да разглежда 
критично този въпрос. Например на практика се оказва, че международните студенти общуват 
предимно помежду си и невинаги научават много за страната, в която се намират. Освен това ЕС 
трябва да попречи на изтичането на мозъци от държавите с по-ниско ниво на знания, поради това 
че талантливите отиват да учат в чужбина. 
 
„Да се разработят също програми за обмен на равнище средно 
професионално училище.“ 
2. Теми като култура и спорт да са компетентност най-вече на държавите членки 

58% от нидерландците смятат, че ЕС трябва да опазва по-добре културното наследство в Европа. 
Пример за това са храмовете в Гърция. От друга страна вярваме, че местната култура е преди 
всичко отговорност на самите държави. Същото се отнася например за нередностите в областта на 
спорта. Считаме, че това е важна тема, но не и основна задача за ЕС. На първо място Европа трябва 
да определи своите приоритети, а и много средства трябва да се отделят и за други неща. Понякога 
можем да дадем финансов принос, а друг път да работим заедно и по други начини, например чрез 
обмен на знания и идеи. 
 
„Опазването на културата е въпрос от компетентността на самите 
държави. Но ако в някоя държава не се полагат нужните грижи за 
световното наследство, определено смятам, че ЕС трябва да се намеси.“ 
3. Да се направи необходимото, за да могат европейците да се опознаят по-добре и да се 
уважават взаимно 

Нидерландците са доволни, когато другите европейци говорят добре английски език. Това ни 
улеснява, когато сме в чужбина. И когато, например, искаме да общуваме с работниците мигранти в 
Нидерландия. В същото време много нидерландци считат, че е особено важно да продължим да 
говорим и да ценим собствения си език. По този начин искаме да уважаваме и другите различия в 
Европа. Независимо дали става въпрос за култура, образование или спорт, всеки трябва да се 
чувства свободен и да може да бъде себе си. Понякога различията могат да предизвикат 
недоразумения, но точно в тях се състои и богатството на Европа. Поради това много нидерландци 
считат, че държавите трябва да си дадат време, за да свикнат с навиците и идеите на другите. 
 
„Гледам на ЕС като на група приятели. Уважаваме взаимно различията си и 
при нужда мога да потърся помощ." 
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Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
ИДЕЯ: „В допълнение към местната учебна програма да се въведе обща европейска учебна 
програма за всички образователни степени.“ 

ИДЕЯ: „Освен столица на културата всяка година да се избира и столица (държава) на 
образованието, младежта и спорта.“ 

„Това, което ни свързва в ЕС, е именно че всички ние имаме собствена национална култура. И че 
не принадлежим на една-единствена култура.“ 

„Вместо да изтъкваме отрицателните аспекти, по-добре да се опитаме да насърчаваме 
спорта.“ 

„Чувствам се интегриран тук, плащам данъци, но съм и си оставам латиноамериканец. Високо 
ценя моя език, музика и кухня. Това не са теми, с които да се занимава Европа.“ 

„В Европа се говори твърде много за икономиката. И твърде малко за благосъстоянието.“ 

Студенти в Лайденския университет: „Езикът е важен, но трябва да продължим да имаме 
свобода на избора“ 

В Лайденския университет беше проведена дискусия между студенти по история. Те вярват, че е 
важно хората да говорят повече от един език. Според тях владеенето на повече езици се отразява 
добре на личностното развитие и е полезно за търговията и политическите отношения в ЕС. Но 
преди всичко те смятат, че езиците в училище трябва да се предлагат, а не да бъдат задължителни. 
Освен това според студентите вторият език не трябва непременно да бъде европейски. „Ако 
живеете в Източна Европа и изберете да учите руски език, това е ваше право“, заяви един от 
участниците. 

Турската общност в Схидам: „Да се предоставят справедливи възможности за заетост на 
всички млади хора“ 

Във фондацията „Хакдер“ в Схидам местната турска общност коментира, наред с другото, 
значението на справедливите възможности за заетост за всеки. Всички присъстващи се съгласиха, 
че ЕС трябва да задължи предприятията да предлагат стажове или работа на млади хора с 
ограничени възможности. Те отбелязаха, че по-специално младите мигранти срещат трудности при 
намирането на стаж или работа. „Понякога те дори не се осмеляват да отидат при личния си лекар, 
защото се страхуват, че ще трябва да платят сами за това. А още по-малко биха посмели да 
кандидатстват за стаж или работа", заяви един от присъстващите. „Предприятията трябва да 
обръщат повече внимание на този въпрос, а ЕС може да насърчава това.“ 
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Обосновка на проучването 

„Виждане за Европа“ се състои от различни взаимосвързани форми на диалог, които обединяват 
възгледите и идеите на нидерландските граждани за бъдещето на Европа и ЕС. Настоящият раздел 
предоставя обосновка на начина, по който тези форми на диалог съответстват на насоките, 
приложими за националните граждански панели в контекста на Конференцията за бъдещето на 
Европа. 
 
Начин на разработване на взаимосвързаните форми на диалог 

Използвани са следните форми на диалог: 
1. Панелно проучване 

Проучване на представителна част от нидерландското население. 
2. Задълбочени тематични диалози онлайн 

Диалози, при които резултатите от първия междинен доклад „Нашето виждане за Европа – 
първоначални идеи и последващи въпроси“ (8 октомври 2021 г.) са разглеждани по-
задълбочено с група нидерландски граждани. 

3. Диалози със специфични групи 
Срещи с нидерландски граждани, които не са свикнали да участват в (онлайн) проучвания и 
панели. 

4. Диалози с младежи 
Срещи с акцент върху европейски теми, които най-много вълнуват младите хора. 

5. Отворено онлайн проучване: Въпросник и „Плъзнете с пръст към бъдещето“ 
Въпросникът за панелното проучване можеше да бъде попълнен от всички нидерландски 
граждани, включително живеещите в чужбина. Въпросникът беше отворен от 1 септември до 
14 ноември 2021 г. включително. Освен това през същия период всеки нидерландски гражданин 
имаше възможност да участва в „Плъзнете с пръст към бъдещето“ – онлайн суайп инструмент с 
20 твърдения. 
 

1. Панелно проучване 

Проведеният в Нидерландия граждански диалог „Виждане за Европа“ започна на 
1 септември с панелно проучване. В настоящата обосновка на проучването описваме накратко 
разработването и изпълнението на това панелно проучване. 

Цел и целева група 
„Виждане за Европа“ започна с онлайн въпросник за това какво мислят нидерландците за бъдещето 
на Европа. Въпросникът беше предоставен на представителен панел, но беше отворен и за всички 
нидерландски граждани (включително тези, които живеят в чужбина). Освен това всеки имаше 
възможност да участва в „Плъзнете с пръст към бъдещето“ – онлайн суайп инструмент с 20 
твърдения. Резултатите от панелното проучване бяха използвани като материал за различни 
тематични диалози в рамките на последващите действия по гражданския диалог „Виждане за 
Европа“. 
 
Целевата група на панелното проучване се състои от всички нидерландски граждани на възраст над 
18 години, които към момента на започване на полевата работа са вписани като местни лица в 
регистъра на населението. Според Централната статистическа служба към 1 януари 2021 г. тази 
целева група се е състояла от 14 190 874 души. Долната граница от 18 години съответства на 
възрастта за гласуване. Това е статистическата съвкупност на панелното проучване. 
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Полева работа 
За получаване на статистическа картина на гражданите на Нидерландия е използван 
общонационален панел с над 100 000 членове (сертифициран по ISO, Research Keurmerk groep, 
Нидерландска асоциация за изследване на пазара). Тези членове се регистрираха в панела за 
проучвания, за да представят редовно мненията си по широк кръг от теми. Наред с личната си 
мотивация за участие, те получават и възнаграждение за попълването на въпросниците. Различни 
научни изследвания показват, че респонденти, които получават възнаграждение за попълването на 
въпросник, не дават значително по-различни отговори (източник: Does use of survey incentives 
degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Полевата работа започна на 11 август и приключи на 19 септември 2021 г. За извършването ѝ беше 
използван един метод за събиране на данни, а именно интернет проучвания. Членовете на панела 
за проучвания получиха имейл, съдържащ персонален линк към онлайн въпросника. След две 
седмици участниците в панела получиха напомняне. Поканите за участие бяха изпратени на 
партиди и в стратифицирана форма (с акцент върху равномерното разпределение на подгрупите) 
до достигане на необходимия брой респонденти. 

Извадка и вариация 
Отправна точка в разработката на проучването е, че в него трябва да участват най-малко 3600 
респонденти, за да се гарантира добра статистическа надеждност. Освен това този брой осигурява 
широка вариация по различни основни характеристики на населението. Гражданите на 
Нидерландия са най-различни. Поради това предварително беше гарантирана широка вариация на 
извадката по отношение на редица характеристики. Нидерландия е относително малка държава, но 
е възможно мненията да се различават на регионално равнище. Отношението към темите и 
значението, което им се придава, могат да бъдат (частично) обусловени от района на 
местоживеене. Например хората, живеещи в селски райони, могат да подхождат към тема като 
сигурността по различен начин в сравнение с живеещите в градски райони. Проучване на Службата 
за социално и културно планиране показва също, че хората с висше образование по-често 
подкрепят ЕС, отколкото хората с по-ниско образование, и че младите хора по-често са 
проевропейски настроени в сравнение с възрастните хора (източник: Какво искат нидерландците 
от Европейския съюз? Служба за социално и културно планиране, Хага, 2019). 
 
Ето защо определихме предварително квоти за следните три характеристики, като по този начин 
гарантираме представителна вариация на извадката: 1) регион (чрез райони по COROP), 2) възраст и 
3) образователна степен. Освен това вариацията на извадката отразява и следните основни 
характеристики: пол, произход, занимание и политическа ориентация. 
 
Районите по COROP са формирани съгласно възловия принцип (едно ядро с район на обслужване 
или регионална функция), като за основа са използвани потоците на пътуващите до работното им 
място. Допуснати са и отклонения от възловия принцип, така че районите да следват границите на 
провинциите. Ако при преразделяне на общините границите на COROP не са спазени, следва 
корекция на разделянето (източник: Централна статистическа служба). В рамките на районите по 
COROP сме осигурили широка вариация по възрастови групи със следната разбивка: от 18 до 34 
години, от 35 до 54 години, от 55 до 75 години и над 75 години. 
 
И накрая, гарантирали сме представителна вариация по образователна степен. В извадката 
разпределението на респондентите съответства на националното разпределение според 
завършената образователна степен, както следва: 
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Най-висока получена образователна степен  

Основно: основно образование, vmbo, havo/vwo 1-3 година, mbo-1 32,1% 

Средно: горен курс на havo/vwo, mbo-2-4 година 44,6% 

Висше: hbo или wo 22,9% 

Неизвестно  0,4% 

Участие 
В панелното проучване участваха общо 4086 респонденти. С това се постига целта за 3600 изцяло 
попълнени въпросника. 
 

Разпределение според района по COROP и 
възрастта 

18 – 34 
години 

35 – 54 
години 

55 – 75 
години 

над 
75 години 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 

Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 

Zuidwest-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Noord-Friesland 20 22 25 8 

Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 

Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl и околностите 2 4 5 1 

Oost-Groningen 7 10 12 3 

Overig Groningen 36 26 28 8 

Midden-Limburg 13 17 21 7 

Noord-Limburg 17 20 23 7 

Zuid-Limburg 38 40 52 17 

Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 

Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 
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Разпределение според района по COROP и 
възрастта 

18 – 34 
години 

35 – 54 
години 

55 – 75 
години 

над 
75 години 

West-Noord-Brabant 40 47 49 15 

Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 

Agglomeratie Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar и околностите 14 19 19 6 

Groot-Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi en Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Noord-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Overig Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 30 31 31 10 

Agglomeratie ’s-Gravenhage 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Groot-Rijnmond 103 107 99 31 

Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 

Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 

 

Разбивка на респондентите по образователна степен   

Основно 1382 34% 

Средно 1747 43% 

Висше 915 22% 

Неизвестно  42 1% 
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Надеждност и представителност 
Броят на респондентите (4086) дава възможност да се правят твърдения за съвкупността с 
гаранционна вероятност 95% и допустима грешка от 1,53%. Гаранционната вероятност и 
допустимата грешка на резултатите се определят от размера на извадката. Колкото по-голяма е 
извадката, толкова по-надеждни и/или по-точни резултати могат да бъдат обобщени за 
съвкупността. 
 
Гаранционната вероятност се определя като 1 (100%) минус равнището на значимост. Обикновен се 
приема, че равнището на значимост е 5%. В такъв случай може да се говори за гаранционна 
вероятност 95%. Това означава, че ако проучването се повтори по същия начин и при същите 
условия, в 95% от случаите резултатите ще дадат същата картина. 
Точността (изразена като допустима грешка) показва диапазона от стойности, в рамките на които се 
намира действителната стойност за съвкупността. С други думи: колко се отклоняват максимално 
резултатите от извадката от резултатите, които щяха да се получат, ако отговаряше цялата 
съвкупност? Допустима грешка от 1,53% означава, че действителната стойност на цялата съвкупност 
може да бъде до 1,53% по-висока или по-ниска от стойността на извадката. Конкретно: ако анализът 
на резултатите от извадката показва, че 50% от респондентите считат дадена тема за важна, в 
действителност този процент е до 1,53% над или под тези 50%, т.е. между 48,47% и 51,53%. 
Допустима грешка до 5% е обичайна и общоприета в (статистически) количествени проучвания. 
 
Освен надеждността е важна и представителността на извадката. Тъй като поканите за участие бяха 
изпратени на партиди и стратифицирани, резултатите са представителни за характеристиките район 
по COROP и възрастова група в район по COROP. Отговорите са представителни и за 
образователната степен, като се има предвид получената най-висока образователна степен на 
национално равнище. 

Други профилни характеристики 
На респондентите в панелното проучване бяха зададени определен брой допълнителни профилни 
въпроси. В тях се пита за пола, отношението към ЕС, произхода, занятието и за коя политическа 
партия би гласувало лицето, ако изборите бяха днес. 
 
49% от респондентите са мъже, 50% са жени, а 1% предпочитат да не отговарят на този въпрос. 
 
51% от респондентите считат за положително, че Нидерландия е член на ЕС, 13% смятат, че това е 
лошо, а 36% са неутрални или нямат мнение. 
 
95% от респондентите са родени в Нидерландия. При 89% от респондентите и двамата родители са 
родени в Нидерландия. При 5% и двамата родители са родени в чужбина. 

Настоящи политически предпочитания на респондентите 

Партия % 

VVD 14% 

PVV 13% 

SP 8% 

D66 6% 
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Партия % 

CDA 6% 

PvdA 6% 

Partij voor de Dieren 4% 

GroenLinks 4% 

ChristenUnie 3% 

JA21 3% 

BoerBurgerBeweging 2% 

Forum voor Democratie 2% 

SGP 2% 

Volt 2% 

DENK 1% 

Groep Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Fractie Den Haan 0% 

Друга 2% 

Празна бюлетина 3% 

Предпочитам да не отговарям 13% 

Няма да гласувам 5% 

С какво се занимавате/работите в момента? 

Занятие % 

Ученик/студент 6% 

Работя на непълно работно време 16% 

Работя на пълен работен ден 31% 

Самостоятелно заето лице 3% 

Домакин(я) 5% 

Търся работа 2% 
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Занятие % 

Доброволец 2% 

Нетрудоспособен 6% 

Пенсионер 27% 

Друго 1% 

Предпочитам да не отговарям 1% 

 

Въпросник 
Въпросникът и настоящият доклад са изготвени по поръчка на Министерството на външните работи 
от независима външна организация. Въпросникът е организиран в модули и съдържа следните 
блокове въпроси в съответствие с темите, определени за Конференцията за бъдещето на Европа: 
• Важни теми и ролята на Европа 
• Изменение на климата и околна среда 
• Здравеопазване 
• Икономика и работни места 
• Роля на Европейския съюз в света 
• Сигурност и върховенство на закона 
• Онлайн средата 
• Европейска демокрация 
• Миграция и бежанци 
• Образование/култура/младеж/спорт 
 
При разработването на въпросника беше обърнато голямо внимание на качеството, надеждността и 
валидността на въпросите. Например беше търсена неутрална, ненасочваща формулировка на 
въпросите, твърденията и дилемите. Освен това въпросите бяха подложени на проверка за 
разбираем език (езиково ниво B1). 
 
Въпросникът беше тестван чрез качествено проучване в среда на пряк контакт с пробни 
респонденти от целевата група. По този начин беше проучено как въпросите се възприемат от 
различни видове респонденти. Ако даден въпрос се окажеше твърде обременяващ (твърде сложен) 
когнитивно, той биваше променен. 

Методи за анализ 
В това проучване са използвани два метода за анализ: 

Едновариантни анализи 

Използват се описателни статистически данни, за да се опишат променливите в дадено проучване. 
В рамките на това проучване се използват честоти и средни стойности. 

Двувариантни анализи 

При двувариантните анализи се разглежда връзката между две променливи, в този случай връзката 
между значението на различните теми и това дали ЕС не трябва да работи по тях и профилната 
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характеристика възраст. С помощта на проверка за статистическа значимост се проучва дали 
различните възрастови групи придават различно значение на дадена тема и дали мненията се 
различават в това до каква степен разглеждат темите като обекти, по които трябва да работи ЕС. 

Представяне на резултатите и пълнота 
Настоящият доклад включва (визуално) представяне на резултатите от всички въпроси, зададени на 
респондентите от панела за проучвания. За някои въпроси респондентът имаше възможността да 
даде „отворени“ (т.е. не предварително категоризирани) отговори. Отворените отговори бяха 
категоризирани впоследствие и включени в публикацията. Идеите, споделени от респондентите в 
отворените коментари, се използват като материал за различните тематични диалози в рамките на 
последващите действия по гражданския диалог „Виждане за Европа“. 
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2. Задълбочени тематични диалози онлайн 
Осем онлайн тематични диалога задълбочиха темите, които заемат централно място в 
Конференцията за бъдещето на Европа. Целта на тези диалози беше да се разбере защо хората 
споделят определено мнение и какви мотиви и чувства стоят зад това. Какви са опасенията и 
възможностите? По време на диалозите участниците получиха възможност и да допринесат с 
предложения и идеи по темите. Освен това можеха да предизвикат обсъждане по теми, които 
не са част от конференцията, но са важни за тях. 
 

Тематичните диалози се проведоха на 12 и 14 октомври и на 9 и 11 ноември. През октомври 
бяха организирани четири тематични онлайн диалога по теми в рамките на клъстер 
„Икономика и демокрация“. През ноември бяха организирани четири тематични онлайн 
диалога по теми в рамките на клъстер „Климат и ЕС по света“. Във всяка диалогова сесия 
участваха средно по 29 души (общо 231 души). Участниците бяха избрани измежду членовете 
на панела (вж. 1) и чрез социалните медии. 
 

3. Диалози със специфични групи 
Известно е, че някои групи нидерландски граждани не са свикнали да участват в (онлайн) 
проучвания и панели. За да се получи представителна картина на „гласа на Нидерландия“ беше 
важно тези нидерландски граждани също да могат да изразят своите идеи и мнения. Ето защо 
организирахме и определен брой диалози на място във връзка с „Виждане за Европа“. 
Мненията и идеите, които събрахме от тях, бяха използвани като (още една) основа за 
препоръките. 
Целеви групи 
Не е възможно да се даде ясно определение на целевите групи, които са труднодостъпни. Въз 
основа на проучвания и от опит знаем, че нидерландските граждани, чийто произход не е от 
Западна Европа, определено участват по-рядко по собствена инициатива в анкети и дискусии. 
Тъй като става въпрос за голяма група (14% от нидерландците1), те са избрани да участват в диалога 
„Виждане за Европа“. Същите съображения са взети предвид и за нискообразованите. Те също 
представляват голяма група (2,5 милиона нидерландци2), която отчасти се припокрива с групата на 
мигрантите (39%). И накрая, беше проведен диалог с група, която рядко се включва в 
проучвания и дискусии, настроена е критично към Европа, но е силно свързана с нея от 
професионална гледна точка. Избрани бяха предприемачите в селскостопанския сектор. 
 

Контакт с горепосочените групи беше осъществен чрез организации, в които членуват, като 
например организации на мигранти, сдружения за защита на интереси и професионални 
организации. Тъй като ограничихме броя на диалозите до осем, не можахме да покрием 
цялата общност. Това прави избора на участниците до известна степен произволен. При този 
избор вземахме предвид най-вече желанието за участие и помощ в мобилизирането на 
останалите от организацията, както и практически параметри като това дали са свободни на 
тези дати и места. 
 

На място бяха проведени диалози с членове на следните организации: 
• Фондация „Хакдер“, алевитска общност, Схидам 
• Фондация „Аша“, индосуринамска общност, Утрехт (2 диалога) 
• „Пиезо“, социално-гражданска организация, Зутермер 
• Taal doet Meer („Езикът може повече“), организация за нискообразованите, Утрехт 
• BoerenNatuur, сдружение на селскостопански колективи 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, мароканска общност, Утрехт 
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• Femmes for Freedom, организация за защита на интересите на жените с мигрантски 
произход, Хага 

 
На тези срещи за диалог участваха общо 110 души. 
 
4. Диалози с младежите 

Младите хора са приоритетна целева група на Конференцията за бъдещето на Европа. За да се 
насърчи активно участието им в гражданския диалог „Виждане за Европа“ и да се придаде 
допълнителна тежест на мненията и идеите на тази група, бяха организирани пет присъствени 
срещи за диалог специално за младите хора. Поради ограничителните мерки във връзка с 
коронавируса планираната шеста среща с младите хора не можа да се проведе. 
 
Срещите се проведоха в следните институции: 
• Студентска асоциация по история, Лайденски университет 
• Колеж Dr. Knippenberg, средно училище, Хелмонд 
• Coalitie-Y, младежка платформа SER (социално-икономически съвет) 
• Колеж Graafschap, средно училище, Дутинхем 
• Християнска училищна общност Jan Arentsz, техническо средно училище, Алкмар 
 
На срещите за диалог участваха общо 95 младежи. 

Използвани техники за интервюиране 
За тематичните диалози онлайн, диалозите със специфични групи и диалозите с младежите беше 
използван т.нар. метод на „сократска беседа“. Този метод се използва от много години за Деня на 
диалога, когато хората в цяла Нидерландия дискутират помежду си по въпроси, които ги засягат. 
При метода на сократската беседа модераторът взема предвид следните принципи: 
 
• Оставете другия да изложи своето виждане 
• Не започвайте веднага да излагате противоположни аргументи 
• Отнасяйте се с уважение към другия 
• Говорете от свое име („според мен“, а не „казват, че“) 
• Питайте за уточнения, ако се говорят само общи приказки 
• Формулирайте твърдения и ги проучете 
• Правете паузи на мълчание, ако хората искат да помислят малко 
 
В диалозите се използва следният ритъм: разграничаване – сближаване – разграничаване. 
Отправната точка тук е, че първо трябва да се отбележат различията (пряко да се ситуират 
индивидуалните чувства и мнения), преди да може да се стигне до сближаване (обсъждане на 
възможните посоки), а накрая пак може да се тръгне към разграничаване (например събиране на 
индивидуални препоръки). Опитът и теорията показват, че този ритъм гарантира оптимален диалог. 
 
Всички диалози са водени от професионални модератори. 
  



Виждане за Европа  27 

5. Отворено онлайн проучване Въпросник и „Плъзнете с пръст към бъдещето“ 

Въпросникът за панелното проучване е достъпен за всички нидерландски граждани, включително 
живеещите в чужбина. Въпросникът беше отворен от 1 септември до 14 ноември 2021 г. 
включително. Освен това през същия период всеки нидерландски гражданин имаше възможност да 
участва в „Плъзнете с пръст към бъдещето“ – онлайн суайп инструмент с 20 твърдения. 

Получени отговори и приложение 
Общо 1 967 респонденти са попълнили въпросника, а 6 968 респонденти са минали суайп 
инструмента до край. Както въпросникът, така и суайп инструментът бяха отворени за всички: 
нямаше предварителни условия или критерии за подбор за участие. Беше позволено да се 
пропускат въпроси от въпросника (нямаше задължителни въпроси), за да се постигнат максимално 
много отговори. Участниците много по-често са избирали „Предпочитам да не отговарям“ в 
сравнение с представителното панелно проучване. 
Профилните характеристики на участниците в отворения въпросник и суайп инструмента се 
отклоняват по определен брой точки от участниците в представителното панелно проучване. За 
разлика от панелното проучване, резултатите от отворения въпросник и суайп инструмента не са 
представителни. Резултатите от отвореното онлайн проучване са използвани за допълване на 
панелното проучване. Те дават представа за нагласите и идеите, които битуват в Нидерландия. 
Предложенията за подобрения, посочени в полетата за свободен текст, са използвани в раздел 
„Дискусии и идеи онлайн и на място“. Суайп инструментът е използван, за да се разберат 
определени нагласи, битуващи в Нидерландия. Резултатите са взети предвид при съставянето на 
препоръките. Поради изискването за представителност резултатите от отвореното онлайн 
проучване са взети предвид в настоящия доклад само в ограничена степен. 
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