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Το όραμά μας για την Ευρώπη 
 

Γνώμες, ιδέες και συστάσεις 
 
Θέματα 
• Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 
• Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
• Ψηφιακός μετασχηματισμός 
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
 
3 Δεκεμβρίου 2021 
 
Το έγγραφο αυτό αποτελεί μετάφραση της έκθεσης με τίτλο «Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en 
aanbevelingen», η έκδοση της οποίας στην ολλανδική γλώσσα δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2021 στη 
διεύθυνση www.kijkopeuropa.nl. Πρόκειται για απλοποιημένη έκδοση στην οποία η στοιχειοθεσία του 
πρωτοτύπου απλοποιήθηκε (αφαιρέθηκαν εικόνες και λοιπά γραφικά στοιχεία) για τους σκοπούς της 
μετάφρασης. 
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Το όραμά μας για... 

Σύνοψη της έκθεσης: όλες οι συστάσεις μία προς μία 
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες με τίτλο «Όραμα για την Ευρώπη», συγκεντρώσαμε απόψεις 
και ιδέες ολλανδών πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη 
διατύπωση των ακόλουθων συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πέντε πρώτα θέματα. 

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 
Είναι σημαντικό το κράτος δικαίου να προστατευθεί από την ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι ολλανδοί πολίτες 
πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς στην Ευρώπη. Η 
συνεργασία εντός της ΕΕ μπορεί να έχει πολλά οφέλη και με διαφορετικούς τρόπους, πρέπει όμως να 
προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια. Η ανεξέλεγκτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των 
μερών θα καταστήσει σύντομα τη συνεργασία αναποτελεσματική. 
 
1. Να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς 
2. Να επεκταθεί η ΕΕ μόνο εάν η διεύρυνση παρέχει προστιθέμενη αξία 
3. Να συνεργαστούμε πρωτίστως για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας 

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
Οι ολλανδοί πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ των χωρών δεν είναι πάντα εφικτή. Ειδικότερα, το φορολογικό σύστημα θα 
πρέπει να είναι δικαιότερο και σαφέστερο. Επιπλέον, ως Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθούμε 
περισσότερο στα δυνατά μας σημεία, όπως η ποιότητα και η πολυμορφία. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να 
συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
 
1. Να ληφθούν υπόψη οι ομοιότητες και οι διαφορές 
2. Να αξιοποιηθούν περισσότερο τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης 
3. Να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και σαφές φορολογικό σύστημα 
4. Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων 

Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
Ναι μεν οι ολλανδοί δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα πάντα για την ΕΕ, πλην όμως επιθυμούν μεγαλύτερη 
διαφάνεια και κατανόηση. Για παράδειγμα, η προοπτική άλλων χωρών της ΕΕ μπορεί να παράσχει μια 
ευρύτερη εικόνα. Επιπλέον, οι ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει συχνότερα, 
και κατά προτίμηση σε διαρκή βάση, σε διάλογο με τους πολίτες. Είναι σημαντικό όχι μόνο να 
λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα, αλλά και να λαμβάνονται αποφάσεις ταχύτερα από 
ό,τι σήμερα. 
 
1. Να δοθεί μια ευρύτερη προοπτική για την Ευρώπη 
2. Να βρεθούν νέοι και διαρκείς τρόποι ακρόασης των πολιτών 
3. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά τις αποφάσεις 
4. Να εξασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση προβλημάτων 

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
Η κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από το διαδίκτυο, οι δε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας 
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ. Τούτο αποτελεί ορισμένες φορές πηγή ανησυχίας για τους 
ολλανδούς πολίτες. Ως εκ τούτου, θα ήταν χρήσιμο για την ΕΕ να καταρτίσει ευρωπαϊκούς κανόνες και 
πρότυπα προστασίας (της ιδιωτικής ζωής). Είναι όμως σημαντικό οι εν λόγω κανόνες και πρότυπα να 
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είναι κατανοητά και εφαρμόσιμα για όλους. Οι ολλανδοί πολίτες προτιμούν να λαμβάνουν υποστήριξη 
και πληροφορίες από τις εθνικές αρχές στη γλώσσα τους. 
 
1. Να εξασφαλιστεί γρήγορο, ασφαλές και σταθερό διαδίκτυο παντού 
2. Να καθοριστούν σαφείς κανόνες και πρότυπα για τις εταιρείες διαδικτύου 
3. Να συνδυαστούν κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής με πρακτική εφαρμογή και επεξήγηση 

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
Οι νέοι που σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να μαθαίνουν περισσότερα γι’ αυτές 
απ’ ό,τι σήμερα. Οι δε χώρες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο δεν θα πρέπει να χάνουν όλα τα 
ταλέντα τους στο εξωτερικό. Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι θέματα πολιτισμού και σκανδάλων στον 
χώρο του αθλητισμού αντιμετωπίζονται καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, οι εθνικές 
γλώσσες είναι πολύ σημαντικές. Γενικά, ο κάθε άνθρωπος στην Ευρώπη πρέπει προπαντός να 
αισθάνεται ελεύθερος και να είναι ο εαυτός του. 
 
1. Να ενθαρρυνθούν οι σπουδαστές να φοιτούν στο εξωτερικό σε λογικά πλαίσια 
2. Να καταλείπεται στα κράτη μέλη η διαχείριση ειδικότερων θεμάτων όπως ο πολιτισμός και ο 

αθλητισμός 
3. Να διασφαλιστεί η καλύτερη γνωριμία και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των Ευρωπαίων 
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Προοίμιο 
Στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη», δόθηκε η δυνατότητα σε όλους 
τους oλλανδούς πολίτες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, να μοιραστούν τις απόψεις 
και τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης. Οι Κάτω Χώρες υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
τις συστάσεις που προέκυψαν από τον διάλογο αυτό, μαζί με τις απόψεις και τις ιδέες που 
διατυπώθηκαν. Η έκθεση επικεντρώνεται στα πέντε πρώτα θέματα. Τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα θα 
εξεταστούν αντικείμενο εξέτασης σε έκθεση παρακολούθησης στις αρχές του 2022. 

Σχετικά με «Το όραμά μας για την Ευρώπη» 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να μάθει τι σκέφτονται οι πολίτες της για την Ευρώπη. Αυτός είναι λόγος 
για τον οποίο η ΕΕ διοργανώνει τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Οι απόψεις και οι ιδέες των 
πολιτών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τροφοδοτήσουν τελικά τα μελλοντικά σχέδια για την 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, οι Κάτω Χώρες διοργανώνουν τον εθνικό διάλογο με τους πολίτες 
«Το όραμά μας για την Ευρώπη». 
 
«Το όραμά μας για την Ευρώπη» ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου με τη διαδικτυακή συλλογή απόψεων και 
ιδεών στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτική ομάδα. Για να εμβαθύνουμε τις 
αρχικές γνώσεις που αντλήθηκαν από αντιπροσωπευτική έρευνα και να διατυπώσουμε συγκεκριμένες 
συστάσεις, διοργανώσαμε διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους. Η συμμετοχή στον διάλογο ήταν 
ανοιχτή σε όλους. Επιπλέον, σε όλη τη χώρα διεξήχθησαν συζητήσεις με νέους και άλλες (δυσχερώς 
προσιτές) ομάδες. 

Από μαθητές, σπουδαστές σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και φοιτητές μέχρι αγρότες, 
μετανάστες και τον ίδιο τον υπουργό. 
Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι με 
30 συμμετέχοντες κατά μέσο όρο ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, διοργανώσαμε διαδικτυακό θεματικό 
διάλογο και επτά θεματικούς διαλόγους διά ζώσης με διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Για παράδειγμα, 
συνεργαστήκαμε με την τουρκική κοινότητα στο Schiedam και επισκεφτήκαμε εθελοντές του ιδρύματος 
Piëzo στο Zoetermeer. Μετά το τέλος του διαλόγου στο Zoetermeer, μας συνάντησε ο υπουργός 
Εξωτερικών κ. Knapen. Ο υπουργός συζήτησε με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σχετικά με 
τον διάλογο και τις παρατηρήσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Τέλος, διοργανώσαμε έξι 
συναντήσεις με διάφορες ομάδες νέων. Για παράδειγμα, επισκεφθήκαμε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στο Helmond, ένα σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης στο Doetinchem και το 
Πανεπιστήμιο του Leiden. 
 
«Μου αρέσει πάντα να εκφράζω την άποψή μου σε συζητήσεις γύρω από τον ψύκτη 
νερού. Γι’ αυτό ένιωσα την ανάγκη να συμμετάσχω σε αυτό.» 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο  

Σχετικά με την παρούσα έκθεση 
Με βάση τις απόψεις και τις ιδέες που συγκεντρώσαμε τους τελευταίους μήνες, διατυπώθηκαν 
συστάσεις από oλλανδούς πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από συζητήσεις μεταξύ των ολλανδών 
πολιτών προέκυψαν ενδιαφέροντες διάλογοι και προτάθηκαν καινοτόμες ιδέες. Προτάσεις 
διατυπώθηκαν επίσης στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής έρευνας και της δημόσιας διαβούλευσης. 
Ορισμένες από τις ιδέες αυτές περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Το περιεχόμενο αυτής της 
έκθεσης αντανακλά συνεπώς τη φωνή της Ολλανδίας: το όραμά μας για την Ευρώπη. 
 
Όπως υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, 
έτσι και εντός των Κάτω Χωρών δεν συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας. Αλλά ακριβώς αυτές οι διαφορές 
είναι πολύτιμες: Αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Οι συστάσεις προέρχονται από 
τις επικρατέστερες απόψεις και ιδέες των συμμετεχόντων στο «Όραμά μας για την Ευρώπη». Επιπλέον, 
καταγράφουμε τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορεί να είναι λιγότερο συνήθη, 
αλλά μας τράβηξαν την προσοχή κατά τη διάρκεια των διαλόγων και της διαδικτυακής έρευνας. 
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«Ήταν υπέροχο να μπορούμε να συζητούμε θέματα με ανθρώπους με αντίθετες 
απόψεις (υπέρ και κατά) σε μικρές ομάδες. Πολύ διαφορετικό από τον τρόπο με τον 
οποίο διεξάγονται συνήθως οι συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.» 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 
 
Έχουν προσδιοριστεί εννέα θέματα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τα θέματα αυτά 
βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του διαλόγου με τους πολίτες στις Κάτω Χώρες «Το όραμά μας για την 
Ευρώπη». Τον Οκτώβριο, δημοσιεύσαμε ενδιάμεση έκθεση με τις πρώτες διαπιστώσεις και 
συμπληρωματικές ερωτήσεις με βάση την αντιπροσωπευτική έρευνα. Στη δεύτερη αυτή έκθεση 
εκθέτουμε τις απόψεις, τις ιδέες και τις συστάσεις για τα πέντε πρώτα θέματα της συνόδου ολομέλειας 
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης τον Δεκέμβριο. Στα μέσα Ιανουαρίου θα δημοσιευθεί η 
επόμενη έκθεση με τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα. 

Παρούσα έκθεση – Δεκέμβριος 2021 

• Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 
• Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
• Ψηφιακός μετασχηματισμός 
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
 
Επόμενη έκθεση — Ιανουάριος 2022 
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Μετανάστευση 
• Υγεία 
• Η ΕΕ στον κόσμο 

Επόμενα βήματα 
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώνονται οι ιδέες, οι γνώμες και οι 
συστάσεις όλων των πολιτών της ΕΕ. Στις συνεδριάσεις θα συζητηθούν όχι μόνο τα αποτελέσματα όλων 
των εθνικών διαλόγων με τους πολίτες, αλλά και τα αποτελέσματα άλλων πρωτοβουλιών της Διάσκεψης. 
Για παράδειγμα, υπάρχουν ομάδες ευρωπαίων πολιτών και όλοι οι πολίτες της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των ολλανδών πολιτών) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ευρωπαϊκή 
ψηφιακή πλατφόρμα. 
 
«Είναι καλό που η ΕΕ λαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Ευελπιστώ επίσης ότι θα 
αξιοποιηθούν πράγματι τα αποτελέσματα.» 
Δήλωση συμμετέχοντος σε θεματικό διάλογο 
 
Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2022. Οι Κάτω Χώρες θα συντάξουν στη συνέχεια τελική 
έκθεση για τον διάλογο με τους πολίτες: μια σύνθεση της παρούσας έκθεσης και της επόμενης έκθεσης 
(που θα καλύπτει τα εναπομείναντα θέματα). Η Διάσκεψη θα υποβάλει συστάσεις για την Προεδρία της: 
Τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβούλιο των Υπουργών και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Αυτοί δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν τρόπους για την παρακολούθηση των συστάσεων. Για 
την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών, τα αποτελέσματα αποτελούν επίσης πολύτιμη συμβολή στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας. 
 
Η διαδικασία έως την άνοιξη του 2022 συνοψίζεται ως εξής: 

Χρονοδιάγραμμα 

 Όραμα για την Ευρώπη 
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1 Σεπτ. 12 Οκτ. 22/23 Οκτ. 15 
Νοεμβ. 

17/18 Δεκ. 21/22 Ιαν. 22/24 Απρ.   

Βρείτε ιδέες στο διαδίκτυο      

 Θεματικοί διάλογοι       

  Ενδιάμεσα αποτελέσματα 
(ενδιάμεση έκθεση) 

 Θέμα: Οικονομία 
και Δημοκρατία - 
Ενδιάμεση έκθεση 

Θέμα: Το κλίμα 
και η ΕΕ στον 
κόσμο - 
Ενδιάμεση έκθεση 

 Τελική έκθεση 
με τίτλο «Το 
όραμά μας για 
την Ευρώπη» 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Συνεδριάσεις - 
Διασκέψεις 

 Συνεδριάσεις - 
Διασκέψεις 

Συνεδριάσεις - 
Διασκέψεις 

Τελική 
Διάσκεψη 

→ Συστάσεις 
για τους 
προέδρους 
• Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 
• Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 
• Συμβούλιο 

υπουργών 

    ↑ ↑ ↑   

 Περισσότερες απόψεις και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης: 

Διάλογοι με τους πολίτες  Ομάδες ευρωπαίων πολιτών Ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα (και για 
ολλανδούς πολίτες) 

Οδηγίες για τον αναγνώστη 
Η έκθεση επικεντρώνεται σε πέντε θέματα. Για καθένα από τα θέματα περιγράφουμε τα ακόλουθα: 
• Συστάσεις που βασίζονται σε όλα τα σκέλη του διαλόγου με τους πολίτες 
• Αποτύπωση απόψεων, ιδεών και συζητήσεων στους (διαδικτυακούς και δια ζώσης) θεματικούς 

διαλόγους και προτάσεις της διαδικτυακής έρευνας, με λέξεις και εικόνες. 
 
Στο τέλος της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται αιτιολόγηση της μελέτης. 
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Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια 

Η ΕΕ παρακολουθεί το κράτος δικαίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ και επιδιώκει τη μείωση των ανισοτήτων 
εντός της ΕΕ. Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να προστατεύσει όλους τους Ευρωπαίους από την τρομοκρατία και 
το έγκλημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η ΕΕ θεσπίζει μέτρα και κανόνες, οι δε χώρες της ΕΕ 
συνεργάζονται στενά. 
 Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 
 

Συστάσεις – Η άποψή μας για την ασφάλεια και το κράτος δικαίου 
Το 68 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ασφάλεια και το κράτος δικαίου αποτελούν σημαντικά 
ζητήματα και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1. Να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς 
Το 78 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να προστατεύει το κράτος δικαίου, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Θεωρούμε επίσης σημαντική την προστασία 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών: η μεγάλη πλειονότητα είναι ευχαριστημένη με το γεγονός ότι ΕΕ 
υποχρεώνει τους παραγωγούς να αναγράφουν τις ίδιες πληροφορίες στις συσκευασίες σε όλες τις 
χώρες. Πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ωστόσο ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προσοχή στις διαφορές 
που υπάρχουν εντός της Ευρώπης όσον αφορά τις παραδόσεις και τη νοοτροπία (διακυβέρνησης). 
Μεταξύ άλλων διότι θα είναι δύσκολο να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία. Ειδικότερα, θεωρούμε 
σημαντικό να αισθάνονται όλοι οι Ευρωπαίοι ελεύθεροι και ασφαλείς. Αυτό περιλαμβάνει την 
εξασφάλιση στέγης, την παροχή εκπαίδευσης και περίθαλψης, καθώς και τη γνώση ότι τα προϊόντα που 
βρίσκονται στα ράφια των ευρωπαϊκών καταστημάτων είναι σε κάθε περίπτωση ασφαλή. 

2. Να επεκταθεί η ΕΕ μόνο εάν η διεύρυνση προσφέρει προστιθέμενη αξία 
Το 44 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ενταχθούν στην ΕΕ περισσότερες χώρες. Το 
25 % τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ήδη αρκετές διαφορές μεταξύ των 
σημερινών κρατών μελών. Πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην 
επίλυση αυτών των διαφορών. Και σε περίπτωση που προσχωρήσουν νέες χώρες, αυτές πρέπει να είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τους όρους που έχουμε θέσει. Σήμερα αλλά και στο μέλλον. Πολλοί ολλανδοί 
πολίτες θεωρούν ότι τα σημερινά κράτη μέλη πρέπει επίσης να αποκομίσουν προστιθέμενη αξία από τη 
διεύρυνση. Επιπλέον, θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ των χωρών για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα. Για παράδειγμα, μερικές φορές ανησυχούμε για την επιρροή της Ρωσίας 
στις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. Είναι σημαντικό η ΕΕ να δώσει προσοχή στο 
ζήτημα αυτό. 
 
«Η διεύρυνση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στο κόστος και τα οφέλη, αλλά σε 
ένα όραμα σταθερότητας.» 

3. Να συνεργαστούμε πρωτίστως για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας 
Το 68 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι χώρες να 
συνεχίσουν να είναι σε θέση να αποφασίζουν ποιες πληροφορίες επιθυμούν να παράσχουν και ποιες 
όχι. Η ανεξέλεγκτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των μερών θα καταστήσει σύντομα τη 
συνεργασία αναποτελεσματική. Και το σημερινό μέγεθος της Ευρώπης είναι τέτοιο που πρέπει να 
συνεχίσουμε να εξετάζουμε με κριτικό πνεύμα πότε χρειάζεται να ανταλλάσσουμε ευαίσθητες 
πληροφορίες και πότε όχι. Επιθυμούμε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι προστατεύεται η ιδιωτική 
μας ζωή. Θεωρούμε ότι είναι κυρίως λογικό να συνεργαζόμαστε για την καταπολέμηση του σοβαρού και 
διεθνούς εγκλήματος, όπως το κυβερνοέγκλημα, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η τρομοκρατία. 
 
«Εάν περάσετε μια φορά με κόκκινο στις Κάτω Χώρες, δεν χρειάζεται να το 
γνωρίζουν στην Ισπανία.» 
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Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
«Όταν τιμωρείται μια χώρα που δεν ακολουθεί τους κανόνες, τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού 
είναι αυτά που πλήττονται πρώτα. Για αυτόν τον λόγο είμαι της άποψης ότι η συζήτηση είναι 
προτιμότερη από την επιβολή ποινών.» 

«Ας διασφαλίσουμε πρώτα ότι η παρούσα ομάδα είναι σταθερή. Και μόνο τότε να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε για τη διεύρυνση.» 

«Μπορούμε επίσης να κάνουμε αυτοκριτική για το δικό μας κράτος δικαίου. Ούτε αυτό είναι τέλειο.» 

ΙΔΕΑ: «Να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες ακεραιότητας για τους πολιτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
ώστε να μην επηρεάζονται εύκολα.» 

ΙΔΕΑ: «Να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος στις χώρες της 
ΕΕ.» 

Σπουδαστές στη ΜΒΟ (δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση), Doetinchem: «Όποιος θέλει 
να συμμετέχει στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες» 

Στο κολέγιο Graafschap στο Doetinchem, περίπου 20 φοιτητές νοσηλευτικής συζήτησαν αυτά που 
θεωρούν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΕΕ: την ελεύθερη αγορά, το κοινό νόμισμα –το ευρώ– και 
ότι, ως Ευρωπαίος, μπορεί κανείς να ζει και να εργάζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ. «Και το ότι οι χώρες της 
ΕΕ μπορούν να στηρίζουν η μία την άλλη. Μαζί είστε ισχυρότεροι», είπε ένας από τους φοιτητές. 
Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της τήρησης των κανόνων. Εάν οι χώρες δεν συμμορφώνονται με τους 
κανόνες, είναι συχνά δύσκολο να τιμωρηθεί αυστηρά μια χώρα. Κατά την άποψη των σπουδαστών, ο 
καλύτερος τρόπος είναι να απλουστευτεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Μία σπουδάστρια 
αναφέρθηκε επίσης στο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. «Όταν επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, οι άλλες 
χώρες βλέπουν επίσης τι μπορεί να συμβεί όταν δεν τηρούνται οι κανόνες.» 

Ινδοσουριναμέζοι στην Ουτρέχτη: «Συχνά απουσιάζει η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου» 

Η Stichting Asha είναι μια εθελοντική οργάνωση της κοινότητας Ινδοσουριναμέζων στον δήμο της 
Ουτρέχτης. Μια από τις συζητήσεις που είχαν οι συμμετέχοντες στον θεματικό διάλογο ήταν η σημασία 
των δικαιωμάτων των πολιτών: το δικαίωμα στη στέγαση αλλά επίσης, για παράδειγμα, το δικαίωμα να 
μην υφίσταται κανείς διακρίσεις. Κατά την άποψη των παρόντων εθελοντών, πρέπει να υπάρχουν 
κανόνες για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων όλων των ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι πάντοτε 
σαφές πλέον τι αποφασίζεται στις Κάτω Χώρες και τι στην Ευρώπη. Αυτό κλονίζει ορισμένες φορές την 
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτό οφείλεται επίσης στο ότι υπάρχουν φορές που κάτι μπορεί να πάει 
στραβά στην κυβέρνηση. «Μπορεί κανείς να πει ότι το κράτος οφείλει να στηρίζει τους πολίτες του, αλλά 
μερικές φορές τα κάνει θάλασσα, όπως συνέβη με την υπόθεση των επιδομάτων», είπε ένας από τους 
συμμετέχοντες. «Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται πράγματι οι κανόνες», πρόσθεσε ένας 
άλλος. 
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Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 

Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για αυτόν 
τον λόγο, η ΕΕ επιδιώκει τη συνεργασία των χωρών της ΕΕ για τα σχέδια ανασυγκρότησης, προκειμένου 
να βγούμε ισχυρότεροι από την πανδημία. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί η 
ευρωπαϊκή οικονομία υγιέστερη, πιο πράσινη, και πιο ψηφιακή. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 
 

Συστάσεις – Το όραμά μας για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας 
Το 61 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί σημαντικές την οικονομία και τις θέσεις εργασίας και είναι της 
άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. 

1. Να ληφθούν υπόψη οι ομοιότητες και οι διαφορές 
Το 71 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις 
συνεργάζονται για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία ισχυρότερη. Μόνο λίγοι εξ αυτών όμως θεωρούν 
ότι περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να πηγαίνουν στις επιχειρήσεις. Πάνω από όλα, 
θεωρούμε ότι η συνεργασία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικότερη. Διαφορετικές εταιρίες 
επενδύουν στην ίδια νέα τεχνολογία, κάποιες φορές επίσης με δημόσιο χρήμα. Αν είχαμε ευρωπαϊκή 
αντίληψη για την οικονομία, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε αποδοτικότερα αυτά τα χρήματα. Φυσικά, 
οι διαφορές μεταξύ των χωρών θα πρέπει να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη. 
 
«Ο γεωργικός τομέας στις Κάτω Χώρες είναι εκσυγχρονισμένος. Δεν μπορεί να 
συγκριθεί με τη γεωργία σε άλλες χώρες.» 

2. Να αξιοποιηθούν περισσότερο τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, αλλά ότι πρέπει να γίνουν επιλογές. Γι’·αυτό πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί 
κυρίως στα ισχυρά της σημεία. Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι η Ευρώπη είναι καλή στους τομείς της 
ψηφιοποίησης, της βιωσιμότητας και των υποδομών. Και, ενδεχομένως, το πιο σημαντικό: η ποιότητα 
και η πολυμορφία είναι συνώνυμα της Ευρώπης. Ακριβώς επειδή είμαστε μια ήπειρος πολυμορφίας, με 
διαφορετικές απόψεις και ιδέες, θα πρέπει να αξιοποιούμε πολλά περισσότερα από τα οικονομικά 
οφέλη. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να διαφοροποιηθεί η Ευρώπη από την κινεζική οικονομία. 

3. Να αναπτυχθεί ένα δίκαιο και σαφές φορολογικό σύστημα 
Το 82 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν από κοινού 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλες οι επιχειρήσεις στην ΕΕ πληρώνουν τους φόρους που τους 
αναλογούν, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μεγάλων εταιριών. Ορισμένες από αυτές μεταφέρουν τις 
έδρες τους σε άλλες χώρες απλώς και μόνο επειδή μπορούν να πληρώνουν λιγότερους φόρους εκεί. Η ΕΕ 
θα πρέπει να κάνει κάτι γι’ αυτό, για παράδειγμα να θεσπίσει ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές για 
όλες τις χώρες. Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι η φορολόγηση αποτελεί εθνική υπόθεση, 
δεδομένων των διαφορετικών στόχων και συνθηκών κάθε χώρας. Συνολικά, λοιπόν, εκτιμούμε ότι η 
φορολογία αποτελεί πολύπλοκο ζήτημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα θέλαμε να δούμε ένα 
καλύτερο φορολογικό σύστημα που θα είναι δίκαιο και σαφές για όλους στην Ευρώπη. 
 
«Τα αγγούρια θα πρέπει να έχουν την ίδια μορφή παντού, όμως οι φορολογικοί 
κανόνες μπορούν να διαφέρουν. Δεν είναι τρελό;» 

4. Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων 
Το 71 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων 
θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι ορισμένες ομάδες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως οι νέοι και όσοι 
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω επιχορηγήσεων για εταιρίες, αλλά 
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επίσης μέσω της παροχής πρόσθετης στήριξης σε εργοδότες και εργαζομένους. Για παράδειγμα, παροχή 
συμβουλών ή απλώς πράγματα πρακτικής φύσης. Ορισμένες φορές τέτοια υποστήριξη μπορεί να 
οργανωθεί πιο αποτελεσματικά εντός της ΕΕ, ενώ άλλες φορές αποτελεί υπόθεση των κρατών μελών. Οι 
χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν από κοινού ίσες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
«Να επιταχυνθεί η αυτοματοποίηση στην Ευρώπη ούτως ώστε τα αγαθά που εισάγονται τώρα από την 
Κίνα να παράγονται και πάλι εδώ.» 

«Να πάρουμε στα σοβαρά την επανάσταση του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Όσοι ασχολούνται 
με αυτά απορρίπτονται ως φοροφυγάδες, παρότι οι τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) 
αποτελούν το μέλλον.» 

«Οι μέτοχοι δεν είναι οι μόνοι συντελεστές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χωρίς εργαζόμενους δεν γίνεται 
τίποτα.» 

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Προς το παρόν είναι 
εξαιρετικά δύσκολο γι’ αυτούς να βρουν κατάλληλη απασχόληση.» 

«Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι εν πολλοίς πολύπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Αυτό καθιστά 
δύσκολη την καινοτομία των επιχειρήσεων.» 

«Όταν εκτελούσα κατασκευαστικές εργασίες για την εταιρία μου, ο ντόπιος εργολάβος θα μπορούσε 
εύκολα να ξεκινήσει τη δουλειά πολύ νωρίτερα. Έπρεπε όμως πρώτα να δημοσιεύσω ευρωπαϊκή 
πρόσκληση υποβολής προσφορών. Μεγάλη γραφειοκρατία.» 

Συμμετέχοντες στον επιγραμμικό διάλογο: «Τι πιστεύετε για τις μεγάλες επιχειρήσεις;» 

H αυξανόμενη δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων συζητήθηκε στο πλαίσιο ενός από τους θεματικούς 
διάλογους. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες θα ήθελαν η ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή 
συναφώς, καθώς ενίοτε οι εταιρίες αποκομίζουν τεράστια κέρδη αλλά καταβάλλουν ελάχιστους φόρους 
χρησιμοποιώντας φορολογικά τεχνάσματα. Άλλοι συμμετέχοντες εστίασαν στην «ευρύτερη εικόνα»: οι 
εν λόγω εταιρίες δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, πράγμα που είναι θετικό για την εθνική 
οικονομία. «Δεν πρέπει να τις διώξουμε», δήλωσε κάποιος. «Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να 
συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα», σημείωσε άλλος. «Οι μεγάλες εταιρίες στρέφουν τη μία χώρα 
ενάντια στην άλλη. Γι’ αυτόν τον λόγο εμείς, ως ΕΕ, πρέπει να συγκροτήσουμε ένα πιο ενωμένο μέτωπο.» 

Αγρότες που μεριμνούν για τη φύση: «Να τεθούν στόχοι αντί για όρια» 

Η BoerenNatuur είναι μια ένωση αγροτικών κολεκτίβων. Ένα από τα πράγματα που συζητήθηκαν από μια 
ομάδα μελών ήταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους γεωργούς. Από τη μία πλευρά θεωρούν ότι η ΕΕ 
είναι κάτι θετικό, καθιστώντας εύκολες τις εξαγωγές σε άλλες χώρες. Απ’ την άλλη εκτιμούν ότι η 
πολιτική της EE θα μπορούσε συχνά να είναι σαφέστερη. «Αλλά όλο και περισσότερο είμαστε στο ίδιο 
μήκος κύματος», δήλωσε κάποιος. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης σε κάποιες 
διαδικασίες: συχνά είναι ακόμη πολύ γραφειοκρατικές και χρονοβόρες. Ένας από τους συμμετέχοντες 
ανέφερε ότι η νομοθεσία θα πρέπει πρωτίστως να μην είναι υπερβολικά λεπτομερής. «Να τεθούν 
αντιθέτως ξεκάθαροι στόχοι, όπως το καθαρό νερό. Μετά μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας για το 
εύρος των υδατοφρακτών.» 
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Ευρωπαϊκή δημοκρατία 

Η ΕΕ ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν και επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις ευρωπαϊκές πολιτικές εκτός της εκλογικής περιόδου. 
Η ΕΕ αναλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημοκρατίας, όπως ένα σχέδιο δράσης 
που επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και στην ελευθερία του Τύπου. Ποια 
είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 
 

Συστάσεις – Η άποψή μας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
Το 60 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία αποτελεί σημαντικό ζήτημα και ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σχετική δράση. 

1 Να δοθεί μια ευρύτερη προοπτική για την Ευρώπη 
Τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την Ευρώπη κυρίως όταν υπάρχει κάποια κρίση, παρατηρούν οι 
ολλανδοί πολίτες. Δεν λαμβάνουμε τη δέουσα ενημέρωση για τις καθημερινές αποφάσεις. Ως πολίτες, 
δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά για να είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε μια σωστή 
γνώμη, θα ήταν σκόπιμο να αποκτήσουμε μια καλύτερη συνολική εικόνα. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσαμε να λαμβάνουμε συχνότερη ενημέρωση σχετικά με τις απόψεις άλλων χωρών για την ΕΕ. Τα 
μέσα ενημέρωσης και η εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τούτου 
λεχθέντος, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τις αποφάσεις τους, 
καθώς οι ολλανδοί πολίτες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ελευθερία του Τύπου στη δημοκρατία μας. 
 
«Συχνά ακούμε για την ΕΕ μόνο σε περιόδους κρίσεων. Αυτό τροφοδοτεί τις 
αρνητικές αντιλήψεις για την Ευρώπη.» 

2 Να βρεθούν νέοι και διαρκείς τρόποι ακρόασης των πολιτών 
Το 51 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ δεν γνωρίζει επαρκώς τι συμβαίνει στην κοινωνία. Για να 
βελτιωθεί αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει συχνότερα, και κατά προτίμηση σε διαρκή βάση, σε 
διάλογο με τους πολίτες. Ως εκ τούτου, πολλοί ολλανδοί πολίτες θεωρούν ότι η Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης αποτελεί μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Τα δημοψηφίσματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν 
πολύτιμο εργαλείο, αλλά υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των ολλανδών πολιτών ως προς 
αυτά. Για ορισμένα ζητήματα, μπορεί επίσης να είναι αναγκαία η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων. Η 
συζήτηση με τους πολίτες δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιβάλλεται ως υποχρέωση. 
Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται η γνώμη μας σοβαρά υπόψη. 

3 Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά τις αποφάσεις 
Οι ολλανδοί πολίτες θεωρούν μερικές φορές ότι η Ευρώπη είναι αρκετά περίπλοκη. Δεν έχουν όλοι το 
ίδιο επίπεδο γνώσεων. Η ΕΕ πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη το γεγονός αυτό. Θέλουμε η ΕΕ να γίνει 
πιο διαφανής και να είναι πιο εύκολο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η ολλανδική κυβέρνηση μπορεί 
επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο θέμα αυτό. Πολλοί ολλανδοί πολίτες ενδιαφέρονται για τις 
ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά θεωρούν ότι οι επίσημοι δίαυλοι δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι ή να είναι 
πολύ περίπλοκοι. Επιπλέον, ο καθένας έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και ανάγκες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να μπορεί κανείς να επιλέγει για ποια θέματα επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση. Οι νέοι συχνά 
ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά, για παράδειγμα, δεν λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσής τους. 
 
«Κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ουγγαρία είδα μια μεγάλη πινακίδα δίπλα σε μια 
νεοφυτευθείσα έκταση: «Κατέστη δυνατή χάρη στην ΕΕ.» Βλέπω με σκεπτικισμό την 
ΕΕ αλλά πραγματικά αισθάνθηκα κάποια περηφάνια τότε.» 
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4 Να εξασφαλιστεί η ταχύτερη επίλυση προβλημάτων 
Οι ολλανδοί πολίτες δυσκολεύονται ιδιαίτερα να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία, 
ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ συχνά φαίνεται ότι είναι πολύ αργή. Στις ευρωπαϊκές 
εκλογές διαπιστώνουμε ότι επικρατεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών κομμάτων. Ενδεχομένως να 
υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι να λαμβάνονται υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Περίπου το ένα 
τρίτο των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς να ψηφίσει αλλοδαπούς 
υποψηφίους στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχεδόν ισάριθμοι ολλανδοί πολίτες δεν 
συμφωνούν με αυτό. Το σημαντικότερο είναι να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διάφορα συμφέροντα. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι δυνατό να επιλύονται τα προβλήματα ταχύτερα απ’ ό,τι σήμερα. 
 
«Στις εκλογές θέλω να είμαι σε θέση να ταυτίζομαι με κάποιον και να γνωρίζω τι 
αντιπροσωπεύει. Δεν χρειάζεται να είναι Ολλανδός» 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
«Τέρμα με τα δικαιώματα αρνησικυρίας των χωρών. Η πλειοψηφία θα πρέπει να αποφασίζει.» 

«Για σημαντικές αποφάσεις, να συσταθούν ομάδες προβληματισμού πολιτών, ίσως ακόμη και σε 
(ημι)υποχρεωτική βάση, όπως οι επιτροπές πολιτών στις ΗΠΑ.» 

«Να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικοί και οι υπάλληλοι της ΕΕ επιστρέφουν τακτικά στον τόπο τους και ότι 
δεν ζουν εξ ολοκλήρου στη φούσκα των Βρυξελλών.» 

ΙΔΕΑ: «Πιστεύω ότι κάθε δελτίο ειδήσεων θα πρέπει να αφιερώνει κάποια λεπτά σε ευρωπαϊκά θέματα. 
Ή γιατί όχι και ένα καθημερινό ή εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό πρόγραμμα σχετικά με την Ευρώπη;» 

ΙΔΕΑ: «Ίσως θα πρέπει οι ευρωπαίοι πολιτικοί να εμφανίζονται πιο συχνά στους τηλεοπτικούς μας 
δέκτες.» 

«Ως νέος σπάνια διαβάζω κάτι σχετικό με την Ευρώπη. Είμαι περίεργος να μάθω για την Ευρώπη αλλά 
δεν θέλω να αφιερώσω χρόνο γι’ αυτό.» 

Νεολαία του Coalitie-Y (Συνασπισμός-Y) στην Ουτρέχτη: Συζήτηση σχετικά με τη διενέργεια 
δημοψηφισμάτων 
Τα μέλη του Coalitie-Y —μια συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανώσεων νεολαίας— είχαν ζωηρή 
συζήτηση σχετικά με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων. Οι πολέμιοί τους ανέφεραν τον κίνδυνο να 
περιοριστεί το διακύβευμα σε ένα «ναι» ή ένα «όχι», ενώ συχνά τα ζητήματα που τίθενται είναι πολύ πιο 
σύνθετα. Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι: «Μπορούμε να ψηφίσουμε για την ΕΕ και να 
θέσουμε υποψηφιότητα. Τα δημοψηφίσματα αποδυναμώνουν αυτές τις επιλογές.» Οι υποστηρικτές των 
δημοψηφισμάτων ανέφεραν ότι είναι καλό να γνωρίζουμε τι πιστεύουν οι πολίτες: η άποψή τους μπορεί 
να προσφέρει καθοδήγηση. Τα δημοψηφίσματα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη γενικότερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΕ: ποιες προτάσεις περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και ποιες 
επιλογές θα πρέπει να γίνονται. 

Εθελοντές της κοινωνίας των πολιτών: «Οι χώρες πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα η μία την 
άλλη.» 
Το ίδρυμα Piëzo στο Zoetermeer αποτελείται από εθελοντές που συμβάλλουν με διάφορους τρόπους 
στην κοινωνία. Οι συμμετέχοντες στον θεματικό διάλογο εξέφρασαν την ανησυχία τους για το 
αυξανόμενο χάσμα που διαπιστώνουν στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για τις απόψεις των χωρών σχετικά με 
την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ για παράδειγμα. Εάν οι χώρες δεν κατανοούν αμοιβαία τις απόψεις τους, είναι 
δύσκολο να συνεργαστούν. «Ένας λόγος παραπάνω να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους», είπε ένας 
συμμετέχων. «Δεν γνωρίζουμε σήμερα πώς σκέφτονται οι άνθρωποι σε άλλες χώρες. Δεν κατανοούμε 
επαρκώς ο ένας την κουλτούρα και το υπόβαθρο του άλλου. Τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να 
λάβουμε σωστές αποφάσεις από κοινού.» 
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Ψηφιακός μετασχηματισμός 

Στον διαδικτυακό μας κόσμο οι απαιτήσεις για σύνδεση στο διαδίκτυο, ασφάλεια και προστασία της 
ιδιωτικής ζωής αυξάνονται συνεχώς. Η ΕΕ αισθάνεσαι κάποια ευθύνη σε αυτόν τον τομέα και δεσμεύεται 
να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο στην ψηφιακή κοινωνία. Η ΕΕ επενδύει επίσης 
στις ψηφιακές λύσεις σε κοινωνικά ζητήματα. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 
 

Συστάσεις – Το όραμά μας για τον διαδικτυακό κόσμο 
Το 45 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι ο διαδικτυακός κόσμος αποτελεί σημαντικό ζήτημα με το οποίο 
θα πρέπει να ασχοληθεί η ΕΕ. 

1 Να εξασφαλιστεί γρήγορο, ασφαλές και σταθερό διαδίκτυο παντού  
Το 61 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι στην Ευρώπη έχουν 
πρόσβαση σε γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο 
διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με ψηφιακή 
εκπαίδευση. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής κοινότητα είναι ολοένα και πιο έντονα επιγραμμικές. Η 
σημαντική αυτονομία του διαδικτύου μάς προκαλεί ορισμένες φορές ανησυχία. Ως εκ τούτου, πολλοί 
ολλανδοί πολίτες πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στον τομέα αυτό, εφόσον η επένδυση είναι 
αποδοτική. Η προστασία κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι, κατά την άποψή μας, το πλέον 
σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, καλό είναι επίσης να 
επικεντρωθούμε στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε εθνικό επίπεδο. 
 
«Νιώθω πολύ ευάλωτος όταν σκέφτομαι ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση στον αμυντικό 
μας μηχανισμό εναντίον των πλημμυρών.» 

2 Να καθοριστούν σαφείς κανόνες και πρότυπα για τις εταιρείες διαδικτύου 
Το 75 % των ολλανδών πολιτών θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αγορές μέσω 
διαδικτύου είναι εξίσου ασφαλείς σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σχεδόν όλοι μας αγοράζουμε περισσότερα 
προϊόντα από το εξωτερικό και λόγω αυτού μοιραζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα, κάτι που ορισμένες 
φορές φαίνεται επικίνδυνο. Δύσκολο να γνωρίζεις ποιες ιστοσελίδες μπορείς να εμπιστευτείς. Θα ήταν 
καλό για την Ευρώπη να θεσπίσει κανόνες και πρότυπα όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
που θα μπορούσαν να καταλάβουν όλοι. Η δύναμη των μεγάλων διαδικτυακών εταιριών μάς προκαλεί 
επίσης συχνά ανησυχία. Νιώθουμε ότι έχουμε και οι ίδιοι κάποια ευθύνη για τον συνετό χειρισμό των 
δεδομένων μας, αλλά εκτιμούμε επίσης ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Οι 
χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι εταιρίες όπως η Google και η Facebook 
δεν συγκεντρώνουν υπερβολική εξουσία. 
 
«Ως μικρή χώρα δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ενάντια σε 
«παγκόσμιους παίκτες» όπως η Facebook.» 

3 Να συνδυαστούν κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής με πρακτική εφαρμογή και επεξήγηση 
Μετά τη θέσπιση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), οι ολλανδοί πολίτες 
γνωρίζουν ότι όλες οι χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Χαιρόμαστε που μπορούμε να βασιστούμε σε αυτήν τη 
νομοθεσία καθώς η ιδιωτική ζωή είναι σημαντική για μας. Ορισμένοι ολλανδοί πολίτες είναι της άποψης 
ότι οι κανόνες είναι ενίοτε υπερβολικά λεπτομερείς ή παράλογοι. Επιπλέον, η νομοθεσία μπορεί να 
δημιουργήσει μεγάλο φόρτο εργασίας για τους εργοδότες. Εκτιμούμε, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ιδιωτικής ζωής, με περισσότερη 
υποστήριξη και καθοδήγηση τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή η 
αποστολή βαρύνει κυρίως τα κράτη μέλη. Τα προβλήματα ή τα ερωτήματα που άπτονται της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής αντιμετωπίζονται καλύτερα από τις εθνικές αρχές και στη δική μας γλώσσα. 

Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
ΙΔΕΑ: «Να τεθούν αυστηρότερες προϋποθέσεις για τους προγραμματιστές και τις εταιρίες και να 
απαγορευτούν οι επισφαλείς γλώσσες προγραμματισμού.» 
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«Να διατεθεί ευρωπαϊκό αντιϊκό λογισμικό για τη δημιουργία ευρωπαϊκού τείχους προστασίας 
(firewall).» 

«Όταν διέρχομαι τα σύνορα της Γερμανίας το τηλέφωνό μου χάνει το σήμα του. Αυτό δεν θα έπρεπε να 
συμβαίνει πλέον.» 

«Με τα iPhones μας μπορούν να μας εντοπίσουν οπουδήποτε. Φταίμε και εμείς για αυτό.» 

«Δεν είναι βολικό να πρέπει να συμπληρώνουμε διαφορετικά έντυπα περί προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής σε κάθε χώρα.» 

ΙΔΕΑ: «Να ιδρυθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία αστυνόμευσης του διαδικτύου. Αυτό αποτελεί σαφές πεδίο 
δράσεως για την ΕΕ.» 

Συμμετέχοντες στον επιγραμμικό διάλογο: «Η καλή σύνδεση στο διαδίκτυο παντού είναι προς το 
συμφέρον μας» 

Στο πλαίσιο ενός από τους θεματικούς διαλόγους διεξήχθη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τον 
ρόλο της ΕΕ στον διαδικτυακό κόσμο. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να έχουμε 
καλές συνδέσεις στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει όμως αυτό να αποτελεί υπόθεση της ΕΕ; 
Πολλοί συμμετέχοντες θεώρησαν ότι τούτο αποτελεί καθήκον του κάθε κράτους μέλους. Ένας άλλος 
συμμετέχων σημείωσε ότι οι καλές και σταθερές συνδέσεις διαδικτύου στο εξωτερικό θα ωφελούσαν 
επίσης τις Κάτω Χώρες: «Κερδίζουμε δισεκατομμύρια από τις εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες της 
ΕΕ. Συνεπώς, είναι προς όφελός μας οι χώρες αυτές να λειτουργούν καλά.» 

Μαθητές σχολείου στο Helmond: «Ίδιοι κανόνες και κυρώσεις για τους δράστες ηλεκτρονικού 
εγκλήματος» 

Στο Dr. Knippenbergcollege στο Helmond, δεκαπεντάχρονοι και δεκαεξάχρονοι μαθητές συζήτησαν το 
πρόβλημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ακούν συχνά γι’ αυτό στις ειδήσεις: για παράδειγμα, ότι 
υπήρξε περιστατικό παραβίασης δεδομένων σε εταιρία, ή ότι μια χώρα όπως η Ρωσία ή η Κίνα 
προσπαθεί να κλέψει δεδομένα. Δεδομένου ότι οι δράστες ηλεκτρονικού εγκλήματος 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, θεωρούν λογικό οι ευρωπαϊκές χώρες να συνεργάζονται σε αυτόν 
τον τομέα. Για τους μαθητές αυτό σημαίνει θέσπιση κανόνων αλλά και πρόβλεψη κυρώσεων. «Αν χάκερς 
από τη Ρωσία προσπαθήσουν να εισβάλουν στον χώρο μας, η ΕΕ πρέπει να επιβάλει αντίποινα.» 
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Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
Οι χώρες της ΕΕ είναι οι ίδιες υπεύθυνες για τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας 
και του αθλητισμού. Η ΕΕ μπορεί να παρέχει υποστήριξη —και το κάνει— προωθώντας, για παράδειγμα, 
την εκπαίδευση και την πολυγλωσσία, προστατεύοντας την πολιτισμική κληρονομιά και υποστηρίζοντας 
τους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ποια είναι η άποψη των Κάτω Χωρών; 
 

Συστάσεις – Το όραμά μας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό 
Το 45 % των πολιτών των Κάτω Χωρών θεωρούν ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό ζήτημα και είναι της 
άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Τα ποσοστά για τη νεολαία, τον πολιτισμό 
και τον αθλητισμό είναι 39 %, 23 % και 19 % αντιστοίχως. 

1. Να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές να φοιτούν στο εξωτερικό σε λογικά πλαίσια 
Πολλοί Ολλανδοί θεωρούν ότι η φοίτηση στο εξωτερικό έχει θετική επίδραση στους νέους. Συμβάλλει 
στην προσωπική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, η φοίτηση στο εξωτερικό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη 
αλληλοκατανόηση των Ευρωπαίων. Μπορεί εξάλλου να συμβάλει στην καλύτερη ενσωμάτωση. Για τους 
λόγους αυτούς πολλοί Ολλανδοί κρίνουν θετικά το πρόγραμμα Erasmus που προωθεί τις σπουδές στο 
εξωτερικό. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι η ΕΕ παρακολουθεί με κριτικό 
πνεύμα το πρόγραμμα. Στην πράξη, για παράδειγμα, οι διεθνείς φοιτητές έχουν την τάση να μένουν 
προσκολλημένοι μεταξύ τους και δεν μαθαίνουν πάντα αρκετά για τη χώρα όπου σπουδάζουν. Η ΕΕ 
πρέπει επίσης να αποφύγει το ενδεχόμενο χώρες με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης να 
αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» λόγω σπουδών στο εξωτερικό του καλύτερου 
επιστημονικού δυναμικού τους. 
 
«Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν προγράμματα ανταλλαγών επαγγελματικής 
κατάρτισης.» 

2. Να καταλείπεται στα κράτη μέλη η διαχείριση θεμάτων όπως ο πολιτισμός και ο αθλητισμός  
Το 58 % των Ολλανδών θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ναών στην Ελλάδα. 
Από την άλλη μεριά, θεωρούμε ότι η προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κατά 
κύριο λόγο καθήκον των ίδιων των χωρών. Το ίδιο ισχύει, για παράδειγμα, για τα προβλήματα στον χώρο 
του αθλητισμού. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα αλλά δεν μπορεί να συγκαταλέγεται στα βασικά 
καθήκοντα της ΕΕ. Βασικά, η Ευρώπη πρέπει να θέτει προτεραιότητες –απαιτούνται πολλά χρήματα και 
για άλλους τομείς. Ορισμένες φορές αυτό που χρειάζεται είναι χρήματα αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι 
συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών. 
 
«Η προστασία του πολιτισμού εναπόκειται στα ίδια τα κράτη. Αλλά αν η προστασία 
της παγκόσμιας κληρονομιάς παραμελείται, τότε πιστεύω ακράδαντα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να παρεμβαίνει.» 

3 Να διασφαλίζεται ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλύτερα και σέβονται περισσότερο ο ένας τον 
άλλο 
Στους Ολλανδούς αρέσει όταν άλλοι Ευρωπαίοι μιλούν καλά αγγλικά. Κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη όταν 
είμαστε στο εξωτερικό. Το ίδιο και όταν, για παράδειγμα, θέλουμε να επικοινωνήσουμε με 
διακινούμενους εργαζόμενους στις Κάτω Χώρες. Συγχρόνως, πολλοί Ολλανδοί θεωρούν πολύ σημαντικό 
να συνεχίσουμε να μιλάμε και να εκτιμούμε τη γλώσσα μας. Θέλουνε επίσης να γίνονται σεβαστές άλλες 
διαφορές στην Ευρώπη. Είτε πρόκειται για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση ή τον αθλητισμό, καθένας θα 
πρέπει να νιώθει ελεύθερος να είναι ο εαυτός του. Οι διαφορές μπορεί ενίοτε να αποτελούν πηγή 
συγκρούσεων, σε αυτές ακριβώς όμως οφείλεται ο πλούτος της Ευρώπης. Συνεπώς, πολλοί Ολλανδοί 
πιστεύουν ότι οι χώρες θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να εξοικειωθούν με τα έθιμα και τις ιδέες 
των άλλων χωρών. 
 
«Βλέπω την ΕΕ ως μια παρέα από φίλους. Σεβόμαστε τις διαφορές μας και μπορώ να 
ζητήσω τη βοήθειά τους αν χρειαστεί.» 
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Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες 
ΙΔΕΑ: «Παράλληλα με το εγχώριο πρόγραμμα σπουδών, να εισαχθεί ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.» 

ΙΔΕΑ: «Πέραν της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρωτεύουσα (ή χώρα) 
εκπαίδευσης, νεολαίας και αθλητισμού κάθε χρόνο.» 

«Αυτό που μας συνδέει στην ΕΕ είναι ακριβώς το γεγονός ότι όλοι μας είμαστε φορείς του πολιτισμού 
των χωρών μας. Έτσι, δεν μας ορίζει ένας και μόνο πολιτισμός.» 

«Αντί να επισημαίνουμε τα αρνητικά, θα πρέπει να προσπαθούμε να προωθήσουμε περισσότερο τον 
αθλητισμό.» 

«Είμαι ενσωματωμένος εδώ, πληρώνω φόρους, αλλά ήμουν και παραμένω Λατινοαμερικανός. Αγαπώ τη 
γλώσσα, τη μουσική και το φαγητό της πατρίδας μου. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα στην Ευρώπη.» 

«Συζητούμε πολύ για την οικονομία στην Ευρώπη. Και σχεδόν καθόλου για την ευημερία.» 

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Leiden: «Οι γλώσσες είναι σημαντικές, η εκμάθησή τους όμως θα 
πρέπει να παραμείνει ελεύθερη επιλογή» 

Στο Πανεπιστήμιο του Leiden, οι μαθητές ιστορίας συζήτησαν αυτό το θέμα. Θεωρούν πως είναι 
σημαντικό οι άνθρωποι να μιλούν πάνω από μία γλώσσα. Πιστεύουν πως η γνώση περισσοτέρων 
γλωσσών είναι σπουδαία για την προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου, καλή για το εμπόριο και για τις 
πολιτικές σχέσεις εντός της ΕΕ. Είναι της άποψης ότι η εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να προσφέρεται 
από το σχολείο αλλά δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Παρομοίως, οι φοιτητές θεωρούν ότι η 
δεύτερη γλώσσα δεν είναι απαραίτητο να είναι μια ευρωπαϊκή γλώσσα. «Εάν ζεις στην Ανατολική 
Ευρώπη και επιλέγεις να μάθεις ρωσικά, έχεις το δικαίωμα», είπε ένας από τους συμμετέχοντες. 

Η τουρκική κοινότητα στο Schiedam: «Εξασφάλιση δίκαιων ευκαιριών εργασίας για όλους τους 
νέους» 

Στο Ίδρυμα Hakder στο Schiedam, ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε η τοπική τουρκική κοινότητα 
ήταν η σημασία των δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους. Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να απαιτεί από τις εταιρίες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας ή εργασίας σε νέους με λίγες 
ευκαιρίες. Ανέφεραν ότι ιδίως οι νέοι μετανάστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση θέσεων 
μαθητείας και εργασίας. «Ορισμένοι εξ αυτών δεν πηγαίνουν καν στον γιατρό γιατί φοβούνται ότι θα 
πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι την επίσκεψη. Έτσι, είναι πολύ απίθανο να υποβάλλουν αίτηση για θέση 
μαθητείας ή εργασίας», ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες. «Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν 
περισσότερα γι’ αυτό το θέμα και η ΕΕ θα πρέπει να τις ενθαρρύνει». 
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Δήλωση περί λογοδοσίας 

Το «Όραμα για την Ευρώπη» αποτελείται από διαφορετικές, διασυνδεδεμένες μορφές διαλόγου που 
συγκεντρώνουν τις απόψεις πολιτών των Κάτω Χωρών και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης και της ΕΕ. 
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το πως οι διασυνδεδεμένες μορφές διαλόγου 
ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τις Ομάδες Πολιτών στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
 
Σχεδίαση των διασυνδεδεμένων μορφών διαλόγου  

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μορφές διαλόγου: 
1. Αντιπροσωπευτική έρευνα 

Έρευνα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού των Κάτω Χωρών. 
2. Εις βάθος διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι 

Διάλογοι στους οποίους μια ομάδα πολιτών των Κάτω Χωρών εμβαθύνει περαιτέρω στα 
αποτελέσματα της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης με τίτλο «Το όραμά μας για την Ευρώπη: αρχικές 
σκέψεις και επακόλουθα ερωτήματα (8 Οκτωβρίου 2021)». 

3. Διάλογοι με συγκεκριμένες ομάδες 
Συναντήσεις με πολίτες των Κάτω Χωρών που δεν είναι συνηθισμένοι στο να συμμετέχουν σε 
(διαδικτυακές) έρευνες και ομάδες συζητήσεων. 

4. Διάλογοι με τη νεολαία 
Συναντήσεις που εστιάζουν στα ευρωπαϊκά θέματα που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 
νέους. 

5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και «Swipe to the future» 
Το ερωτηματολόγιο της αντιπροσωπευτικής έρευνας ήταν δυνατόν να συμπληρωθεί από όλους τους 
πολίτες των Κάτω Χωρών, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στο εξωτερικό. Το 
ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, 
κατά την ίδια περίοδο, κάθε πολίτης των Κάτω Χωρών είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει μέσω του 
εργαλείου «Swipe to the future» (Επιλογή για το μέλλον), ενός διαδικτυακού εργαλείου 20 
προτάσεων. 
 

1 Αντιπροσωπευτική έρευνα 

Ο διάλογος των πολιτών των Κάτω Χωρών με τίτλο «Όραμα για την Ευρώπη» (Kijk op Europa) 
εγκαινιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 με μια αντιπροσωπευτική έρευνα. Σε αυτή τη δήλωση περί 
λογοδοσίας περιγράφουμε σύντομα τη σχεδίαση και την υλοποίηση αυτής της αντιπροσωπευτικής 
έρευνας. 

Στόχος και πληθυσμός-στόχος 
Το «Όραμα για την Ευρώπη» εγκαινιάστηκε με ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που εξερευνά το πως 
αισθάνονται οι Ολλανδοί σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκε σε μια 
αντιπροσωπευτική ομάδα και τέθηκε στη διάθεση όλων των πολιτών των Κάτω Χωρών 
(συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στο εξωτερικό). Επιπλέον, τέθηκε στη διάθεση όλων το 
διαδικτυακό εργαλείο «Swipe to the future», το οποίο παρουσίαζε 20 προτάσεις επί των οποίων οι 
πολίτες θα μπορούσαν να δώσουν τις απόψεις τους. Τα αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής έρευνας 
χρησίμευσαν ως εισροή στους διάφορους θεματικούς διαλόγους που ακολούθησαν τον διάλογο με τους 
πολίτες «Όραμα για την Ευρώπη». 
 
Ο πληθυσμός-στόχος για την αντιπροσωπευτική έρευνα ήταν όλοι οι πολίτες των Κάτω Χωρών ηλικίας 18 
ετών και άνω που ήταν εγγεγραμμένοι (τη στιγμή που ξεκίνησε η εργασία επί του πεδίου) ως κάτοικοι 
των Κάτω Χωρών στη βάση δεδομένων του δημοτολογίου. Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή των Κάτω 
Χωρών (CBS), την 1η Ιανουαρίου 2021 αυτή η ομάδα στόχος αριθμούσε 14 190 874 άτομα. Το κατώτερο 
όριο ήταν 18 έτη, ώστε να ταυτίζεται με την ηλικία ψήφου. Αυτός είναι ο πληθυσμός στον οποίο 
απευθύνθηκε η αντιπροσωπευτική έρευνα. 
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Εργασία επί του πεδίου 
Προκειμένου να αποκτήσουμε μια στατιστική εικόνα «των Ολλανδών», διεξήχθη έρευνα σε μια 
πανεθνική ομάδα άνω των 100 000 ατόμων (πιστοποιημένη βάσει ISO, ομάδα σήμανσης ποιότητας 
ερευνών, ολλανδική ένωση έρευνας αγοράς). Όλα αυτά τα άτομα έχουν εγγραφεί στην ομάδα ερευνών 
και δίνουν τακτικά τη γνώμη τους για μια σειρά θεμάτων. Πέραν των προσωπικών κινήτρων που έχουν 
για να παρέχουν τη γνώμη τους, λαμβάνουν επίσης πληρωμή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 
Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ερωτώμενοι που λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση 
για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων δεν δίνουν σημαντικά διαφορετικές απαντήσεις από αυτούς που 
δεν λαμβάνουν αποζημίωση (πηγή: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, 
S. A., Wang, X., 2015). 
 
Η εργασία επί του πεδίου άρχισε στις 11 Αυγούστου 2021 και τελείωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021. 
Χρησιμοποιήθηκε μία μόνο μέθοδος συλλογής δεδομένων: η διαδικτυακή έρευνα. Κάθε μέλος της 
ομάδας ερευνών έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχε έναν εξατομικευμένο 
σύνδεσμο προς το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Μετά από δύο εβδομάδες οι συμμετέχοντες στην 
ομάδα έλαβαν υπενθυμιστικό μήνυμα. Οι προσκλήσεις στους συμμετέχοντες στάλθηκαν κατά ομάδες 
και σε στρωματοποιημένη μορφή (με τη δέουσα προσοχή για ίση κατανομή μεταξύ των υποπληθυσμών) 
μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων. 

Δειγματοληψία και κατανομή 
Η κατευθυντήρια αρχή στη σχεδίαση της μελέτης ήταν να συμμετάσχουν κατ’ ελάχιστον 3 600 
ερωτηθέντες προκειμένου να επιτευχθεί καλή στατιστική αξιοπιστία. Αυτός ο αριθμός παρείχε επίσης 
μια καλή κατανομή ως προς τα διάφορα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Δεν όλοι οι Ολλανδοί 
από το ίδιο καλούπι. Για τον λόγο αυτό η μελέτη διασφάλισε εκ των προτέρων ότι το δείγμα ήταν ορθά 
κατανεμημένο ώστε να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από χαρακτηριστικά. Οι Κάτω Χώρες είναι μια 
σχετικά μικρή χώρα αλλά οι απόψεις ανά περιφέρεια μπορεί να διαφέρουν. Η στάση ενός προσώπου ως 
προς τη σχετική σημασία που αποδίδει σε ένα θέμα μπορεί (επίσης) να καθορίζεται από το που διαμένει. 
Για παράδειγμα, τα άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά για το 
θέμα της ασφάλειας απ’ ότι οι κάτοικοι των αστικών περιοχών. Επιπρόσθετα, μελέτες του Ινστιτούτου 
Κοινωνικών Ερευνών των Κάτω Χωρών (SCP) έχουν δείξει ότι σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι με 
υψηλότερο επίπεδο σπουδών υποστηρίζουν την ΕΕ περισσότερο από τους ανθρώπους με χαμηλότερο 
επίπεδο σπουδών, και ότι οι νέοι τάσσονται συνήθως περισσότερο υπέρ της ΕΕ απ’ ότι οι μεγαλύτεροι 
άνθρωποι (πηγή: ‘Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?’ (Τι θέλουν οι Ολλανδοί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση; Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών των Κάτω Χωρών, Χάγη, 2019). 
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα αποδώσαμε εκ των προτέρων ποσοστώσεις για τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτική κατανομή του δείγματος: (1) 
περιφέρεια (χρησιμοποιώντας περιφέρειες COROP), (2) ηλικία και (3) επίπεδο σπουδών. [Σημείωση: οι 
περιφέρειες COROP αποτελούν διαιρέσεις των Κάτω Χωρών που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς 
σκοπούς.] Επιπλέον, το δείγμα αντανακλά τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά: φύλο, καταγωγή, κύρια 
καθημερινή δραστηριότητα και πολιτικές τάσεις. 
 
Οι περιφέρειες COROP καταρτίστηκαν με βάση την αρχή των κόμβων (πληθυσμιακά κέντρα που 
παρέχουν υπηρεσίες ή επέχουν περιφερειακή λειτουργία) με βάση τις ροές καθημερινής μετακίνησης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις η αρχή των κόμβων παραμερίστηκε και έναντι αυτής λήφθηκαν υπόψη τα όρια 
των επαρχιών. Όταν μετά από μια επαναχάραξή τους τα όρια των δήμων υπερέβησαν τα όρια των 
περιφερειών COROP, οι περιφέρειες αυτές αναπροσαρμόστηκαν (πηγή: CBS). Εντός των περιφερειών 
COROP, διασφαλίζουμε καλή κατανομή ανά τις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες: 18-34· 35-54· 55-75 
και άνω των 75. 
 
Τέλος, διασφαλίσαμε επίσης αντιπροσωπευτική κατανομή ανά επίπεδο σπουδών. Η κατανομή των 
συμμετεχόντων στο δείγμα συνάδει με την εθνική κατανομή του υψηλότερου ολοκληρωμένου επιπέδου 
σπουδών, η οποία έχει ως εξής: 
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Υψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο σπουδών  

Χαμηλό: πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προ-επαγγελματική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (VMBO), ανώτερη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (HAVO) ή προ-
πανεπιστημιακή εκπαίδευση (VWO) (έτη 1-3), ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση (MBO) (έτος 1) 

32,1 % 

Μέσο: ανώτερη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (HAVO) ή προ-πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση (VWO) (έτη 4-6), ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση 
(MBO) (έτη 2-4) 

44,6 % 

Υψηλό: ανώτερη επαγγελματική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση 22,9 % 

Άγνωστο  0,4 % 

Απόκριση 
Συνολικά, 4 086 ερωτηθέντες συμμετείχαν στην αντιπροσωπευτική έρευνα. Ο στόχος των 3 600 πλήρως 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων επιτεύχθηκε. 
 
Απόκριση ανά περιφέρεια COROP και 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 ετών 35-54 ετών 55-75 ετών 75+ ετών 

Βόρειο Drenthe 11 14 17 5 

Νοτιοανατολικό Drenthe 10 12 14 4 

Νοτιοδυτικό Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Βόρειο Friesland 20 22 25 8 

Νοτιοανατολικό Friesland 12 13 14 3 

Νοτιοδυτικό Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Νοτιοδυτικό Gelderland 16 18 20 5 

Ευρύτερο Delfzijl 2 4 5 1 

Ανατολικό Groningen 7 10 12 3 

Υπόλοιπο Groningen 36 26 28 8 

Μέσο Limburg 13 17 21 7 

Βόρειο Limburg 17 20 23 7 

Νότιο Limburg 38 40 52 17 

Μέσο Noord-Brabant 34 35 35 11 

Βoρειοανατολικό Noord-Brabant 41 43 51 14 



Οράματα για την Ευρώπη  20 

Απόκριση ανά περιφέρεια COROP και 
ηλικιακή ομάδα 

18-34 ετών 35-54 ετών 55-75 ετών 75+ ετών 

Δυτικό Noord-Brabant 40 47 49 15 

Νοτιοανατολικό Noord-Brabant 55 56 58 18 

Ευρύτερο Haarlem 13 18 18 7 

Ευρύτερο Alkmaar 14 19 19 6 

Ευρύτερο Άμστερνταμ 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Βόρειο Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Νοτιοδυτικό Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Υπόλοιπο Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Ευρύτερο Leiden & Bollenstreek 30 31 31 10 

Ευρύτερη Χάγη 63 70 57 18 

Delft & Westland 19 15 15 4 

Ευρύτερο Rijnmond 103 107 99 31 

Ανατολικό Zuid-Holland 22 24 25 8 

Νοτιοανατολικό Zuid-Holland 24 26 26 9 

 

Απάντηση ανά επίπεδο σπουδών   

Χαμηλό 1 382 34 % 

Μέσο 1 747 43 % 

Υψηλό 915 22 % 

Άγνωστο  42 1 % 
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Εμπιστοσύνη και αντιπροσωπευτικότητα 
Με 4 086 συμμετέχοντες, είναι δυνατόν να κάνουμε παρατηρήσεις σχετικά με τον πληθυσμό με 95 % 
εμπιστοσύνη και περιθώριο σφάλματος 1,53 %. Η εμπιστοσύνη και το περιθώριο σφάλματος των 
αποτελεσμάτων εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος. Όσο μεγαλύτερο το δείγμα, τόσο πιο 
αξιόπιστα και/ή με ακρίβεια μπορούν να προβληθούν τα αποτελέσματα στον συνολικό πληθυσμό. 
 
Το επίπεδο εμπιστοσύνης ορίζεται ως 1 (100 %) μείον το επίπεδο σημαντικότητας. Είναι σύνηθες να 
υποθέτουμε επίπεδο σημαντικότητας 5 %, το οποίο σημαίνει ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι 95 %. 
Αυτό σημαίνει ότι, αν η μελέτη επαναλαμβανόταν με τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες, τα 
αποτελέσματα θα έδιναν την ίδια εικόνα στο 95 % των περιπτώσεων. 
Το επίπεδο ορθότητας (εκφραζόμενο ως περιθώριο σφάλματος) δείχνει το εύρος τιμών εντός του οποίου 
βρίσκεται η πραγματική τιμή στον πληθυσμό ή, με άλλα λόγια, πόσο μπορεί να αποκλίνουν τα 
αποτελέσματα του δείγματος από τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν αν το σύνολο του πληθυσμού 
συμπλήρωνε την έρευνα. Περιθώριο σφάλματος 1,53 % σημαίνει ότι η πραγματική τιμή στον συνολικό 
πληθυσμό μπορεί να είναι έως 1,53 % υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τιμή στο δείγμα. Στην πράξη, 
αυτό σημαίνει ότι, αν ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας στο δείγμα δείχνει ότι το 50 % των 
συμμετεχόντων θεωρεί ένα συγκεκριμένο θέμα σημαντικό, το πραγματικό ποσοστό μπορεί να είναι έως 
1,53 % χαμηλότερο ή υψηλότερο από το 50 % (δηλ. μεταξύ 48,47 % και 51,53 %). Περιθώριο σφάλματος 
έως 5 % είναι συνηθισμένο και θεωρείται γενικά αποδεκτό στην (στατιστική) ποσοτική έρευνα. 
 
Πέραν της εμπιστοσύνης, σημαντική είναι και η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Καθώς οι 
προσκλήσεις συμμετοχής στην έρευνα απεστάλησαν κατά ομάδες και στρωματοποιημένες, τα 
αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά όσον αφορά τις περιφέρειες COROP και τις ηλικιακές ομάδες 
εντός κάθε περιφέρειας COROP. Η απόκριση συνάδει επίσης με την εθνική κατανομή του υψηλότερου 
ολοκληρωμένου επιπέδου σπουδών. 

Άλλα γενικά χαρακτηριστικά 
Στους συμμετέχοντες στην αντιπροσωπευτική έρευνα υποβλήθηκε μια σειρά επιπλέον ερωτημάτων για 
τα γενικά χαρακτηριστικά τους. Τα ερωτήματα αφορούσαν το φύλο, τις απόψεις για την ΕΕ, την 
καταγωγή, την κύρια καθημερινή δραστηριότητα και το πολιτικό κόμμα το οποίο θα ψήφιζαν εάν 
γίνονταν εκλογές τώρα. 
 
49 % των συμμετεχόντων ήταν άνδρες, 50 % ήταν γυναίκες και το 1 % προτίμησε να μην απαντήσει στο 
ερώτημα. 
 
Το 51 % των συμμετεχόντων είχε την άποψη ότι η συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην ΕΕ ήταν κάτι το 
θετικό, 13 % πίστευε ότι ήταν κάτι το αρνητικό και 36 % είτε είχε ουδέτερη άποψη είτε δεν είχε γνώμη 
επί του θέματος. 
 
Το 95 % των συμμετεχόντων ήταν γεννημένοι στις Κάτω Χώρες. Για το 89 % των συμμετεχόντων, και οι 
δύο γονείς ήταν γεννημένοι στις Κάτω Χώρες. Για το 5 % των συμμετεχόντων, και οι δύο γονείς ήταν 
γεννημένοι στο εξωτερικό. 

Τρέχουσες πολιτικές τάσεις των συμμετεχόντων 

Κόμμα % 

Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) 14 % 

Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) 13 % 

Σοσιαλιστικό Κόμμα (SP) 8 % 

Δημοκράτες 66 (D66) 6 % 
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Κόμμα % 

Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA) 6 % 

Εργατικό Κόμμα (PvdA) 6 % 

Κόμμα για τα Ζώα 4 % 

Πράσινοι Αριστεροί (GroenLinks) 4 % 

Χριστιανική Ένωση 3 % 

JA21 3 % 

Κίνημα Αγροτών-Πολιτών (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2 % 

Πολιτικό Κόμμα Μεταρρύθμισης (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (THINK) 1 % 

Ομάδα Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Κόμμα Den Haan 0 % 

Άλλo 2 % 

Λευκό 3 % 

Προτιμώ να μην πω 13 % 

Δεν θα ψήφιζα 5 % 

Ποια είναι η κύρια καθημερινή σας δραστηριότητα αυτή τη στιγμή; 

Απασχόληση % 

Μαθητής 6 % 

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης 16 % 

Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης 31 % 

Αυτοαπασχολούμενος 3 % 

Οικοκυρικά 5 % 

Αναζήτηση εργασίας 2 % 



Οράματα για την Ευρώπη  23 

Απασχόληση % 

Εθελοντής 2 % 

Ανίκανος προς εργασία 6 % 

Συνταξιούχος 27 % 

Άλλo 1 % 

Προτιμώ να μην πω 1 % 

 

Ερωτηματολόγιο 
Το ερωτηματολόγιο και η παρούσα έκθεση εκπονήθηκαν κατ’ ανάθεση από το Υπουργείο Εξωτερικών και 
καταρτίστηκαν από ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό. Το ερωτηματολόγιο έχει σπονδυλωτή δομή και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα θέματα που προσδιόρισε η Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης: 
• Σημαντικά θέματα και ο ρόλος της Ευρώπης 
• Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 
• Υγεία 
• Οικονομία και θέσεις εργασίας 
• Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο 
• Ασφάλεια και κράτος δικαίου 
• Ο διαδικτυακός κόσμος 
• Ευρωπαϊκή δημοκρατία 
• Μετανάστευση και πρόσφυγες 
• Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
 
Κατά την εκπόνηση του ερωτηματολογίου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα της διατύπωσης των ερωτημάτων. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ουδέτερη, μη 
μεροληπτική διατύπωση των ερωτημάτων, των δηλώσεων και των επιλογών. Επιπλέον, τα ερωτήματα 
εξετάστηκαν ώστε να διασφαλιστεί ότι ήταν γραμμένα σε απλή γλώσσα (επιπέδου B1). 
 
Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε ποιοτικά σε συνθήκες «πρόσωπο με πρόσωπο», με τους συμμετέχοντες 
της δοκιμής να ανήκουν στην ομάδα-στόχο, ώστε να ελεγχθεί το πως λειτουργούσαν τα ερωτήματα σε 
διαφορετικούς τύπους συμμετεχόντων. Η διατύπωση προσαρμόστηκε οπουδήποτε κρίθηκε ότι ήταν 
υπερβολικά περίπλοκη. 

Μέθοδος ανάλυσης 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι ανάλυσης: 

Μονομεταβλητή ανάλυση 
Στη μονομεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιούνται περιγραφικές στατιστικές για να περιγραφούν οι 
μεταβλητές μιας μελέτης. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες και μέσοι όροι. 

Διμεταβλητή ανάλυση 
Η διμεταβλητή ανάλυση εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, στην περίπτωση αυτή τη σχέση 
ανάμεσα στη σημασία των διαφόρων θεμάτων και στο αν η ΕΕ θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτά αφενός, 
και στο γενικό χαρακτηριστικό της ηλικίας, αφετέρου. Χρησιμοποιήθηκε έλεγχος σημαντικότητας ώστε 
να προσδιοριστεί κατά πόσον διαφορετικές ηλικιακές ομάδες θεωρούν σε διαφορετικό βαθμό σημαντικό 
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το κάθε θέμα, και κατά πόσον σκέφτονται διαφορετικά ως προς το αν θα έπρεπε η ΕΕ να ασχοληθεί με 
αυτά τα θέματα. 

Υποβολή έκθεσης και πληρότητα 
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει (οπτικές) παραστάσεις των αποτελεσμάτων όλων των ερωτημάτων που 
τέθηκαν στους συμμετέχοντες στην ομάδα ερευνών. Για ορισμένα ερωτήματα οι συμμετέχοντες είχαν τη 
δυνατότητα ανοικτών απαντήσεων (αντί να επιλέγουν από μια σειρά απαντήσεων πολλαπλής επιλογής). 
Αυτές οι ανοικτές απαντήσεις στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην έκθεση. Οι 
ιδέες που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες στα πεδία ελεύθερου σχολιασμού χρησιμεύουν ως εισροή 
στους διάφορους θεματικούς διαλόγους που ακολουθούν τον διάλογο με τους πολίτες «Όραμα για την 
Ευρώπη». 
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2. Εις βάθος διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι 

Τα κύρια θέματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συζητήθηκαν σε μεγαλύτερο βάθος σε οκτώ 
διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους. Στόχος των διαλόγων ήταν να διερευνηθεί το γιατί οι άνθρωποι 
σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτονται, και ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι και τα συναισθήματά τους. 
Τι τους ανησυχεί και ποιες ευκαιρίες βλέπουν; Κατά τη διάρκεια των συνεδριών διαλόγου, δόθηκε 
επίσης στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να συμβάλουν με προτάσεις και ιδέες για τα θέματα. Είχαν 
επίσης τη δυνατότητα να εγείρουν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στη Διάσκεψη αλλά τα οποία είναι 
σημαντικά γι’ αυτούς. 
 
Οι θεματικοί διάλογοι πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 14 Οκτωβρίου και στις 9 και 11 Νοεμβρίου. Τον 
Οκτώβριο, έλαβαν χώρα τέσσερις διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι για θέματα της ενότητας Οικονομία 
και Δημοκρατία. Τον Νοέμβριο, έλαβαν χώρα τέσσερις διαδικτυακοί θεματικοί διάλογοι για θέματα της 
ενότητας Κλίμα και η ΕΕ στον Κόσμο. Κατά μέσο όρο συμμετείχαν 29 άτομα σε κάθε συνεδρία διαλόγου 
(231 συνολικά). Οι συμμετέχοντες επελέγησαν από τα μέλη της ομάδας (βλ.1) και μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. 
 
3. Διάλογοι με συγκεκριμένες ομάδες 

Γνωρίζουμε ότι ορισμένες ομάδες πολιτών των Κάτω Χωρών είναι λιγότερο συνηθισμένοι να 
συμμετέχουν σε (διαδικτυακές) έρευνες και ομάδες πολιτών. Προκειμένου να αποκτήσουμε μια 
αντιπροσωπευτική εικόνα της «φωνής των Κάτω Χωρών» ήταν σημαντικό να δοθεί και σε αυτές τις 
ομάδες η δυνατότητα έκφρασης των ιδεών και των απόψεών τους. Για αυτόν τον λόγο διοργανώσαμε 
και ορισμένους διαλόγους με φυσική παρουσία για τα «Οράματα για την Ευρώπη». Οι απόψεις και οι 
ιδέες που συλλέξαμε μέσω αυτών χρησιμοποιήθηκαν ως μία από τις βάσεις των συστάσεων. 

Ομάδες στόχοι 
Δεν υφίσταται ξεκάθαρος ορισμός των ομάδων στόχων προς τις οποίες υπάρχει δυσκολία πρόσβασης. Η 
έρευνα και η εμπειρία έχουν δείξει ότι οι πολίτες των Κάτω Χωρών με προέλευση εκτός της Δύσης είναι 
πολύ λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν εθελοντικά σε έρευνα και συζητήσεις. Καθότι αποτελούν μια 
μεγάλη ομάδα του πληθυσμού (14 % των πολιτών των Κάτω Χωρών), επελέγησαν να συμμετάσχουν στον 
διάλογο «Οράματα για την Ευρώπη». Εφαρμόστηκαν οι ίδιες σταθμίσεις που ισχύουν και για τους 
ανθρώπους με χαμηλά επίπεδα γραμματισμού. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη ομάδα (2,5 εκατομμύρια 
Ολλανδοί), η οποία εν μέρει συμπίπτει με την ομάδα των μεταναστών (39 %). Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
διάλογος με μια ομάδα που σπάνια εμφανίζεται σε έρευνες και συζητήσεις, και έχει κριτική στάση 
έναντι της Ευρώπης αλλά και πολλές επαγγελματικές δοσοληψίες μαζί της. Επελέγησαν να 
συμμετάσχουν και επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα. 
 
Οι ανωτέρω ομάδες προσεγγίστηκαν μέσω οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, όπως οι ενώσεις 
μεταναστών, οι ομάδες συμφερόντων και οι επαγγελματικές οργανώσεις. Καθότι περιορίσαμε τον 
αριθμό των διαλόγων στους οκτώ, δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες. Αυτό καθιστά την 
επιλογή των συμμετεχόντων σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη. Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, 
αναζητήσαμε επίσης κυρίως ανθρώπους που έδειξαν ενθουσιασμό στο να συμμετάσχουν και να 
βοηθήσουν στην κινητοποίηση της βάσης, ενώ κοιτάξαμε και πρακτικά θέματα όπως η διαθεσιμότητα 
ημερομηνιών και τοποθεσιών. 
 
Οι επιτόπιοι διάλογοι διεξήχθησαν με μέλη των ακόλουθων οργανώσεων: 
• Ίδρυμα Hakder, Αλεβιτική κοινότητα, Schiedam 
• Ίδρυμα Asha, Ινδική κοινότητα, Ουτρέχτη (2 συνεδρίες διαλόγου) 
• Piëzo, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, οργάνωση για τον γραμματισμό, Ουτρέχτη 
• BoerenNatuur ένωση αγροτικών συνεταιρισμών 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Μαροκινός Διάλογος στο Overvecht), Μαροκινή κοινότητα, Ουτρέχτη 
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• Femmes for Freedom, ομάδα συμφερόντων για γυναίκες μεταναστευτικής προέλευσης, Χάγη 
 
Συνολικά 110 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις διαλόγου. 
 
4. Διάλογοι με τη νεολαία 

Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν ομάδα στόχο προτεραιότητας για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί με ενεργό τρόπο η συμμετοχή τους στον διάλογο πολιτών «Όραμα για την 
Ευρώπη», και να δοθεί επιπλέον βάρος στις απόψεις και τις ιδέες αυτής της ομάδας, διοργανώθηκαν 
πέντε συναντήσεις διαλόγου με φυσική παρουσία ειδικά για τους νέους. Μια προγραμματισμένη έκτη 
συνάντηση με νέους χρειάστηκε να ακυρωθεί λόγω περιορισμών συνδεόμενων με την πανδημία COVID. 
 
Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στα ακόλουθα ιδρύματα: 
• Studievereniging Geschiedenis, ένωση φοιτητών ιστορίας, Πανεπιστήμιο Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Helmond 
• Coalitie-Y, Κοινωνικο-Οικονομικό Συμβούλιο (SER) ένωση νεολαίας 
• Κολλέγιο Graafschap, Ινστιτούτο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, Δευτεροβάθμιο σχολείο STEM (technasium), Alkmaar 
 
Συνολικά 95 νέοι άνθρωποι συμμετείχαν στις συναντήσεις διαλόγου. 

Χρησιμοποιούμενες τεχνικές συζήτησης 
Για τους διαδικτυακούς θεματικούς διαλόγους, τους διαλόγους με συγκεκριμένες ομάδες και τους 
διαλόγους με τους νέους χρησιμοποιήθηκε η Σωκρατική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται εδώ 
και χρόνια στις Κάτω Χώρες για την «Ημέρα Διαλόγου», όταν οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα μιλούν ο ένας 
στον άλλον για θέματα που τους απασχολούν. Στη Σωκρατική μέθοδο, ο συντονιστής εφαρμόζει τις 
ακόλουθες αρχές: 
 
• Άσε το κάθε άτομο να πει αυτά που θέλει να πει 
• Μην λες αμέσως μετά κάτι το αντίθετο 
• Φερθείτε στους άλλους με σεβασμό 
• Μίλα για τον εαυτό σου («Εγώ πιστεύω...» αντί για «Λένε ότι...») 
• Ζήτα επεξηγήσεις αν δεν αναφέρεται τίποτα άλλο πέρα από γενικότητες 
• Μην κρίνεις, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις τις απόψεις 
• Δώσε χώρο στη σιωπή αν οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν 
 
Οι διάλογοι ακολουθούν το εξής μοτίβο: απόκλιση - σύγκλιση - απόκλιση. Η αφετηρία είναι ότι πρώτα 
πρέπει να αποκλίνεις (να δώσεις χώρο στα προσωπικά συναισθήματα και τις προσωπικές απόψεις) πριν 
μπορέσεις να συγκλίνεις (να συζητήσεις πιθανές κατευθύνσεις) και τέλος να αποκλίνεις ξανά (π.χ. να 
συλλέξεις ατομικές συστάσεις). Η θεωρία και η πρακτική δείχνουν ότι αυτό το μοτίβο διασφαλίζει ομαλό 
διάλογο. 
 
Όλους τους διαλόγους τους συντόνισαν επαγγελματίες συντονιστές. 
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5. Διαδικτυακή ανοικτή έρευνα: Ερωτηματολόγιο και «Swipe to the future» 

Το ερωτηματολόγιο της αντιπροσωπευτικής έρευνας ήταν επίσης ανοιχτό για όλους τους πολίτες των 
Κάτω Χωρών, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στο εξωτερικό. Ήταν ανοιχτό από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, κάθε πολίτης των Κάτω 
Χωρών είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει μέσω του εργαλείου «Swipe to the future» (Επιλογή για το 
μέλλον), ενός διαδικτυακού εργαλείου 20 προτάσεων. 

Απόκριση και εφαρμογή 
Συνολικά 1 967 ερωτηθέντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και 6 968 συμπλήρωσαν πλήρως το 
εργαλείο «Swipe to the future». Το ερωτηματολόγιο και το διαδικτυακό εργαλείο ήταν ανοιχτό προς 
όλους· δεν υπήρχαν προαπαιτούμενα ή κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή. Ο χρήστης του 
ερωτηματολογίου μπορούσε να παραλείψει κάποιες ερωτήσεις (δεν υπήρχαν υποχρεωτικές ερωτήσεις) 
ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός απόκρισης. Οι συμμετέχοντες απάντησαν «Θα προτιμούσα να 
μην πω» πολύ πιο συχνά στο ερωτηματολόγιο απ’ ότι στην αντιπροσωπευτική έρευνα. 
Τα γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στο ανοιχτό ερωτηματολόγιο και στο διαδικτυακό 
εργαλείο διέφεραν από αυτά των συμμετεχόντων στην αντιπροσωπευτική έρευνα με διάφορους 
τρόπους. Τα αποτελέσματα του ανοιχτού ερωτηματολογίου και του διαδικτυακού εργαλείου δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά, σε αντίθεση με αυτά της αντιπροσωπευτικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της 
διαδικτυακής ανοικτής έρευνας χρησίμευσαν ως συμπλήρωμα της αντιπροσωπευτικής έρευνας. Δίνουν 
μια εικόνα ως προς τα κυρίαρχα συναισθήματα και τις κυρίαρχες απόψεις στις Κάτω Χώρες. Οι 
συστάσεις για βελτίωση που έγιναν μέσω των πεδίων ανοιχτής απάντησης χρησιμοποιήθηκαν στο 
επιμέρους θέμα «Διαδικτυακές και δια ζώσης συζητήσεις και ιδέες». Το διαδικτυακό εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε για να αποκτηθεί μια εικόνα των επικρατέστερων συναισθημάτων στις Κάτω Χώρες. Τα 
αποτελέσματα λήφθηκαν υπόψη κατά την προετοιμασία των συστάσεων. Καθώς η 
αντιπροσωπευτικότητα αποτελεί προϋπόθεση, η παρούσα έκθεση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα 
της διαδικτυακής ανοικτής έρευνας μόνο σε περιορισμένο βαθμό. 
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Το παρόν αποτελεί έκδοση του Υπουργείου Εξωτερικών. 
www.kijkopeuropa.nl 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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