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Mūsų vizija apie Europą 
 

Nuomonės, idėjos ir rekomendacijos 
 
Temos 
• Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; 
• Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; 
• Europos demokratija; 
• Skaitmeninė transformacija; 
• Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 
 
2021 m. gruodžio 3 d. 
 
Šis dokumentas yra 2021 m. gruodžio 3 d. svetainėje www.kijkopeuropa.nl nyderlandų kalba paskelbtos 
ataskaitos „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen“ vertimas. Šis vertimas yra 
supaprastinta versija, kurioje vertimo tikslais buvo atsisakyta originalaus išdėstymo (iliustracijų ir kitų 
stilistinių elementų). 
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Mūsų vizija apie ... 

Ataskaitos santrauka: visos atskiros rekomendacijos 
Vesdami dialogą su piliečiais tema „Europos vizijos“, surinkome Nyderlandų piliečių nuomones ir idėjas 
apie Europos ateitį. Tai padėjo parengti Europos Sąjungai skirtas toliau išdėstytas rekomendacijas dėl 
pirmų penkių temų. 

Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas 
Svarbu, kad ES saugotų teisinės valstybės principą. Nyderlandų piliečiai mano, kad tuo pačiu metu reikėtų 
atsižvelgti į skirtingas Europos tradicijas ir kultūrą. Nors bendradarbiavimas Europos Sąjungoje gali duoti 
tam tikros įvairios naudos, jis turėtų suteikti pridėtinės vertės visiems suinteresuotiesiems subjektams. Tas 
pats pasakytina ir apie dalijimąsi saugumo informacija. Pradėjus viskuo dalytis su visais, 
bendradarbiavimas greitai taptų neveiksmingas. 
 
1. Užtikrinti, kad kiekvienas galėtų jaustis laisvas ir saugus. 
2. ES plėtrą tęsti tik tuo atveju, jei tai suteikia pridėtinės vertės. 
3. Bendradarbiauti, ypač kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu. 

Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas 
Nyderlandiečiai mato daug Europos ekonomikos stiprinimo galimybių. Tačiau ne visada įmanoma palyginti 
šalis tarpusavyje. Visų pirma, mokesčių sistema turėtų būti teisingesnė ir aiškesnė. O mes, kaip ir Europa, 
turėtume daugiau dėmesio skirti tokiems savo pranašumams kaip kokybė ir įvairovė. Šiame kontekste ES 
valstybės narės gali bendradarbiauti, kad užtikrintų vienodas galimybes Europos darbo rinkoje. 
 
1. Atsižvelgti į panašumus ir skirtumus. 
2. Išnaudoti Europos privalumus. 
3. Sukurti teisingą ir aiškią mokesčių sistemą. 
4. Užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. 

Europos demokratija 
Nyderlandiečiai neturi žinoti visų smulkmenų apie ES, tačiau jie nori daugiau skaidrumo ir supratimo. 
Pavyzdžiui, kitų ES valstybių narių perspektyvos gali padėti susidaryti platesnį vaizdą. Be to, 
nyderlandiečiai mano, kad ES turėtų dažniau užmegzti dialogą su piliečiais; pageidautina, kad toks dialogas 
vyktų nuolat. Svarbu ne tik atsižvelgti į skirtingus interesus, bet ir užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
greičiau nei šiuo metu. 
 
1. Suteikti platesnę perspektyvą dėl Europos. 
2. Rasti naujų ir nuolatinių būdų išklausyti piliečius. 
3. Priimti aiškesnius ir skaidresnius sprendimus. 
4. Užtikrinti greitesnį problemų sprendimą. 

Skaitmeninė transformacija 
Visuomenė tampa vis labiau priklausoma nuo interneto, o technologijų milžinės įgauna vis didesnę galią. 
Kartais tai kelia Nyderlandų žmonių susirūpinimą. Todėl būtų naudinga, jei ES galėtų parengti europines 
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(privatumo) taisykles ir standartus. Šios taisyklės ir standartai tada būtų suprantami ir tinkami visiems. 
Nyderlandų žmonės pageidauja gauti paramą ir informaciją iš savo vyriausybės savo gimtąja kalba. 
 
1. Užtikrinti spartų, saugų ir stabilų interneto ryšį visur. 
2. Nustatyti aiškias taisykles ir standartus interneto bendrovėms. 
3. Privatumo taisykles įgyvendinti praktikoje ir jas paaiškinti. 

Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas 
Užsienyje studijuojantis jaunimas galėtų daugiau domėtis juos priimančia šalimi nei tai daro šiuo metu. O 
žemesnio žinių lygio šalys bent jau neturėtų leisti visiems jų talentams išvykti į užsienį ir taip nutekėti 
protams. Nyderlandų žmonės mano, kad tokie klausimai kaip kultūra ir neetiška praktika sporte yra labiau 
pačių valstybių narių problema. Be to, jie itin vertina tai, kad piliečiai gali bendrauti savo gimtosiomis 
kalbomis. Apskritai svarbiausia, kad kiekvienas Europoje nebijotų būti savimi. 
 
1. Skatinti studentus studijuoti užsienyje, tačiau tai daryti subtiliai. 
2. Leisti tokius klausimus kaip kultūra ir sportas spręsti pačioms valstybėms narėms. 
3. Užtikrinti, kad europiečiai geriau pažintų ir gerbtų vieni kitus. 
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Įžanga 

Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio mėn. vidurio vykęs piliečių dialogas tema „Europos vizijos“ suteikė galimybę 
visiems Nyderlandų žmonėms pasidalyti nuomonėmis ir idėjomis apie Europos ateitį. Nyderlandai pateikia 
Europos Sąjungai (ES) šio dialogo metu suformuluotas rekomendacijas kartu su surinktomis nuomonėmis 
ir idėjomis. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama pirmosioms penkioms temoms. Kitos keturios 
temos bus aptartos 2022 m. pradžioje pateiktinoje paskesnėje ataskaitoje. 

Apie „Europos vizijas“ 
ES nori žinoti, ką jos gyventojai mano apie Europą. Todėl ES rengia Konferenciją dėl Europos ateities. Visos 
ES gyventojų nuomonės ir idėjos galiausiai bus panaudotos rengiant būsimus planus Europai. Kaip tos 
konferencijos dalį Nyderlandai rengia nacionalinį piliečių dialogą tema „Europos vizijos“. 
 
Šis dialogas pradėtas rugsėjo 1 d., internete paskelbtos apklausos, kurioje dalyvavo reprezentatyvi 
respondentų grupė, metu surenkant nuomones ir idėjas. Siekdami susidaryti išsamesnį grupės apklausos 
metu pateiktų pradinių įžvalgų vaizdą ir suformuluoti konkrečias rekomendacijas, surengėme teminius 
dialogus internete. Šiuose dialoguose galėjo dalyvauti visi norintieji. Be kita ko, išmaišėme visą šalį, kad 
pakalbėtume su jaunimu ir kitomis (sunkiau pasiekiamomis) grupėmis. 

Kalbėjome tiek su mokiniais, aukštesniojo vidurinio ugdymo lygmens profesinio mokymo (MBO) ir 
universitetų studentais, tiek su ūkininkais, migrantais ir pačiu ministru. 

Spalio ir lapkričio mėn. iš viso internete surengti aštuoni teminiai dialogai; kiekviename jų dalyvavo apie 
30 asmenų. Taip pat surengėme vieną teminį dialogą internete ir septynis teminius dialogus vietoje, 
kuriuose dalyvavo įvairios Nyderlandų žmonių grupės. Pavyzdžiui, kalbėjome su turkų bendruomene 
Šiedame, taip pat aplankėme Piëzo fondo Zutermere savanorius. Ten prie mūsų prisijungė ir užsienio 
reikalų ministras B. Knapenas. Ministras su dalyviais aptarė patį dialogą ir nuomones dėl Europos ateities. 
Galiausiai surengėme šešis susitikimus su įvairiomis jaunimo grupėmis. Pavyzdžiui, apsilankėme Helmondo 
vidurinėje mokykloje, Dutinchemo MBO institute ir Leideno universitete. 
 
„Man visada smagu išsakyti savo mintis neformaliame pokalbyje. Todėl nusprendžiau 
sudalyvauti šiame dialoge.“ 
Teminio dialogo dalyvis  

Apie šią ataskaitą 
Remiantis per pastaruosius kelis mėnesius surinktomis nuomonėmis ir idėjoms, Europos Sąjungai 
pristatytos Nyderlandų žmonių rekomendacijos. Nyderlandiečių tarpusavio pokalbių metu kilo įdomių 
diskusijų ir pateikta novatoriškų idėjų. Pasiūlymų taip pat gauta apklausus respondentų grupę ir atlikus 
atvirą tyrimą. Kai kurios iš šių idėjų įtrauktos į šią ataskaitą. Todėl šios ataskaitos turinys atspindi 
Nyderlandų nuomonę – jų viziją apie Europą. 
 
Žinoma, skiriasi ne tik Europos šalys ir piliečiai, mes patys Nyderlanduose taip pat ne visada esame tos 
pačios nuomonės. Tačiau būtent tie skirtumai yra tokie vertingi ir jie yra svarbus demokratijos ypatumas. 
Rekomendacijos parengtos remiantis labiausiai paplitusiomis nuomonėmis ir idėjomis, kurias išdėstė 
dialogo tema „Europos vizijos“ dalyviai. Taip pat apibūdinome susirūpinimą keliančius klausimus, mintis ir 
emocijas, kurie buvo retesni, tačiau kurie mus sukrėtė dialogų metu ir atliekant tyrimą internete. 
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„Buvo puiku, kad galėjome diskutuoti su priešingų pažiūrų (už ir prieš) besilaikančiais 
žmonėmis nedidelėse grupėse. Tai labai skyrėsi nuo to, kaip dažnai apie dalykus 
diskutuojama socialinėje žiniasklaidoje.“ 
Teminio dialogo dalyvis 
 
Konferencijai dėl Europos ateities buvo nustatytos devynios temos. Šios temos yra itin aktualios ir 
Nyderlandų piliečių dialogui tema „Europos vizijos“. Spalio mėn. paskelbėme tarpinę ataskaitą, kurioje 
pateikiamos pirminės įžvalgos ir tolesni klausimai remiantis grupės apklausa. Antrojoje ataskaitoje 
aprašėme nuomones, idėjas ir rekomendacijas dėl pirmų penkių temų Konferencijos plenarinei sesijai 
gruodžio mėn. Kita ataskaita, apimanti likusias keturias temas, bus paskelbta sausio mėn. viduryje. 

Dabartinė ataskaita – 2021 m. gruodžio mėn. 

• Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; 
• Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; 
• Europos demokratija; 
• Skaitmeninė transformacija; 
• Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 
 
Kita ataskaita – 2022 m. sausio mėn. 
• Klimato kaita ir aplinka; 
• Migracija; 
• Sveikata; 
• ES pasaulyje. 

Kas toliau? 
Konferencijoje dėl Europos ateities sutelkiamos visų ES gyventojų idėjos, nuomonės ir rekomendacijos. 
Susitikimuose bus aptarti ne tik visų nacionalinių piliečių dialogų, bet ir kitų Konferencijos iniciatyvų 
rezultatai. Pavyzdžiui, dar yra penki ES piliečių forumai ir visi ES piliečiai (įskaitant Nyderlandų piliečius) 
turi prieigą prie Europos skaitmeninės platformos. 
 
„Gerai, kad ES imasi šios iniciatyvos. Taip pat tikiuosi, kad į rezultatus bus iš tiesų 
atsižvelgta.“ 
Teminio dialogo dalyvis 
 
Konferencija baigsis 2022 m. pavasarį. Tada Nyderlandai parengs galutinę dialogo su piliečiais ataskaitą – 
rinkinį, kurį sudarys ši ataskaita ir kita ataskaita (apimanti likusias temas). Konferencija parengs 
rekomendacijas savo pirmininkams: Europos Parlamento, Ministrų Tarybos ir Europos Komisijos 
pirmininkams. Jie yra įsipareigoję išnagrinėti, kaip būtų galima imtis tolesnių su rekomendacijomis 
susijusių veiksmų. Nyderlandų vyriausybės požiūriu, šie rezultatai taip pat yra vertingas indėlis formuojant 
nacionalinę politiką ES atžvilgiu. 
 
Iki 2022 m. pavasario vyksiantis procesas gali būti apibendrintas taip: 

Tvarkaraštis 

 Europos vizijos 
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Rugsėjo 1 d. Spalio 12 d. Spalio 22–23 d. Lapkričio 15 d. Gruodžio 17–18 d. Sausio 21–22 d. Balandžio 22–24 d.   

Idėjų rinkimas internetu      

 Teminiai dialogai       

  Tarpiniai 
rezultatai (tarpinė 
ataskaita) 

 Tarpinė ataskaita 
ekonomikos ir 
demokratijos 
temomis 

Tarpinė 
ataskaita 
klimato ir ES 
pasaulyje 
temomis 

 Galutinė ataskaita 
„Mūsų vizija apie 
Europą“ 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferencijos 
susitikimas 

 Konferencijos 
susitikimas 

Konferencijos 
susitikimas 

Konferencijos 
susitikimas 

→ Rekomendacijos 
pirmininkams 
• Europos 

Parlamentas 
• Europos 

Komisija 
• Ministrų 

Taryba 

    ↑ ↑ ↑   

 Daugiau nuomonių ir idėjų dėl Europos ateities: 

Piliečių dialogai  Europos piliečių forumai Europos skaitmeninė platforma (be kita ko, 
Nyderlandų piliečiams) 

Šios ataskaitos struktūra 
Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama penkioms temoms. Kiekvienos temos atveju nurodome: 
• Rekomendacijas, pagrįstas visais piliečių dialogo aspektais; 
• Įspūdžius apie teminiuose dialoguose (surengtuose internete ir fiziškai) pareikštas nuomones, idėjas 

bei kilusias diskusijas ir atliekant tyrimą internete pateiktus pasiūlymus – tiek žodinius, tiek vaizdinius. 
 
Pareiškimas dėl atskaitomybės pateikiamas ataskaitos pabaigoje. 
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Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas 

ES stebi, kaip teisinės valstybės principo laikomasi visose ES šalyse, ir siekia užkirsti kelią nelygybei ES. Ji 
taip pat siekia apsaugoti visus europiečius nuo terorizmo ir nusikalstamumo. Tuo tikslu ES tvirtina 
priemones ir priima taisykles, o ES šalys glaudžiai bendradarbiauja. 
 Ką apie tai galvoja Nyderlandai? 
 

Rekomendacijos. Mūsų požiūris į saugumą ir teisinės valstybės principą 
68 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad saugumas ir teisinės valstybės principas yra svarbūs klausimai ir kad 
juos ES turėtų spręsti. 

1. Užtikrinti, kad kiekvienas galėtų jaustis laisvas ir saugus 

78 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad svarbu, jog ES saugotų teisinės valstybės principą ir mūsų 
pagrindines teises ir laisves. Taip pat manome, kad svarbu saugoti vartotojų teises: didžioji dauguma 
patenkinti tuo, kad ES reikalauja, kad visose šalyse gamintojai ant pakuočių pateiktų tokią pačią 
informaciją. Tačiau daug Nyderlandų žmonių taip pat mano, kad ES turėtų atsižvelgti į tradicijų ir 
(valdymo) kultūros skirtumus Europoje. Dar ir dėl to, kad kitaip būtų sunku veiksmingai dirbti drauge. Visų 
pirma, manome, kad svarbu, jog kiekvienas Europoje jaustųsi laisvas ir saugus. Tai, be kita ko, apima stogo 
virš galvos turėjimą ir galimybes gauti išsilavinimą bei naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Taip pat 
svarbu žinoti, kad produktai Europos parduotuvėse visada yra saugūs. 

2. ES plėtrą tęsti tik tuo atveju, jei tai suteikia pridėtinės vertės 

44 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų nebepriimti daugiau šalių. Kita vertus, 25 proc. pasisako 
už plėtrą. Jau pačiose esamose valstybėse narėse yra pakankamai skirtumų. Daug Nyderlandų žmonių 
laikosi nuomonės, kad pirmiausia turėtume išspręsti šį klausimą. Ir, jeigu naujos šalys vis tik įstotų, jos taip 
pat privalėtų iš tiesų būti pajėgios vykdyti mūsų sąlygas. Tiek dabar, tiek ateityje. Daug Nyderlandų žmonių 
mano, kad plėtra taip pat turėtų suteikti pridėtinės vertės esamoms valstybėms narėms. Be to, manome, 
kad yra ir kitų būdų šalims bendradarbiauti saugumo ir stabilumo srityse. Pavyzdžiui, kartais nerimaujame 
dėl Rusijos įtakos šalims prie ES rytinės sienos. Svarbu, kad ES šį klausimą spręstų. 
 
„Plėtra turėtų būti susijusi ne su išlaidomis ir nauda, bet su stabilumo vizija.“ 

3. Bendradarbiauti, ypač kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu 

68 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES šalių saugumo tarnybos turėtų tarpusavyje dalytis savo 
informacija. Tačiau taip pat manome, jog svarbu, kad šalys išlaikytų savo teisę spręsti, kokia informacija 
jos nori / nenori dalytis. Pradėjus viskuo dalytis su visais bendradarbiavimas greitai taptų neveiksmingas. 
O dabar, kai ES yra tokia didelė, privalome išlikti kritiški spręsdami, kada yra / nėra tikslinga dalytis 
neskelbtina informacija. Norime ir toliau būti tikri, kad mūsų privatumas yra apsaugotas. Manome, kad 
tikslingiausia yra bendradarbiauti kovojant su sunkių formų ir tarptautiniu nusikalstamumu, pavyzdžiui, 
kibernetiniais nusikaltimais, prekyba narkotikais ir terorizmu. 
 
„Jeigu Nyderlanduose nuvažiuojate degant raudonam šviesoforo signalui, apie tai 
tikrai nebūtina žinoti Ispanijoje.“ 
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Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai 
„Jei baudžiate šalį, kuri nesilaiko taisyklių, toje šalyje pirmiausia nukenčia neturtingiausi gyventojai. Būtent 
todėl manau, kad kalbėtis yra geriau nei švaistytis bausmėmis.“ 

„Pirmiausia įsitikinkime, kad dabartinis klubas yra stabilus. Ir tik tada pradėkime galvoti apie plėtrą.“ 

„Lygiai taip pat galime kritiškai vertinti mūsų pačių teisinės valstybės principą. Jis taip pat nėra tobulas.“ 

IDĖJA: „Nustatyti visos Europos politikams griežtas politinio sąžiningumo taisykles, kad politikų nebūtų 
galima lengvai paveikti.“ 

IDĖJA: „Suintensyvinti policijos ir teisminių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ES šalyse.“ 

MBO kolegijos studentai Dutincheme: „Jei norite būti Europos Sąjungoje, privalote laikytis 
taisyklių“ 

Dutinchemo Graafschap kolegijoje apie 20 slaugos studijų programos studentų svarstė, kokie, jų 
nuomone, yra didžiausi ES privalumai: atvira rinka, bendra valiuta – euro, ir tai, kad mes, europiečiai, 
galime lengvai gyventi ir dirbti kitose ES šalyse. „Taip pat tai, kad ES šalys gali viena kitai padėti. Visi kartu 
esame stipresni“, – sakė vienas iš studentų. Buvo aptarta ir taisyklių svarba. Jei šalys nesilaiko taisyklių, 
dažnai sunku jas nubausti griežtai. Pasak studentų, galėtų būti numatyta galimybė tai padaryti šiek tiek 
lengviau. Vienas iš studentų paminėjo atgrasomąjį poveikį. „Jei bausmės yra griežtos, kitos šalys taip pat 
supranta, kas gali atsitikti, jei nebus žaidžiama pagal taisykles.“ 

Indijos kilmės surinamiečiai Utrechte: „Kartais trūksta pasitikėjimo teisine valstybe“ 

Stichting Asha yra Indijos kilmės surinamiečių savanoriška organizacija Utrechte. Teminio dialogo metu 
dalyviai aptarė ir piliečių teisių svarbą: teisę turėti stogą virš galvos, tačiau taip pat, pavyzdžiui, teisę 
nebūti diskriminuojamam. Diskusijoje dalyvavę savanoriai sakė, kad turėtų būti taisyklės, kuriomis būtų 
apsaugotos visų Europos piliečių teisės. Šiuo metu ne visada aišku, dėl ko sprendžiama Nyderlanduose, o 
dėl ko – Europos lygmeniu. Dėl to kartais sunku pasitikėti valdžios institucijomis. Dar ir dėl to, kad kartais 
valdžios institucijos iš tiesų suklysta. „Galėtume teigti, kad valstybė privalo mus ginti, bet dažnai jos 
susimauna, kaip rodo skandalas dėl išmokų vaikui“, – sakė vienas iš dalyvių. „ES turėtų užtikrinti, kad 
taisyklių iš tiesų būtų laikomasi“, – sakė dar vienas dalyvis. 
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Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų 
kūrimas 

Mažosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos pagrindas. Todėl ES nori, kad ES šalys dirbtų drauge 
prie ekonomikos gaivinimo planų, kad po šios pandemijos atsigautume ekonomiškai stipresni. ES ilgalaikis 
tikslas – užtikrinti, kad ES ekonomika būtų gyvybingesnė, žalesnė ir labiau skaitmeninė. Ką apie tai galvoja 
Nyderlandai? 
 

Rekomendacijos. Mūsų vizija apie ekonomiką ir darbo vietas 
61 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ekonomika ir darbo vietos yra svarbūs klausimai ir kad ES juos turėtų 
spręsti. 

1. Atsižvelgti į panašumus ir skirtumus 

71 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų užtikrinti, kad įmonės intensyviau bendradarbiautų, kad 
Europos ekonomika taptų stipresnė. Tačiau tik nedaug iš jų mano, kad daugiau ES pinigų turėtų būti 
skiriama įmonėms. Visų pirma manome, kad bendradarbiavimas turėtų būti veiksmingesnis. Įvairios 
įmonės investuoja į tas pačias naujas technologijas, kartais naudodamosi ir viešais pinigais. Jei turėtume 
europinę ekonomikos viziją, tuos pinigus galėtume išleisti efektyviau. Žinoma, vis tik reikėtų atsižvelgti ir į 
šalių skirtumus. 
 
„Nyderlandų žemės ūkio sektorius yra itin šiuolaikiškas. Jo iš tiesų negalima palyginti 
su kitų šalių žemės ūkio sektoriumi.“ 

2. Išnaudoti Europos privalumus. 

Nyderlandų žmonės mano, kad yra daug Europos ekonomikos stiprinimo galimybių, bet reikia pasirinkti. 
Būtent todėl galvojame, kad ES iš esmės daugiausia dėmesio turėtų skirti toms sritims, kurias ji išmano 
geriausiai. Pavyzdžiui, manome, kad Europa yra stipri skaitmenizacijos, tvarumo ir infrastruktūros srityse. 
Ir kas galbūt yra dar svarbiau – kokybė ir įvairovė yra Europos sinonimai. Kaip tik todėl, kad esame įvairus 
žemynas, su skirtingomis nuomonėmis ir idėjomis, turėtume pasinaudoti daug daugiau nei tik 
ekonominiais privalumais. Būtent taip Europa gali išsiskirti iš kitų ekonomikų, pavyzdžiui, Kinijos 
ekonomikos. 

3. Sukurti teisingą ir aiškią mokesčių sistemą 

82 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES šalys turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti, kad visos 
įmonės Europos Sąjungoje mokėtų teisingą mokesčių dalį. Įskaitant labai dideles įmones. Kai kurios iš jų 
persikelia į kitas šalis vien tam, kad galėtų mokėti mažiau mokesčių. ES turėtų kažką dėl to padaryti, 
pavyzdžiui, nustatyti mažiausią normą visoms šalims. Kita vertus, galvojame, kad mokesčiai yra kiekvienos 
šalies reikalas ir kad juos šalys turi nustatyti atsižvelgdamos į savo pačių tikslus ir aplinkybes. Apskritai 
manome, kad mokesčiai yra sudėtingas klausimas. Būtent todėl norėtume matyti geresnę mokesčių 
sistemą, kuri būtų teisinga ir aiški kiekvienam Europoje. 
 
„Agurkai turėtų būti tiesūs visur, bet mokesčių taisyklės gali skirtis. Ar tai normalu?“ 

4. Užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje 

71 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų padėti sukurti daugiau darbo vietų. Mūsų nuomone, 
tam tikros grupės, kaip antai jaunimas ir į darbo rinką neįsilieję asmenys, nusipelno ypatingo dėmesio. Tą 
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būtų galima padaryti subsidijuojant įmones, bet taip pat suteikiant darbdaviams ir darbuotojams 
papildomos paramos. Pavyzdžiui, tai galėtų būti konsultacijos arba tiesiog labai praktiški dalykai. Kartais 
tokia parama gali būtų veiksmingiau organizuojama ES viduje, o kartais šį klausimą geriau palikti pačioms 
valstybėms narėms. Visos ES šalys kartu turėtų galiausiai užtikrinti vienodas galimybes Europos darbo 
rinkoje. 

Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai 
„Paspartinti automatizavimą Europoje, kad prekės, kurios šiuo metu patenka iš Kinijos, vėl būtų 
gaminamos Europoje.“ 

„Bitkoinų revoliuciją ir kitas kriptovaliutas vertinti rimtai. Jais prekiaujantys žmonės nuvertinami kaip 
mokesčių vengėjai, nors tokios blokų grandinės technologijos yra ateitis.“ 

„Akcininkai nėra vieninteliai suinteresuotieji subjektai Europos ekonomikoje. Nieko neįmanoma padaryti 
be darbuotojų.“ 

„Europa turi padaryti daugiau žmonių su negalia atžvilgiu. Šiuo metu jiems pernelyg sunku susirasti 
tinkamą darbą.“ 

„Daugybė Europos taisyklių yra sudėtingos ir nuolat keičiasi. Dėl to įmonėms sunku diegti naujoves.“ 

„Kai man reikėjo pavesti atlikti statybos darbus mano įmonei, mano vietos rangovas būtų galėjęs pradėti 
darbą daug greičiau. Tačiau pirmiausia turėjau parengti sutartį europiniam viešajam konkursui. Tokia 
raizgalynė.“ 

Internete surengto dialogo tema „Ką galvojame apie didžiąsias įmones?“ dalyviai 

Vieno iš teminių dialogų metu buvo aptartas augančios didžiųjų įmonių galios klausimas. Kai kurie dalyviai 
norėtų, kad ES pozicija šiuo klausimu būtų griežtesnė, nes įmonės kartais susižeria didžiulį pelną, tačiau 
dėl protingų mokesčių konstruktų pelno mokesčių sumoka mažai. Kiti dalyviai atkreipė dėmesį į „platesnį 
vaizdą“: šios įmonės sukuria daugybę darbo vietų ir yra naudingos šalies ekonomikai. „Neturėtumėte jų 
atbaidyti“, – sakė kažkuris iš dalyvių. „ES šalys turėtų suremti pečius šiuo klausimu“, – sakė dar vienas 
dalyvis. „Didžiosios įmonės gali nuteikti šalis viena prieš kitą. Būtent todėl mes, kaip ES, privalome sudaryti 
vieningesnį frontą.“ 

Gamtinės vertės ūkininkavimo praktika užsiimantys ūkininkai: „Nustatyti ne ribas, o tikslus“ 

BoerenNatuur yra žemės ūkio kooperatyvų asociacija. Vienas iš klausimų, kuriuos aptarė narių grupė, buvo 
ūkininkams aktualūs Europos reglamentai. Viena vertus, dalyviai galvoja, kad ES yra geras dalykas, nes 
užtikrinama galimybė lengvai eksportuoti į kitas šalis. Kitas vertus, jie mano, kad politika dažnai galėtų būti 
aiškesnė. „Vis dėlto visų mūsų nuomonės vis labiau sutampa“, – sakė kažkuris dalyvis. Visų pirma, dar yra 
ką tobulinti kalbant apie procedūras – jos vis dar dažnai yra labai biurokratiškos ir užima daug laiko. Vienas 
iš dalyvių pasakė, kad reglamentai pirmiausia neturėtų būti pernelyg išsamūs. „Vietoj to, nustatykite 
aiškius tikslus, pavyzdžiui – švarus vanduo. O tada mes patys galėsime nuspręsti, koks turėtų būti šliuzų 
plotis.“ 
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Europos demokratija 

ES ragina europiečius balsuoti ir taip pat nori įtraukti ES piliečius į Europos sprendimų priėmimo procesą ir 
politiką ne tik rinkimų laikotarpiu. ES taip pat imasi iniciatyvų demokratijai stiprinti, pavyzdžiui, veiksmų 
plano, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir laisvai spaudai. Ką apie 
tai galvoja Nyderlandai? 
 

Rekomendacijos. Mūsų vizija apie Europos demokratiją 
60 proc. Nyderlandų piliečių mano, kad Europos demokratija yra svarbi tema, ir galvoja, kad ES turėtų atlikti 
savo vaidmenį. 

1. Suformuoti platesnį Europos vaizdą 

Nyderlandų žmonės pastebėjo, kad žiniasklaida apie Europą pradeda kalbėti dažniausiai tada, kai kyla 
krizė. Nedaug girdime apie kasdienius sprendimus. Mums, piliečiams, nereikia visko žinoti, bet aiškesnis 
bendras vaizdas padėtų susidaryti tvirtas nuomones. Pavyzdžiui, būtų įdomu dažniau išgirsti, kokia kitų 
šalių nuomonė apie ES. Šioje srityje žiniasklaidai ir švietimui gali tekti svarbus vaidmuo. Nepaisant to, 
žiniasklaida vis dar privalo galėti pati pasirinkti – Nyderlandų žmonės labai vertina spaudos laisvę mūsų 
demokratijoje. 
 
„Dažnai apie ES išgirstame tik tada, kai kyla krizė. Taip kaupiasi neigiamos nuostatos 
apie Europą.“ 

2. Rasti naujų ir nuolatinių būdų išklausyti piliečius 

51 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES palaiko nepakankamą ryšį su visuomene. Šiai padėčiai pagerinti 
ES turėtų dažniau užmegzti dialogą su piliečiais; pageidautina, kad toks dialogas vyktų nuolat. Būtent todėl 
Nyderlandų žmonės mano, kad Konferencija dėl Europos ateities yra gera iniciatyva. Vertinga priemonė 
gali būti ir referendumai, tačiau Nyderlandų žmonių nuomonės šiuo klausimu skiriasi. Kai kurioms temoms 
reikia specialių žinių. Kalbėjimas su žmonėmis niekada neturėtų būti vien tik formalumas. Mums svarbu, 
kad į mus būtų žiūrima rimtai. 

3. Priimti aiškesnius ir skaidresnius sprendimus 

Nyderlandų žmonių nuomone, kartais Europa yra labai sudėtinga. Žmonių bendrųjų žinių lygis yra 
nevienodas. ES turėtų labiau į tai atsižvelgti. Norime, kad ES taptų skaidresnė ir kad jai būtų lengviau 
neatsilikti nuo pokyčių. Šioje srityje tam tikro vaidmens turi imtis ir Nyderlandų vyriausybė. Daug 
Nyderlandų žmonių domisi europiniais sprendimais, tačiau, jų nuomone, prie oficialių kanalų prieiti 
pernelyg sunku arba tie kanalai yra pernelyg sudėtingi. Be to, kiekvieno interesai ir poreikiai skiriasi. Taigi, 
taip pat turėtumėte galėti pasirinkti, kokiomis temomis norėtumėte girdėti daugiau. Jaunimas dažnai 
domisi Europa, bet nedaug apie ją sužino, pavyzdžiui, savo socialinės žiniasklaidos paskyrose. 
 
„Atostogaudamas Vengrijoje, prie naujai atsodinto miško pamačiau didelį skelbimą: 
„Įgyvendinta ES lėšomis.“ Europos atžvilgiu esu skeptiškas, tačiau tą akimirką iš tiesų 
apėmė šioks toks pasitenkinimo jausmas.“ 
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4. Problemas spręsti greičiau 

Nyderlandų žmonėms labai sunku suprasti, kaip veikia Europos demokratija, o ES sprendimų priėmimo 
procesas jiems iš tiesų atrodo labai lėtas. Europos Parlamento rinkimuose dažniausiai matome 
nacionalinių partijų aljansus. Galbūt yra kitų būdų spręsti Europos intereso klausimus? Apytikriai trečdalis 
Nyderlandų žmonių mano, kad Europos Parlamento rinkimuose turėtų būti įmanoma balsuoti už ne savos 
šalies kandidatus. Apytikriai toks pat Nyderlandų žmonių skaičius tam nepritaria. Todėl svarbiausias 
dalykas yra tinkamai atsižvelgti į skirtingus interesus. Ir problemas išspręsti greičiau, nei tai darome šiuo 
metu. 
 
„Rinkimuose norėčiau galėti susitapatinti su kažkuo ir žinoti, už ką tas asmuo kovoja. 
Ir jis nebūtinai turi būti nyderlandietis.“ 

Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai 
„Atsikratyti šalių veto teisės. Sprendimai turėtų būti priimami balsų dauguma.“ 

„Įkurti piliečių tikslines grupes svarbiems sprendimams, kuriose dalyvavimas galbūt būtų netgi privalomas 
arba pusiau privalomas, kaip kad žiuri komisijos Jungtinėse Amerikos Valstijose.“ 

„Užtikrinti, kad ES politikai ir valstybės tarnautojai reguliariai palaikytų ryšį su eiliniais žmonėmis, o ne tik 
gyventų Briuselio burbule.“ 

IDĖJA: „Manau, kad kiekvienoje naujienų laidoje kelios minutės turėtų būti skirtos europiniams reikalams. 
Arba kodėl nepradėjus kasdienės arba kassavaitinės naujienų programos apie Europą?“ 

IDĖJA: „Galbūt Europos politikai turėtų dažniau dalyvauti TV laidose.“ 

„Aš, jaunas žmogus, vargu ar ką iš viso skaitau apie Europą. Man smalsu sužinoti apie Europą, bet nenoriu 
skirti daug laiko šiam klausimui.“ 

Jaunuoliai iš „Coalitie-Y“ Utrechte: Diskusija referendumų rengimo tema 

Jaunimo organizacijų grupės „Coalitie-Y“ nariai surengė aktyvią diskusiją dėl referendumų naudojimo. 
Oponentai paminėjo pavojų, kuris slypi už klausimų, į kuriuos tereikia atsakyti „taip“ arba „ne“ – juk 
klausimai dažnai yra daug sudėtingesni. Vienas iš dalyvių pasakė: „Galime balsuoti už ES ir kandidatuoti. 
Dėl referendumų tos galimybės susilpnėja.“ Referendumų šalininkai pasakė, kad yra gerai sužinoti, ką 
piliečiai galvoja: tai gali duoti kryptį. Referendumais taip pat galėtų būti prisidedama prie bendro 
informuotumo apie ES: kokie pasiūlymai yra darbotvarkėje ir kokių pasirinkimų reikėtų. 

Pilietinės visuomenės savanoriai: „Šalys turi geriau viena kitą suprasti.“ 

Piëzo fondas Zutermere suburia savanorius, kurie prie visuomenės gyvenimo prisideda įvairiais būdais. 
Teminio dialogo metu dalyviai pareiškė susirūpinimą dėl didėjančios atskirties Europoje. Tai pasakytina, 
pavyzdžiui, apie šalių požiūrį į LGBTIQ bendruomenę. Jei šalys nesupranta viena kitos požiūrio, 
bendradarbiauti sunku. „Tai dar viena priežastis stengtis geriau pažinti vienai kitą“, – sakė vienas dalyvis. 
„Šiuo metu tiesiog nežinome, ką žmonės galvoja kitose šalyse. Nepakankamai suvokiame vieni kitų kultūrą 
ir nepakankamai suprantame, kokios yra mūsų ištakos. O suprasti būtina, jei norime kartu priimti gerus 
sprendimus.“ 
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Skaitmeninė transformacija 

Mūsų internetiniame pasaulyje vis didesni reikalavimai keliami interneto ryšiui, jo saugumui ir privatumui. 
ES jaučia tam tikrą atsakomybę šioje srityje ir yra įsipareigojusi užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje skaitmeninėje visuomenėje. ES taip pat investuoja į skaitmeninius socialinių klausimų 
sprendimus. Ką apie tai galvoja Nyderlandai? 
 

Rekomendacijos. Mūsų vizija apie virtualų pasaulį 
45 proc. Nyderlandų piliečių mano, kad virtualus pasaulis yra svarbus klausimas ir kad ES jį turėtų spręsti. 

1. Užtikrinti spartų, saugų ir stabilų interneto ryšį visur  

61 proc. Nyderlandų žmonių nuomone, ES turėtų užtikrinti, kad kiekvienas Europoje galėtų naudotis 
sparčiu ir stabiliu interneto ryšiu. Visi žinome, kad internetas atlieka vis didesnį vaidmenį mūsų gyvenime. 
Mūsų vaikai auga skaitmeninio švietimo aplinkoje. Tiek nacionalinė, tiek tarptautinė komunikacija vis 
dažniau vyksta internete. Didžiulė interneto autonomija kartais mus neramina. Dėl to daug Nyderlandų 
žmonių mano, kad ES turėtų investuoti į šią sritį su sąlyga, kad investicijos bus efektyvios. Apsauga nuo 
nusikaltimų internete, mūsų nuomone, yra svarbiausias klausimas, kurį reikia spręsti Europos lygmeniu. 
Tačiau taip pat verta daug dėmesio skirti kovai su nusikaltimais internete nacionaliniu lygmeniu. 
 

„Įsivaizduodamas kibernetinį išpuolį prieš mūsų apsaugos nuo potvynių objektus, 
jaučiuosi labai pažeidžiamas.“ 

2. Nustatyti aiškias taisykles ir standartus interneto bendrovėms 

75 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų užtikrinti, kad pirkimai internetu būtų vienodai saugūs 
visose ES šalyse. Beveik kiekvienas iš mūsų vis daugiau perkame užsienyje ir tai darydami dalijamės 
neskelbtinais duomenimis, todėl kartais jaučiamės nesaugūs. Sunku žinoti, kuriomis interneto svetainėmis 
galime pasitikėti. Būtų gerai, jei ES parengtų europines privatumo taisykles ir standartus, kuriuos suprasti 
galėtų kiekvienas. Dažnai mus neramina ir didelių interneto bendrovių galia. Suprantame, kad mums 
patiems tenka šiokia tokia atsakomybė už tai, kad su savo duomenimis elgtumėmės protingai, tačiau taip 
pat manome, kad ES galėtų atlikti vaidmenį šioje srityje. ES šalys turi bendradarbiauti siekdamos užtikrinti, 
kad tokios bendrovės kaip „Google“ ir „Facebook“ neįgytų pernelyg daug galios. 
 

„Kaip maža šalis nedaug ką galime padaryti prieš tokias pasaulinio masto veikėjas 
kaip „Facebook“.“ 

3. Privatumo taisykles įgyvendinti praktikoje ir jas paaiškinti. 

Priėmus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), Nyderlandų piliečiai žino, kad visos šalys privalo 
laikytis tų pačių privatumo įstatymų ir normų. Džiaugiamės galėdami pasikliauti šiuo teisės aktu, nes mūsų 
privatumas mums yra svarbus. Kai kurie Nyderlandų žmonės mano, kad taisyklėmis kartais peržengiamos 
ribos arba jos yra nelogiškos. Be to, teisės aktais gali būti užkraunama daug darbo darbdaviams. Taip pat 
manome, kad reikia skirti daugiau dėmesio praktiniam privatumo teisės aktų įgyvendinimui, teikiant 
daugiau paramos ir gairių tiek piliečiams, tiek įmonėms. Šiuo klausimu manome, kad pagrindinis vaidmuo 
turi tekti valstybėms narėms. Su privatumu susijusias problemas ar klausimus geriausia spręsti su savo 
nacionalinėmis institucijomis ir savo kalba. 

Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai 
IDĖJA: „Nustatyti griežtesnius reikalavimus programuotojams bei įmonėms ir uždrausti nesaugias 
programavimo kalbas.“ 
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 „Aprūpinti nemokama europine antivirusine programa siekiant sukurti europinę užkardą.“ 

„Kirtus Vokietijos sieną mano mobiliajame telefone staiga nebelieka ryšio. Juk iš tiesų taip nebeturėtų 
nutikti?“ 

„Su mūsų „iPhones“ mus gali susekti bet kur. Tai taip pat mūsų kaltė.“ 

„Nepatogu, kai kiekvienoje šalyje reikia užpildyti skirtingos rūšies privatumo pareiškimo formą.“ 

IDĖJA: „Įsteigti Europos interneto policiją. Tai akivaizdi ES veiksmų sritis.“ 

Internete surengto dialogo tema „Gera interneto prieiga visur yra mūsų pačių interesas“ dalyviai 

Vieno iš teminių dialogų metu įvyko įdomi diskusija dėl ES vaidmens internetiniame pasaulyje. Visi dalyviai 
sutiko, kad svarbu turėti gerą interneto ryšį visoje Europoje. Bet ar šį klausimą turėtų spręsti ES? Kelių 
dalyvių nuomone, tai iš esmės kiekvienos valstybės narės užduotis. Dar vienas dalyvis nurodė, kad geras ir 
stabilus interneto ryšys užsienyje būtų naudingas ir Nyderlandams: „Uždirbame milijardus prekiaudami su 
kitomis ES šalimis. Taigi, mums patiems naudinga, kad šios šalys veiktų tinkamai.“ 

Helmondo mokyklos mokiniai: „Tos pačios taisyklės ir bausmės nusikaltėliams internete“ 

Helmondo vidurinės mokyklos (Dr. Knippenbergcollege) 15–16 metų mokiniai aptarė nusikaltimų 
internete problemą. Jie nuolat apie tai girdi per žinias: pavyzdžiui, kad kažkurioje įmonėje buvo pažeistas 
duomenų saugumas arba kad tokios šalys, kaip Rusija ar Kinija, stengiasi pavogti duomenis. Kadangi 
nusikaltėliai internete dažnai veikia tarpvalstybiniu mastu, dalyviai mano, kad Europos šalims būtų logiška 
bendradarbiauti šiuo klausimu. Tai reiškia – nustatyti ne tik taisykles, bet ir bausmes. „Jei įsilaužėliai iš 
Rusijos stengiasi įsibrauti į mūsų erdvę, ES privalo imtis atsakomųjų veiksmų.“ 
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Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas 

Už švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto sritis atsakingos yra pačios ES šalys. ES gali teikti paramą ir ją iš 
tiesų teikia, pavyzdžiui, skatindama kokybišką švietimą ir daugiakalbystę, saugodama kultūros paveldą ir 
remdama kultūros bei sporto sektorius. Ką apie tai galvoja Nyderlandai? 
 

Rekomendacijos. Mūsų vizija apie švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą 
45 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad švietimas yra svarbus klausimas ir kad ES jį turėtų spręsti. Jaunimo, 
kultūros ir sporto atveju šie skaičiai atitinkamai yra 39 proc., 23 proc. ir 19 proc. 

1. Skatinti studentus studijuoti užsienyje, tačiau tai daryti subtiliai 

Daug Nyderlandų žmonių mano, kad studijos užsienyje daro teigiamą poveikį jaunuoliams. Jos prisideda 
prie asmeninio tobulėjimo. Be to, studijos užsienyje gali padėti europiečiams geriau vieniems kitus 
suprasti. Jos gali prisidėti ir prie geresnės integracijos. Todėl daug Nyderlandų žmonių mano, kad puiku yra 
tai, kad egzistuoja tokia Erasmus programa, kuri skatina studijuoti užsienyje. Džiaugiamės ir dėl to, kad ES 
šį klausimą vertina kritiškai. Realybėje, pavyzdžiui, tarptautiniai studentai linkę leisti laiką kartu ir ne 
visada daug sužino apie šalį, kurioje studijuoja. ES taip pat turi vengti situacijų, kai iš žemesnio žinių lygio 
šalių nutekėtų protai, nes visi jų geriausi talentai išvyktų studijuoti į užsienį. 
 
„Turėtų būti plėtojamos ir profesinio rengimo lygmens mainų programos.“ 

2. Leisti tokius klausimus kaip kultūra ir sportas spręsti pačioms valstybėms narėms  

58 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų padaryti daugiau, kad apsaugotų Europos kultūros 
paveldą. Pavyzdžiui, šventyklas Graikijoje. Kita vertus, manome, kad atsakomybė už vietos kultūrą 
pirmiausia turėtų tekti pačioms šalims. Tas pats pasakytina ir apie problemas sporto srityje. Tai svarbus 
klausimas, tačiau jis negali būti viena iš ES pagrindinių užduočių. Iš esmės Europa turi nusistatyti 
prioritetus, o ir kitiems dalykams reikia daug pinigų. Kartais reikia būtent finansinių įnašų, bet yra ir kitų 
būdų, kaip dirbti drauge, pavyzdžiui, dalytis žiniomis ir idėjomis. 
 
„Kultūros apsauga – tai klausimas, kurį spręsti turi pačios šalys. Tačiau, mano 
nuomone, jeigu pasaulio paveldas yra apleistas, neabejotinai ES turėtų imtis 
priemonių.“ 

3. Užtikrinti, kad europiečiai geriau pažintų ir gerbtų vienas kitą 

Nyderlandų žmonėms patinka, kai kiti europiečiai gerai kalba angliškai. Tokiu būdu mums būnant 
užsienyje viskas tampa daug paprasčiau. Kaip ir, pavyzdžiui, tada, kai norime kalbėtis su darbuotojais 
migrantais Nyderlanduose. Kartu daug Nyderlandų žmonių mano, kad labai svarbu, jog mes ir toliau 
kalbėtume savo gimtąja kalba ir ją vertintume. Taip pat norime gerbti kitus skirtumus Europoje. Ar tai 
būtų kultūra, švietimas ar sportas, kiekvienas turėtų nebijoti būti savimi. Kartais skirtumai gali sukelti 
konfliktus, bet būtent dėl skirtumų Europa yra toks turtingas žemynas. Todėl daug Nyderlandų žmonių 
mano, kad šalys turėtų pasistengti susipažinti su viena kitos papročiais ir idėjomis. 
 
„ES laikau draugų grupe. Gerbiame vieni kitų skirtumus ir prireikus galiu į draugus 
kreiptis pagalbos.“ 
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Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai 
IDĖJA: „Be vietos mokymo programos, įdiegti bendrą europinę mokymo programą visais švietimo 
lygmenimis.“ 

IDĖJA: „Be kultūros sostinės, kasmet turėtų būti skelbiama ir švietimo, jaunimo ir sporto sostinė (ar šalis).“ 

„Mus Europos Sąjungoje jungia būtent tai, kad mes visi turime savo šalies kultūrą. Taigi nesame apibrėžti 
vienintelės kultūros.“ 

„Užuot akcentavę neigiamus dalykus, turėtume stengtis labiau propaguoti sportą.“ 

„Esu integravęsis čia, moku mokesčius, tačiau esu ir liksiu lotynoamerikietis. Branginu savo kalbą, muziką 
ir maistą. Tai nėra Europai skirti klausimai.“ 

„Pernelyg daug Europoje kalbama apie ekonomiką. Ir pernelyg mažai apie gerovę.“ 

Leideno universiteto studentai: „Kalba yra svarbu, tačiau ji turi būti laisvas pasirinkimas.“ 

Leideno universiteto istorijos studentai aptarė šią temą. Jų manymu, žmonėms svarbu mokėti daugiau nei 
vieną kalbą. Jų požiūriu, mokėti kelias kalbas yra fantastiška asmeniniam tobulėjimui, gerai prekybai ir 
politiniams santykiams ES. Jie mano, kad mokykloje turėtų būti pasiūlyta galimybė mokytis kalbų, tačiau 
tai neturėtų būti privaloma. Analogiškai, studentai mano, kad antra kalba nebūtinai turi būti viena iš 
Europos kalbų. „Jei gyveni Rytų Europoje ir pasirenki mokytis rusų kalbos – tai tavo teisė“, – pasakė vienas 
iš dalyvių. 

Turkų bendruomenė Šiedame: „Užtikrinti sąžiningas darbo galimybes visiems jaunuoliams“ 

Vienas iš dalykų, kuriuos paminėjo vietos turkų bendruomenė Šiedame (Stichting Hakder bendruomenė), 
buvo tai, kaip svarbu kiekvienam užtikrinti sąžiningas galimybes įsidarbinti. Visi dalyvavusieji pokalbyje 
pritarė tam, kad ES turėtų reikalauti, kad įmonės pasiūlytų stažuočių ar darbo vietų mažiau galimybių 
turintiems jaunuoliams. Jie paminėjo, kad stažuotę ir darbo vietą ypač sunku gauti jauniems migrantams. 
„Kai kurie iš jų netgi neina pas gydytoją, nes bijo, kad už konsultaciją turės susimokėti patys. Todėl mažai 
tikėtina, kad jie kada nors kreipsis dėl stažuotės ar darbo“, – sakė vienas iš dalyvių. „Šiuo klausimu įmonės 
turi padaryti daugiau, o ES turėtų tai skatinti.“ 
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Pareiškimas dėl atskaitomybės 

Dialogą tema „Europos vizijos“ sudaro atskiri tarpusavyje susiję tam tikro formato dialogai, kurių metu 
buvo renkamos Nyderlandų piliečių nuomonės ir idėjos apie Europos ateitį. Šiame skirsnyje pateikiami 
įrodymai apie tai, kaip šie tarpusavyje susiję tam tikro formato dialogai atitinka gaires, taikytinas 
nacionaliniams piliečių forumams Konferencijos dėl Europos ateities kontekste. 
 
Tarpusavyje susijusių dialogo formatų modelis  

Naudoti šių formatų dialogai: 
1. Grupės apklausa 

Nyderlandų gyventojų reprezentatyvios imties apklausa. 
2. Išsamūs teminiai dialogai internete 

Dialogai, kuriuose su Nyderlandų žmonių grupe išsamiau išnagrinėjami pirmosios tarpinės ataskaitos 
„Mūsų vizijos apie Europą: pirminės įžvalgos ir tolesni klausimai (2021 m. spalio 8 d.)“ rezultatai. 

3. Dialogai su konkrečiomis grupėmis 
Susitikimai su Nyderlandų žmonėmis, kurie nėra pratę dalyvauti (internetinėse) apklausose ar 
respondentų grupėse. 

4. Dialogai su jaunimu 
Susitikimai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama jaunimui aktualiausioms europinėms temoms. 

5. Atviras tyrimas internete. Klausimynas ir internetinis įrankis „Brauk į ateitį“ 
Grupės apklausos klausimyną galėjo užpildyti ir visi Nyderlandų piliečiai, įskaitant gyvenančius 
užsienyje. Šis klausimynas buvo prieinamas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. lapkričio 14 d. Be to, 
tuo pačiu laikotarpiu kiekvienas nyderlandietis šioje apklausoje galėjo dalyvauti naudodamasis 
internetiniu įrankiu „Brauk į ateitį“ su 20 teiginių. 
 

1. Grupės apklausa 

Dialogas su Nyderlandų piliečiais tema „Europos vizijos“ (nydr. Kijk op Europa) pradėtas 2021 m. 
rugsėjo 1 d. surengiant grupės apklausą. Šiame pareiškime dėl atskaitomybės trumpai aprašysime šios 
grupės tyrimo modelį ir įgyvendinimą. 

Tikslas ir tikslinė populiacija 
Dialogas tema „Europos vizijos“ pradėtas internete paskelbiant klausimyną, kad būtų išsiaiškinta, ką 
Nyderlandų žmonės galvoja apie Europos ateitį. Klausimynas buvo pateiktas reprezentatyviai grupei, kartu 
užtikrinant, kad jis būtų prieinamas visiems nyderlandiečiams (įskaitant gyvenančius užsienyje) Be to, 
kiekvienam buvo prieinamas ir internetinis įrankis „Brauk į ateitį“ su 20 teiginių, dėl kurių asmenys galėjo 
pareikšti savo nuomonę. Grupės apklausos rezultatais vėliau buvo remiamasi įvairiuose teminiuose 
dialoguose, surengtuose vykdant tolesnę su piliečių dialogu „Europos vizijos“ susijusią veiklą. 

 
Grupės apklausos tikslinę populiaciją sudaro visi 18 metų ir vyresni Nyderlandų piliečiai, užregistruoti 
(vertinant nuo faktinės medžiagos rinkimo pradžios) kaip Nyderlandų rezidentai municipalinėje Asmeninių 
įrašų duomenų bazėje. Remiantis Nyderlandų statistikos (CBS) duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. šiai 
tikslinei grupei priklausė 14 190 874 gyventojai. Žemesnė riba, t. y. 18 metų, sutampa su rinkimų teisės 
amžiumi. Ši populiacija buvo pasirinkta dalyvauti grupės apklausoje. 
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Faktinės medžiagos rinkimas 
Siekiant susidaryti statistinį nyderlandiečio paveikslą, buvo atlikta šalies masto grupės apklausa (ISO 
sertifikavimo įstaiga, Mokslinių tyrimų Keurmerk grupė, Nyderlandų rinkos tyrimų asociacija); jos metu 
apklausta daugiau nei 100 000 narių. Visi šie nariai yra užsiregistravę apklausos grupėje ir reguliariai teikia 
savo nuomones įvairiomis temomis. Jie ne tik yra asmeniškai suinteresuoti pateikti savo nuomones, jiems 
taip pat sumokama už apklausos anketų užpildymą. Įvairūs moksliniai tyrimai parodė, kad respondentų, 
kurie gauna finansinį atlygį už apklausos anketų užpildymą, atsakymai nelabai skiriasi nuo tų, kurie to 
atlygio negauna (šaltinis: „Does use of survey incentives degrade data quality?“ Cole, J. S., Sarraf, S. A., 
Wang, X., 2015). 
 
Faktinės medžiagos rinkimas pradėtas 2021 m. rugpjūčio 11 d., o baigtas 2021 m. rugsėjo 19 d. Taikytas 
vienintelis duomenų rinkimo metodas – internetinis tyrimas. Kiekvienas apklausos grupės narys gavo 
el. laišką, kuriame buvo pateikta personalizuota nuoroda į internetinį klausimyną. Po dviejų savaičių 
grupės nariams buvo išsiųstas el. laiškas su priminimu. Kvietimai dalyvauti buvo siunčiami partijomis ir 
stratifikuota forma (tinkamai atsižvelgiant į lygų statistinį pasiskirstymą tarp subpopuliacijų), kol buvo 
pasiektas reikiamas respondentų skaičius. 

Atranka ir statistinis pasiskirstymas 
Pagrindinis tyrimo modelio principas – siekiant užtikrinti tinkamą statistinį patikimumą, turėjo dalyvauti 
bent 3 600 respondentų. Šis skaičius taip pat leido užtikrinti tinkamą statistinį pasiskirstymą populiacijoje 
pagal įvairias pagrindines imties charakteristikas. Nyderlandų žmonės labai skiriasi vieni nuo kitų. Dėl šios 
priežasties tyrimas jau iš anksto užtikrino, kad imtis būtų tinkamai paskirstyta pagal tam tikras 
charakteristikas. Nyderlandai yra palyginti maža šalis, tačiau nuomonės regionuose gali skirtis. Asmens 
nuostatas dėl santykinės svarbos, kurią jis teikia tam tikrai temai, gali nulemti (ir) vieta, kurioje jis gyvena. 
Pavyzdžiui, kaimo vietovėse gyvenantys asmenys saugumą gali vertinti kitaip nei miesto gyventojai. Be to, 
Nyderlandų socialinių tyrimų instituto (SCP) atlikti tyrimai parodė, kad labiau išsilavinę asmenys paprastai 
Europos Sąjungai pritaria labiau nei žemesnio išsilavinimo asmenys, o jaunimas yra labiau 
proeuropietiškas nei vyresnio amžiaus asmenys (šaltinis: „Wat willen Nederlanders van de Europese 
Unie?“ (Ko nyderlandiečiai nori iš Europos Sąjungos?) Nyderlandų socialinių tyrimų institutas, Haga, 2019). 
 
Reaguodami į tai, iš anksto nustatėme kvotas pagal šias charakteristikas, kad būtų užtikrintas 
reprezentatyvios imties pasiskirstymas: 1) regionai (naudojant COROP regionus), 2) amžius ir (3) 
išsilavinimo lygis. [pastaba: COROP regionas yra Nyderlandų teritorija statistikos tikslais.] Be to, imtis 
atspindi šias pagrindines charakteristikas: lytį, kilmę, pagrindinę kasdienę veiklą ir politinę orientaciją. 
 
COROP regionai buvo nustatyti naudojant mazgo principą (populiacijos centrai, kurie teikia paslaugas arba 
atlieka regioninę funkciją) remiantis į darbą ir atgal važinėjančių asmenų srautais. Kai kur mazgo principo 
buvo atsisakyta siekiant nustatyti provincijų ribas. Jei, perbraižius municipalines ribas, jos kirto COROP 
ribas, šių regionų ribos buvo pakoreguotos (šaltinis: CBS). COROP regionuose užtikriname tinkamą 
statistinį pasiskirstymą šiose amžiaus grupėse: 18–34 m. amžiaus, 35–54 m. amžiaus, 55–75 m. ir vyresnių 
kaip 75 m. amžiaus asmenų. 
 
Galiausiai užtikrinome reprezentatyvų statistinį pasiskirstymą ir pagal išsilavinimą. Respondentų imties 
statistinis pasiskirstymas atitinka nacionalinį aukščiausio įgyto išsilavinimo statistinį pasiskirstymą; 
išsilavinimas yra toks: 
 
  



Europos vizijos   19 

Aukščiausias įgytas išsilavinimas  

Žemas: pradinis išsilavinimas, ikiprofesinis vidurinis išsilavinimas (VMBO), aukštesnysis bendrasis 
vidurinis išsilavinimas (HAVO) ar ikiuniversitetinis išsilavinimas (VWO) (1–3 metai), aukštesnysis 
vidurinis profesinis išsilavinimas (MBO) (1 metai) 

32,1 % 

Vidutinis: aukštesnysis bendrasis vidurinis išsilavinimas (HAVO) ar ikiuniversitetinis išsilavinimas 
(VWO) (4–6 metai), aukštesnysis vidurinis profesinis išsilavinimas (MBO) (2–4 metai) 

44,6 % 

Aukštas: aukštasis profesinis ar universitetinis išsilavinimas 22,9 % 

Nežinoma  0,4 % 

Atsakymas 
Grupės apklausoje iš viso dalyvavo 4 086 respondentai. Tikslas buvo pasiektas – visiškai užpildyti 3 600 
klausimynų. 
 

Atsakymai pagal COROP regionus ir amžiaus 
grupes 

18–34 m. 
amžiaus, 

35–54 m. 
amžiaus, 

55–75 m. 
amžiaus, 

vyresni nei 
75 m. amžiaus 
asmenys. 

Šiaurės Drentė 11 14 17 5 

Pietryčių Drentė 10 12 14 4 

Pietvakarių Drentė 7 10 11 3 

Flevolandas 29 33 28 6 

Šiaurės Fryzija 20 22 25 8 

Pietryčių Fryzija 12 13 14 3 

Pietvakarių Fryzija 8 11 11 4 

Achterhekas 22 27 34 11 

Arnhemas ir Neimegenas 52 53 55 15 

Veluvė 44 48 51 17 

Pietvakarių Gelderlandas 16 18 20 5 

Didysis Delfzelis 2 4 5 1 

Rytinis Groningenas 7 10 12 3 

Likusi Groningeno dalis 36 26 28 8 

Vidurio Limburgas 13 17 21 7 

Šiaurės Limburgas 17 20 23 7 

Pietų Limburgas 38 40 52 17 

Šiaurės Vidurio Brabantas 34 35 35 11 

Šiaurės Šiaurryčių Brabantas 41 43 51 14 
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Atsakymai pagal COROP regionus ir amžiaus 
grupes 

18–34 m. 
amžiaus, 

35–54 m. 
amžiaus, 

55–75 m. 
amžiaus, 

vyresni nei 
75 m. amžiaus 
asmenys. 

Šiaurės Vakarų Brabantas 40 47 49 15 

Šiaurės Pietryčių Brabantas 55 56 58 18 

Didysis Harlemas 13 18 18 7 

Didysis Alkmaras 14 19 19 6 

Didysis Amsterdamas 116 104 88 23 

Het Goi ir Vechtstrekas 13 21 19 7 

Eimondas 12 14 15 4 

Šiaurės Olandijos ragas 22 27 30 9 

Zanstrekas 11 13 12 3 

Šiaurės Overeiselis 25 28 25 8 

Tventė 41 44 46 14 

Pietvakarių Overeiselis 10 11 12 3 

Utrechtas 96 100 89 27 

Likusi Zelandijos dalis 16 21 23 8 

Zelandijos Flandrija 6 8 9 3 

Didysis Leidenas ir Bolenstrekas 30 31 31 10 

Didžioji Haga 63 70 57 18 

Delftas ir Vakarų Nyderlandai 19 15 15 4 

Didysis Reinmondas 103 107 99 31 

Pietryčių Olandija 22 24 25 8 

Pietų Pietryčių Olandija 24 26 26 9 

 

Atsakymai pagal išsilavinimo lygį   

Žemas 1 382 34 % 

Vidutinis 1 747 43 % 

Aukštas 915 22 % 

Nežinoma  42 1 % 
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Patikimumas ir reprezentatyvumas 
Apklausus 4 086 respondentus galima pateikti pastabas apie populiaciją 95 proc. patikimumu, paliekant 
1,53 proc. paklaidą. Rezultatų patikimumas ir paklaida priklauso nuo imties dydžio. Kuo didesnė imtis, tuo 
patikimiau ir (arba) tiksliau rezultatus galima ekstrapoliuoti visos populiacijos atžvilgiu. 
 
Nustatytas patikimumo lygis – 1 (100 proc.) atėmus reikšmingumo lygį. Įprasta manyti, kad reikšmingumo 
lygis yra 5 proc., o tai reiškia 95 proc. patikimumo lygį. Tai reiškia, kad jei tyrimas turėtų būti pakartotas 
tokiu pačiu būdu ir tokiomis pačiomis sąlygomis, 95 proc. atvejų rezultatai būtų tokie patys. 
Tikslumo lygis (išreikštas kaip paklaida) rodo verčių intervalą, kuriame atsispindi faktinė vertė 
populiacijoje, arba, kitaip tariant, kiek imties rezultatai galėtų nukrypti nuo rezultatų, kurie būtų gauti, jei 
apklausoje turėtų dalyvauti visa populiacija. 1,53 proc. paklaida reiškia, kad faktinė vertė visoje 
populiacijoje gali būti iki 1,53 proc. didesnė arba mažesnė už imties vertę. Praktikoje tai reiškia, kad jei 
imties apklausos rezultatai rodo, kad 50 proc. respondentų konkrečią temą laiko svarbia, faktinė 
procentinė dalis gali būti iki 1,53 proc. mažesnė arba didesnė nei 50 proc. (t. y. 48,47 ir 51,53 proc.). 
(Statistiniame) kiekybiniame tyrime yra įprasta ir iš esmės priimtina mažesnė nei 5 proc. paklaida. 
 
Be to, svarbus ne tik imties patikimumas, bet ir reprezentatyvumas. Kadangi kvietimai dalyvauti 
apklausoje buvo išsiųsti partijomis ir jie buvo stratifikuoti, rezultatai yra reprezentatyvūs COROP regionų ir 
kiekvieno COROP regiono amžiaus grupių atžvilgiu. Atsakymai taip pat atitinka nacionalinį aukščiausio 
įgyto išsilavinimo lygio statistinį pasiskirstymą. 

Kitos pagrindinės imties charakteristikos 
Grupės apklausos respondentams buvo užduoti tam tikri papildomi su pagrindine imties charakteristika 
susiję klausimai. Užduoti klausimai apie lytį, nuomonę apie ES, kilmę, pagrindinę kasdienę veiklą, politinę 
partiją, už kurią jie balsuotų, jei dabar būtų surengti rinkimai. 
 
49 proc. respondentų buvo vyrai, 50 proc. – moterys ir 1 proc. pageidavo neatsakyti į klausimą apie savo 
lytį. 
 
51 proc. respondentų nurodė, kad gerai, jog Nyderlandai yra ES narė, 13 proc. nurodė, kad tai yra blogai, o 
36 proc. buvo neutralūs arba neturėjo nuomonės. 
 
95 proc. respondentų nurodė, kad jie yra gimę Nyderlanduose. 89 proc. respondentų nurodė, kad abu jų 
tėvai yra gimę Nyderlanduose. 5 proc. respondentų nurodė, kad abu jų tėvai yra gimę užsienyje. 

Respondentų dabartinė politinė orientacija 

Partija % 

Laisvės ir demokratijos liaudies partija (VVD) 14 % 

Laisvės partija (PVV) 13 % 

Socialistų partija (SP) 8 % 

Demokratai 66 (D66) 6 % 

Krikščionys demokratai (CDA) 6 % 
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Partija % 

Darbo partija (PvdA) 6 % 

Partija už gyvūnus 4 % 

Kairieji žalieji (GroenLinks) 4 % 

Krikščionių sąjunga 3 % 

JA21 3 % 

Ūkininkų pilietinis judėjimas (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokratijos forumas 2 % 

Reformuota politinė partija (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

GALVOK (DENK) 1 % 

Van Haga grupė 1 % 

BIJ1 1 % 

Den Haan partija 0 % 

Kita 2 % 

Tušti balsavimo biuleteniai 3 % 

Pageidauja nenurodyti 13 % 

Nebalsuotų 5 % 

Kokia šiuo metu yra pagrindinė jūsų kasdienė veikla? 

Pagrindinė veikla % 

Mokinys / studentas 6 % 

Ne visą darbo dieną dirbantis darbuotojas 16 % 

Visą darbo dieną dirbantis darbuotojas 31 % 

Savarankiškai dirbantis asmuo 3 % 

Namų šeimininkas (-ė) 5 % 

Darbo ieškantis asmuo 2 % 

Savanoris (-ė) 2 % 
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Pagrindinė veikla % 

Nedarbingas (-a) 6 % 

Pensininkas (-ė) 27 % 

Kita 1 % 

Pageidauja nenurodyti 1 % 

 

Klausimynas 
Klausimyną ir šią ataskaitą užsakė Užsienio reikalų ministerija, o juos parengė nepriklausoma išorės 
organizacija. Klausimyno struktūra yra modulinė ir jį sudaro toliau išvardyti skirsniai, kurie sutampa su 
Konferencijoje dėl Europos ateities nustatytomis temomis: 
• Pagrindinės temos ir Europos vaidmuo; 
• Klimato kaita ir aplinka; 
• Sveikata; 
• Ekonomika ir darbo vietos; 
• Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje; 
• Saugumas ir teisinė valstybė; 
• Virtualusis pasaulis; 
• Europos demokratija; 
• Migracija ir pabėgėliai; 
• Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 
 
Rengiant klausimyną itin daug dėmesio skirta klausimų formulavimo kokybei, patikimumui ir pagrįstumui. 
Siekta užtikrinti, kad klausimai, teiginiai ir pasirinkimo galimybės būtų suformuluoti neutraliai ir 
nestruktūrizuotai. Be to, klausimai buvo peržiūrėti siekiant užtikrinti, kad jie būtų išdėstyti paprastai (B1 
lygis). 
 
Buvo išbandyta, ar klausimynas sudarytas kokybiškai – su bandomojoje apklausoje dalyvaujančiais tikslinei 
grupei priklausančiais respondentais susitikus akis į akį siekiant išsiaiškinti, kaip klausimus supranta 
skirtingi respondentai. Kaskart paaiškėjus, kad formuluotės buvo pernelyg sudėtingos, jos buvo 
patikslintos. 

Analizės metodai 
Šiame tyrime naudoti du analizės metodai: 

Analizė pagal vieną kintamąjį 

Atliekant analizę pagal vieną kintamąjį, tyrimo kintamiesiems apibūdinti naudojama aprašomoji statistika. 
Šiame tyrime naudoti dažnumo ir vidurkio kintamieji. 

Analizė pagal du kintamuosius 

Atliekant analizę pagal du kintamuosius, nagrinėjamos dviejų kintamųjų sąsajos, šiuo atveju – sąsaja tarp 
įvairų temų svarbos ir, viena vertus, to, ar ES turėtų jas nagrinėti, ir, kita vertus, vienos iš pagrindinių 
imties charakteristikų, t. y. amžiaus. Atliktas reikšmingumo testas siekiant nustatyti, ar skirtingos amžiaus 
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grupės skirtingai vertina konkrečios temos svarbą ir ar jos laikosi skirtingos nuomonės dėl to, ar tai yra ES 
nagrinėtinos temos. 

Rezultatų pateikimas ir jų išsamumas 
Šioje ataskaitoje (grafiškai) pavaizduoti atsakymų į visus grupės apklausos respondentams užduotus 
klausimus rezultatai. Į kai kuriuos klausimus respondentai galėjo pateikti atvirus atsakymus (užuot 
pasirinkę atsakymą iš kelių variantų). Tada šie atviri atsakymai buvo suskirstyti į kategorijas ir įtraukti į 
ataskaitą. Idėjomis, kuriomis respondentai pasidalijo pastaboms pateikti skirtuose laukeliuose, 
pasinaudota įvairiuose teminiuose dialoguose, kurie buvo surengti vykdant tolesnę su piliečių dialogu 
tema „Europos vizijos“ susijusią veiklą. 
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2. Išsamūs teminiai dialogai internete 

Pagrindinės Konferencijos dėl Europos ateities temos buvo išsamiau aptartos aštuoniuose teminiuose 
dialoguose internete. Dialogais siekta išsiaiškinti, kodėl žmonės galvoja būtent taip, ir kokie yra jų 
pagrindiniai motyvai ir susijusios emocijos. Kas jiems rūpi ir kokias galimybes jie mato? Dialogo sesijų 
metu dalyviams taip pat suteikta galimybė pateikti pasiūlymų ir idėjų tomis temomis. Jie taip pat galėjo 
kelti klausimus, kurių Konferencija nenagrinėja, tačiau kurie yra jiems svarbūs. 
 
Teminiai dialogai vyko spalio 12 d. bei 14 d. ir lapkričio 9 d. bei 11 d. Spalio mėn. internete surengti keturi 
teminiai dialogai temomis, įtrauktomis į teminę grupę „Ekonomika ir demokratija“. Lapkričio mėn. 
internete surengti keturi teminiai dialogai temomis, įtrauktomis į teminę grupę „Klimatas ir ES pasaulyje“. 
Kiekvienoje dialogo sesijoje vidutiniškai dalyvavo 29 asmenys (iš viso 231). Dalyviai buvo atrinkti iš 
respondentų grupės narių (žr. 1 dalį) ir pasinaudojant socialine žiniasklaida. 
 

3. Dialogai su konkrečiomis grupėmis 

Žinome, kad tam tikros nyderlandiečių grupės yra mažiau pratusios dalyvauti (internetinėse) apklausose ar 
respondentų grupėse. Siekiant susidaryti reprezentatyvų „Nyderlandų balso“ vaizdą, buvo svarbu leisti ir 
jiems pareikšti savo idėjas ir nuomones. Todėl taip pat surengėme keletą dialogų tema „Europos vizijos“, 
kuriuose dalyvauta asmeniškai. Jų metu surinktos nuomonės ir idėjos buvo panaudotos kaip vienas iš 
rekomendacijų pagrindų. 

Tikslinės grupės 
Nėra aiškios tikslinių grupių, kurias yra sunku pasiekti, apibrėžties. Tyrimai ir patirtis parodė, kad ne 
Vakarų šalių kilmės nyderlandiečiai yra daug mažiau linkę savanoriškai dalyvauti apklausose ir diskusijose. 
Kadangi jie sudaro didelę grupę (14 proc. Nyderlandų gyventojų), jie buvo atrinkti dalyvauti dialoge tema 
„Europos vizijos“. Tokie patys koeficientai buvo taikomi mažo raštingumo lygių asmenims. Be to, dar 
viena didelė grupė (2,5 mln. Nyderlandų gyventojų) iš dalies sutampa su migrantų grupe 
(39 proc.). Galiausiai dialogas buvo vedamas su grupe, kuri retai dalyvauja apklausose ir diskusijose, yra 
kritiška Europos atžvilgiu, tačiau yra su ja labai susijusi dėl profesinių santykių. Todėl dalyvauti 
apklausoje atrinktos ir žemės ūkio sektoriaus įmonės. 
 
Į pirmiau nurodytas grupes buvo kreiptasi per organizacijas, kurioms jos priklauso, pavyzdžiui, migrantų 
asociacijas, interesų grupes ir profesines organizacijas. Kadangi nusprendėme surengti tik aštuonis 
dialogus, kiekvieno įtraukti negalėjome. Todėl dalyvių pasirinkimas buvo iš dalies atsitiktinis. Atrinkdami 
dalyvius taip pat daugiausia ieškojome žmonių, kurie būtų entuziastingai nusiteikę dalyvauti ir galėtų 
padėti sutelkti eilinius žmones, taip pat atsižvelgėme į tokius praktinius klausimus, kaip turimos datos ir 
vietos. 
 
Surengėme dialogus vietoje su šių organizacijų nariais: 
• Stichting Hakder – alevitų bendruomene Šiedame; 
• Stichting Asha – hindustaniečių bendruomene Utrechte (2 dialogo sesijos); 
• Piëzo – pilietinės visuomenės organizacija Zutermere; 
• Taal doet Meer – raštingumo organizacija Utrechte; 
• BoerenNatuur – žemės ūkio kooperatyvų asociacija; 
• Marokkanen Dialoog Overvecht („Overvechto marokiečių dialogas“) – marokiečių bendruomene 

Utrechte; 
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• Femmes for Freedom – migrantų kilmės moterų interesų grupe Hagoje. 
 
Šiuose dialogų susitikimuose iš viso dalyvavo 110 asmenų. 
 
4. Dialogai su jaunimu 

Jaunimas yra viena iš Konferencijos dėl Europos ateities prioritetinių tikslinių grupių. Siekiant aktyviai 
skatinti jaunimą dalyvauti piliečių dialoge tema „Europos vizijos“ ir suteikti šios grupės nuomonėms ir 
idėjoms didesnio svorio, surengti būtent jaunimui skirti penki dialogų susitikimai, kuriuose dalyvauta 
asmeniškai. Numatytas šeštasis susitikimas su jaunimu turėjo būti atšauktas dėl su COVID-19 susijusių 
apribojimų. 
 
Susitikimai surengti šiose institucijose: 
• Studievereniging Geschiedenis – Leideno universiteto istorijos studentų asociacijoje; 
• Dr. Knippenbergcollege – Helmondo vidurinėje mokykloje; 
• Coalitie-Y – Socialinės ir ekonomikos tarybos (SER) jaunimo asociacijoje; 
• Graafschap College – Dutinchemo MBO institute; 
• CSG Jan Arentsz, Alkmaro STEM vidurinėje mokykloje (technasium). 
 
Šiuose dialogų susitikimuose iš viso dalyvavo 95 jaunuoliai. 

Taikyti diskusijų metodai 
Teminių dialogų internete, dialogų su konkrečiomis grupėmis ir dialogų su jaunimu metu taikytas Sokrato 
metodas. Nyderlanduose šis metodas jau daugelį metų taikomas rengiant „Dialogo dieną“, kurią žmonės 
visuose Nyderlanduose kalbasi jiems rūpimais klausimais. Taikant Sokrato metodą, moderatorius 
vadovaujasi šiais principais: 
 
• Leisti kiekvienam išdėstyti savo mintis; 
• Vengti, kad iškart būtų išdėstomos priešingos mintys; 
• Gerbti vienam kitą; 
• Kalbėti už save („manau“, vietoj „jie sako“); 
• Prašyti pateikti paaiškinimų, jei pasiūloma tik bendrų teiginių; 
• Neteisti, o verčiau išsiaiškinti nuomones; 
• Duoti laiko, jei žmonėms reikia pagalvoti. 
 
Dialogai vedami laikantis šio modelio: nuomonių išsiskyrimas – suartėjimas – nuomonių išsiskyrimas. 
Pradžios taškas yra tai, kad pirmiausia nuomonės turi išsiskirti (reikia duoti laiko asmeninėms emocijoms ir 
nuomonėms), kad paskui jos galėtų suartėti (svarstyti galimas kryptis), ir galiausiai vėl išsiskirti (pvz., 
surinkti individualias rekomendacijas). Teorija ir praktika rodo, kad šis modelis užtikrina sklandų dialogą. 
 
Visus dialogus vedė profesionalūs moderatoriai. 
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5. Atvira apklausa internete. Klausimynas ir įrankis „Brauk į ateitį“ 

Grupės apklausos klausimyną taip pat galėjo pildyti visi Nyderlandų piliečiai, įskaitant gyvenančius 
užsienyje. Jis buvo prieinamas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. lapkričio 14 d. Be to, tuo pačiu 
laikotarpiu kiekvienas nyderlandietis galėjo dalyvauti naudodamasis internetiniu įrankiu „Brauk į ateitį“, 
kuriame buvo pateikta 20 teiginių. 

Atsakymai ir įgyvendinimas 
Klausimyną iš viso užpildė 1 967 respondentai, o 6 968 pateikė atsakymus į visus braukimo įrankio 
teiginius. Klausimynu ir braukimo įrankiu galėjo naudotis visi, nebuvo jokių išankstinių dalyvavimo sąlygų 
ar atrankos kriterijų. Siekiant kuo didesnio atsakiusiųjų skaičiaus, klausimyno klausimus buvo galima 
praleisti (nebuvo privalomų atsakyti klausimų). Dalyviai variantą „Pageidaučiau neatsakyti“ pasirinko daug 
dažniau klausimyno atveju nei reprezentatyvios grupės apklausos atveju. 
Į atviro klausimyno klausimus atsakiusių ir braukimo įrankį naudojusių dalyvių pagrindinės imties 
charakteristikos nuo reprezentatyvios grupės apklausos dalyvių pagrindinių imties charakteristikų skiriasi 
tam tikrais aspektais. Skirtingai nei grupės apklausos rezultatai, atviro klausimyno ir braukimo įrankio 
rezultatai nėra reprezentatyvūs. Atviros apklausos internete rezultatai panaudoti grupės apklausos 
rezultatams papildyti. Jie atspindi vyraujančias emocijas ir idėjas Nyderlanduose. Pasiūlymai dėl 
patobulinimų, pateikti laisvam tekstui skirtuose laukeliuose, panaudoti potemei „Diskusijos ir idėjos 
internete ir dalyvaujant asmeniškai“. Vėl pasinaudota braukimo įrankiu siekiant išsiaiškinti kai kurias 
vyraujančias emocijas Nyderlanduose. Į rezultatus atsižvelgta rengiant rekomendacijas. Kadangi 
reprezentatyvumas yra vienas iš reikalavimų, šioje ataskaitoje tik šiek tiek atsižvelgiama į atviros apklausos 
internete rezultatus. 
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Tai Užsienio reikalų ministerijos parengtas leidinys. 
www.kijkopeuropa.nl 
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	Mūsų vizija apie ...
	Ataskaitos santrauka: visos atskiros rekomendacijos
	Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas
	Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas
	Europos demokratija
	Skaitmeninė transformacija
	Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas

	Įžanga
	Apie „Europos vizijas“
	Kalbėjome tiek su mokiniais, aukštesniojo vidurinio ugdymo lygmens profesinio mokymo (MBO) ir universitetų studentais, tiek su ūkininkais, migrantais ir pačiu ministru.

	Apie šią ataskaitą
	Dabartinė ataskaita – 2021 m. gruodžio mėn.

	Kas toliau?
	Tvarkaraštis
	Šios ataskaitos struktūra

	Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas
	Rekomendacijos. Mūsų požiūris į saugumą ir teisinės valstybės principą
	1. Užtikrinti, kad kiekvienas galėtų jaustis laisvas ir saugus
	2. ES plėtrą tęsti tik tuo atveju, jei tai suteikia pridėtinės vertės
	3. Bendradarbiauti, ypač kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai
	MBO kolegijos studentai Dutincheme: „Jei norite būti Europos Sąjungoje, privalote laikytis taisyklių“
	Indijos kilmės surinamiečiai Utrechte: „Kartais trūksta pasitikėjimo teisine valstybe“


	Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas
	Rekomendacijos. Mūsų vizija apie ekonomiką ir darbo vietas
	1. Atsižvelgti į panašumus ir skirtumus
	2. Išnaudoti Europos privalumus.
	3. Sukurti teisingą ir aiškią mokesčių sistemą
	4. Užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai
	Internete surengto dialogo tema „Ką galvojame apie didžiąsias įmones?“ dalyviai
	Gamtinės vertės ūkininkavimo praktika užsiimantys ūkininkai: „Nustatyti ne ribas, o tikslus“


	Europos demokratija
	Rekomendacijos. Mūsų vizija apie Europos demokratiją
	1. Suformuoti platesnį Europos vaizdą
	2. Rasti naujų ir nuolatinių būdų išklausyti piliečius
	3. Priimti aiškesnius ir skaidresnius sprendimus
	4. Problemas spręsti greičiau

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai
	Jaunuoliai iš „Coalitie-Y“ Utrechte: Diskusija referendumų rengimo tema
	Pilietinės visuomenės savanoriai: „Šalys turi geriau viena kitą suprasti.“


	Skaitmeninė transformacija
	Rekomendacijos. Mūsų vizija apie virtualų pasaulį
	1. Užtikrinti spartų, saugų ir stabilų interneto ryšį visur
	2. Nustatyti aiškias taisykles ir standartus interneto bendrovėms
	3. Privatumo taisykles įgyvendinti praktikoje ir jas paaiškinti.

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai
	Internete surengto dialogo tema „Gera interneto prieiga visur yra mūsų pačių interesas“ dalyviai
	Helmondo mokyklos mokiniai: „Tos pačios taisyklės ir bausmės nusikaltėliams internete“


	Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas
	Rekomendacijos. Mūsų vizija apie švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą
	1. Skatinti studentus studijuoti užsienyje, tačiau tai daryti subtiliai
	2. Leisti tokius klausimus kaip kultūra ir sportas spręsti pačioms valstybėms narėms
	3. Užtikrinti, kad europiečiai geriau pažintų ir gerbtų vienas kitą

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai
	Leideno universiteto studentai: „Kalba yra svarbu, tačiau ji turi būti laisvas pasirinkimas.“
	Turkų bendruomenė Šiedame: „Užtikrinti sąžiningas darbo galimybes visiems jaunuoliams“


	Pareiškimas dėl atskaitomybės
	Tarpusavyje susijusių dialogo formatų modelis
	1. Grupės apklausa
	Tikslas ir tikslinė populiacijaDialogas tema „Europos vizijos“ pradėtas internete paskelbiant klausimyną, kad būtų išsiaiškinta, ką Nyderlandų žmonės galvoja apie Europos ateitį. Klausimynas buvo pateiktas reprezentatyviai grupei, kartu užtikrinant, ...
	Faktinės medžiagos rinkimas
	Atranka ir statistinis pasiskirstymas
	Atsakymas
	Patikimumas ir reprezentatyvumas
	Kitos pagrindinės imties charakteristikos
	Respondentų dabartinė politinė orientacija
	Kokia šiuo metu yra pagrindinė jūsų kasdienė veikla?
	Klausimynas
	Analizės metodai
	Analizė pagal vieną kintamąjį
	Analizė pagal du kintamuosius

	Rezultatų pateikimas ir jų išsamumas

	2. Išsamūs teminiai dialogai internete
	3. Dialogai su konkrečiomis grupėmis
	Tikslinės grupės

	4. Dialogai su jaunimu
	Taikyti diskusijų metodai

	5. Atvira apklausa internete. Klausimynas ir įrankis „Brauk į ateitį“
	Atsakymai ir įgyvendinimas


