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Mūsu skats uz Eiropu 
 

Viedokļi, idejas un ieteikumi 
 
Temati 
• Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 
• Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība 
• Eiropas demokrātija 
• Digitālā pārveide 
• Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 
 
2021. gada 3. decembris 
 
Šis dokuments ir ziņojuma "Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen" tulkojums. 
Nīderlandiešu valodā ziņojums tika publicēts 2021. gada 3 decembrī vietnē www.kijkopeuropa.nl. 
Tulkojumā nav atspoguļots ziņojuma oriģinālais izklājums (t.i., nav ietvertas ilustrācijas un citi stilistiskie 
elementi). 
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Mūsu skats uz ... 

Ziņojuma kopsavilkums: pārskats par visiem ieteikumiem 
Ar pilsoņdialoga "Skats uz Eiropu" palīdzību esam apkopojuši Nīderlandes pilsoņu viedokļus un idejas par 
Eiropas nākotni. Tajā par pirmajiem pieciem tematiem izkristalizējās šādi ieteikumi Eiropas Savienībai. 

Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 
Ir svarīgi, ka ES aizsargā tiesiskumu. Tomēr tajā pašā laikā Nīderlandes pilsoņi uzskata, ka būtu jāņem vērā 
Eiropā pastāvošās atšķirīgās tradīcijas un kultūras. Lai gan sadarbība Eiropas Savienībā var sniegt virkni 
dažādu ieguvumu, sadarbības rezultātā ieguvējām vajadzētu būt visām ieinteresētajām personām. Tas 
attiecas arī uz dalīšanos ar drošības informāciju. Ja dalīsimies it visā ar it visiem, sadarbība drīz vien kļūs 
diezgan neefektīva. 
 
1. Jānodrošina, lai ikviens varētu justies brīvs un drošībā 
2. ES ir jāpaplašinās vienīgi tad, ja tam ir kāda pievienotā vērtība 
3. Jāstrādā kopā, īpaši pie starptautiskās noziedzības un terorisma apkarošanas 

Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība 
Nīderlandieši redz daudz iespēju stiprināt Eiropas ekonomiku. Tomēr ne vienmēr valstis ir savā starpā 
salīdzināmas. Īpaši nodokļu sistēmai vajadzētu būt taisnīgākai un vieglāk saprotamai. Un mums, Eiropai, 
būtu vairāk jākoncentrējas uz savām stiprajām pusēm, tādām kā kvalitāte un dažādība. Šādā kontekstā ES 
dalībvalstis var kopīgiem spēkiem panākt, lai Eiropas darba tirgū būtu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas. 
 
1. Jāņem vērā līdzīgais un atšķirīgais 
2. Jāizmanto Eiropas stiprās puses 
3. Jāizstrādā taisnīga un viegli saprotama nodokļu sistēma 
4. Jānodrošina, ka neviens netiek atstāts novārtā 

Eiropas demokrātija 
Nīderlandieši atzīst – lai arī viņiem nav nepieciešams par ES zināt pilnīgi visu, viņi noteikti vēlas lielāku 
pārredzamību un izpratni. Plašāku priekšstatu ļautu veidot, piemēram, citu ES dalībvalstu perspektīva. 
Turklāt nīderlandieši uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu biežāk jāiesaistās dialogā ar pilsoņiem un – 
vēlams – pastāvīgi. Svarīgi ir ne vien ņemt vērā dažādas intereses, bet arī nodrošināt, lai lēmumi tiktu 
pieņemti ātrāk, nekā patlaban. 
 
1. Radīt plašāku skatu uz Eiropu 
2. Rast jaunus un pastāvīgus pilsoņu uzklausīšanas paņēmienus 
3. Sniegt vieglāk saprotamu un pārredzamāku informāciju par lēmumiem 
4. Nodrošināt, ka problēmas tiek risinātas ātrāk 

Digitālā pārveide 
Palielinās sabiedrības atkarība no interneta, un turpina pieaugt lielo tehnoloģiju uzņēmumu varenība. 
Nīderlandiešus tas reizēm dara bažīgus. Tāpēc Eiropas Savienībai derētu izstrādāt Eiropas (privātuma) 
noteikumus un standartus. Šiem noteikumiem un standartiem vajadzētu būt tādiem, lai ikviens tos varētu 
saprast un izmantot. Nīderlandieši priekšroku dod savas valsts valdības savā valodā sniegtam atbalstam un 
informācijai. 
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1. Nodrošināt ātra, droša un stabila interneta pieslēgumu it visur 
2. Noteikt skaidrus noteikumus un standartus interneta uzņēmumiem 
3. Nodrošināt privātuma noteikumu praktisku īstenošanu un to skaidrojumu 

Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 
Kad jaunieši dodas mācīties uz ārzemēm, viņi uzņēmēju valsti varētu iepazīt vairāk, nekā patlaban. Un 
valstīm, kurās zināšanu līmenis ir zemāks, nevajadzētu pieļaut, ka uz ārzemēm aizplūst visi talantīgie 
cilvēki, emigrē intelektuālais darbaspēks. Nīderlandieši uzskata, ka tādi jautājumi kā kultūra un neētiska 
prakse sportā ir vairāk pašu dalībvalstu ziņā. Turklāt viņi augstu vērtē to, ka pilsoņi var sazināties savas 
valsts valodās. Kopumā pats svarīgākais – lai ikvienam Eiropā būtu brīvība būt pašam. 
 
1. Mudināt iedzīvotājus doties mācīties uz ārzemēm, tomēr mudināt pārdomāti 
2. Tādus jautājumus kā kultūra un sports atstāt galvenokārt dalībvalstu ziņā 
3. Panākt, lai eiropieši cits citu labāk iepazītu un vairāk respektētu 
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Ievads 

No 1. septembra līdz novembra vidum ar pilsoņdialoga "Skats uz Eiropu" palīdzību visiem nīderlandiešiem 
bija iespēja paust savus viedokļus un idejas par Eiropas nākotni. Tagad Nīderlande no minētā dialoga 
izrietošos ieteikumus kopā ar apkopotajiem viedokļiem un idejām iesniedz Eiropas Savienībai (ES). Šajā 
ziņojumā galvenā uzmanība ir veltīta pirmajiem pieciem tematiem. Pārējie četri temati tiks apskatīti 
nākamajā ziņojumā, ko sagatavos 2022. gada sākumā. 

Kas ir "Skats uz Eiropu" 
ES vēlas uzzināt, ko tās iedzīvotāji domā par Eiropu. Tāpēc ES rīko konferenci par Eiropas nākotni. Visā ES 
iedzīvotāji paudīs savus uzskatus un idejas, un pēc tam tos izmantos Eiropas nākotnes plānošanā. 
Konferences ietvaros Nīderlande rīko valsts pilsoņdialogu "Skats uz Eiropu". 
 
Pilsoņdialogs "Skats uz Eiropu" sākās 1. septembrī ar uzskatu un ideju apkopošanu tiešsaistes 
paneļaptaujā. Lai dziļāk izprastu paneļaptaujas rezultātā iegūtos sākotnējos priekšstatus un formulētu 
konkrētus ieteikumus, mēs rīkojām tiešsaistes dialogus par konkrētiem tematiem. Dialogos varēja 
iesaistīties ikviens, kurš to vēlējās. Papildus tam mēs apceļojām visu valsti, lai aprunātos ar jauniešiem un 
citām (grūtāk sasniedzamām) grupām. 

Sākot no skolēniem, vidējās profesionālās izglītības iestāžu (MBO) audzēkņiem un universitāšu 
studentiem līdz lauksaimniekiem, migrantiem un arī ministram. 

Oktobrī un novembrī tika sarīkoti astoņi tematiski tiešsaistes dialogi, kur katrā sanāksmē piedalījās vidēji 
30 dalībnieki. Vēl tika sarīkots viens tematiskais dialogs tiešsaistē un septiņi tematiskie dialogi klātienē ar 
dažādām Nīderlandes iedzīvotāju grupām. Piemēram, runājām ar Shīdamas (Shiedam) turku kopienu un 
viesojāmies pie Piëzo fonda brīvprātīgajiem Zutermērā (Zoetermeer). Tur mums pievienojās ārlietu 
ministrs Knapen kungs. Ministrs ar dalībniekiem apsprieda dialogu un uzskatus par Eiropas nākotni. 
Nobeigumā sarīkojām sešas sanāksmes ar dažādām jauniešu grupām. Piemēram, mēs apmeklējām 
vidusskolu Helmondā (Helmond), MBO skolu Dutinhemā (Doetinchem) un Leidenes (Leiden) Universitāti. 
 
"Ikdienā es nemēdzu savu viedokli paturēt pie sevis, tāpēc man likās, ka šī ir īstā reize 
iesaistīties". 
Tematiskā dialoga dalībnieks  

Kas ir ietverts ziņojumā 
Balstoties uz pēdējo mēnešu laikā apkopotajiem uzskatiem un idejām, esam sagatavojuši nīderlandiešu 
ieteikumus Eiropas Savienībai. Sarunas ar nīderlandiešiem lika raisīties aizraujošām diskusijām un rasties 
novatoriskām idejām. Ieteikumi tika sniegti arī paneļaptaujā un atvērtajā aptaujā. Dažas no idejām ir 
iekļautas šajā ziņojumā. Tādējādi šis ziņojums ir Nīderlandes viedoklis – mūsu skats uz Eiropu. 
 
Protams, tieši tāpat kā Eiropas valstis un pilsoņi ne vienmēr ir vienisprātis, arī mēs Nīderlandē ne vienmēr 
visi esam vienās domās. Tomēr tieši šīs atšķirības ir liela vērtība: tās ir svarīga demokrātijas iezīme. 
Ieteikumu pamatā ir pilsoņdialogā "Skats uz Eiropu" dominējušie uzskati un idejas. Esam iekļāvuši arī tās 
bažas, pārdomas un sajūtas, kas tika minētas retāk, bet kas dialogos un tiešsaistes aptaujā izcēlās starp 
pārējām. 
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"Man ļoti patika mazās grupās diskutēt gan ar līdzīgi, gan pretēji domājošajiem. 
Diskusijas ritēja pavisam citādi, nekā tas bieži notiek sociālajos medijos." 
Tematiskā dialoga dalībnieks 
 
Ir apzināti deviņi temati konferencei par Eiropas nākotni. Uz minētajiem tematiem balstījās arī 
Nīderlandes pilsoņu dialogs "Skats uz Eiropu". Oktobrī tika publicēts vidusposma ziņojums, kurā bija 
ietverti paneļaptaujā izkristalizējušies sākotnējie priekšstati un turpmākie jautājumi. Otrajā ziņojumā ir 
aprakstīti viedokļi, idejas un ieteikumi par pirmajiem pieciem konferences decembra plenārsēdes 
tematiem. Nākamais ziņojums tiks publicēts janvāra vidū. 

Šis ziņojums: 2021 gada decembris 

• Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 
• Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība 
• Eiropas demokrātija 
• Digitālā pārveide 
• Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 
 
Nākamais ziņojums: 2022. gada janvāris 
• Klimata pārmaiņas un vide 
• Migrācija 
• Veselība 
• ES pasaulē 

Turpmākie soļi 
Konferencē par Eiropas nākotni tiek apkopotas visu ES iedzīvotāju idejas, viedokļi un ieteikumi. Sanāksmēs 
tiks apspriesti ne vien visu valstu pilsoņdialogu rezultāti, bet arī citu ar konferenci saistītu iniciatīvu 
rezultāts. Piemēram, tiek rīkotas arī Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, un visi ES pilsoņi (tostarp Nīderlandes 
pilsoņi) var piekļūt Eiropas digitālajai platformai. 
 
"Šī ir laba ES iniciatīva. Es arī ceru, ka ar tās rezultātiem kaut kas patiešām tiks darīts". 
Tematiskā dialoga dalībnieks 
 
Konference beigsies 2022. gada pavasarī. Tad Nīderlande sagatavos galīgo ziņojumu par pilsoņu dialogu: 
tajā būs apvienots šis un nākamais ziņojums (kurā būs aptverti pārējie temati). Konference sagatavos 
ieteikumus konferences priekšsēdētājiem: Eiropas Parlamenta, Ministru Padomes un Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājiem. Viņi ir apņēmušies apsvērt to, kādā veidā īstenot turpmākus ar ieteikumiem saistītus 
pasākumus. Nīderlandes valdība uzskata, ka šie ieteikumi ir arī vērtīgs ieguldījums valsts ES politikas 
veidošanā. 
 
Turpinājumā pārskats par pasākumiem, kas norisināsies līdz 2022. gada pavasarim. 

Hronoloģija 

 Skats uz Eiropu 
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01.09. 12.10. 22.–23.10. 15.11. 17.–18.12. 21.–22.01. 22.–24.04.   

Ideju vākšana tiešsaistē      

 Tematiskie dialogi       

  Starpposma rezultāti 
(starpposma ziņojums) 

 Starpposma 
ziņojums par 
ekonomikas un 
demokrātijas 
tematiem 

Starpposma 
ziņojums par 
klimata tematu un 
"ES pasaulē" 

 "Mūsu skats uz 
Eiropu" galīgais 
ziņojums 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferences sanāksme  Konferences 
sanāksme 

Konferences 
sanāksme 

Konferences 
beigas 

→ Ieteikumi 
priekšsēdētājiem 
• Eiropas 

Parlaments 
• Eiropas 

Komisija 
• Ministru 

padome 

    ↑ ↑ ↑   

 Vēl viedokļi un idejas par Eiropas nākotni: 

Pilsoņdialogi  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas Eiropas digitālā platforma (t. sk. 
Nīderlandes pilsoņiem) 

Šā ziņojuma struktūra 
Šajā ziņojumā uzmanība galvenokārt pievērsta pieciem tematiem. Par katru no tematiem tiek sniegta šāda 
informācija: 
• ieteikumi, kas balstīti uz visiem pilsoņdialoga virzieniem, 
• tekstuāls un vizuāls attēlojums viedokļiem, idejām un diskusijām, kas raisīti tematiskajos dialogos 

(tiešsaistē un klātienē), un ierosinājumi no tiešsaistes izpētes. 
 
Ziņojuma beigās sniegts paziņojums par atbildību. 
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Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 

ES novēro tiesiskumu visās ES valstīs un cenšas mazināt nevienlīdzību ES. Tā arī cenšas aizsargāt visus 
eiropiešus pret terorismu un noziedzību. Lai to panāktu, ES pieņem pasākumus un noteikumus, un ES 
dalībvalstis darbojas cieši kopā. Kā uz to raugās Nīderlande? 
 

Ieteikumi – mūsu skats uz drošību un tiesiskumu 
68 % nīderlandiešu uzskata drošību un tiesiskumu par svarīgiem un domā, ka ES šie jautājumi būtu jārisina. 

1. Jānodrošina, lai ikviens varētu justies brīvs un drošībā 

78 % nīderlandiešu domā, ka ir svarīgi, lai ES aizsargātu tiesiskumu un mūsu pamattiesības un 
pamatbrīvības. Par svarīgu mēs uzskatām arī patērētāju tiesību aizsardzību – liels vairākums cilvēku ir 
apmierināti, ka Eiropas Savienība ražotājiem uzliek par pienākumu uz iepakojuma norādīt to pašu 
informāciju visās valstīs. Tomēr daudzi nīderlandieši arī uzskata, ka ES būtu jāņem vērā atšķirības Eiropas 
tradīcijās un (pārvaldības) kultūrā. Arī tāpēc, ka citādi ir grūti sastrādāties efektīvi. Galvenokārt mēs 
domājam, ka ir svarīgi, lai ikviens Eiropā justos brīvs un drošībā. Tas cita starpā nozīmē jumtu virs galvas 
un piekļuvi izglītībai un aprūpei. Un arī pārliecību, ka produkti Eiropas veikalos vienmēr ir nekaitīgi. 

2. Paplašināt ES tikai tad, ja paplašināšana dod pievienoto vērtību 

44 % nīderlandiešu domā, ka ES nevajadzētu uzņemt vairāk dalībvalstu. Savukārt 25 % ir par 
paplašināšanos. Starp pašreizējām dalībvalstīm jau tā pastāv atšķirības. Daudzi nīderlandieši uzskata, ka 
vispirms būtu jātiek galā ar tām. Ja pievienotos jaunas valstis, tām patiesi jāspēj izpildīt mūsu nosacījumus. 
Gan šobrīd, gan arī nākotnē. Daudzi nīderlandieši uzskata, ka paplašināšanās rezultātā vajadzētu rasties 
pievienotajai vērtībai arī pašreizējām dalībvalstīm. Turklāt mēs uzskatām, ka pastāv arī citi veidi, kā valstīm 
sadarboties drošības un stabilitātes vārdā. Piemēram, dažkārt mēs uztraucamies par Krievijas ietekmi uz 
valstīm pie ES austrumu robežām. Ir svarīgi, lai ES pievērstos šim jautājumam. 
 
"Paplašināšanās nebūtu jāvērtē pēc izmaksām un ieguvumiem, bet gan tai jābalstās 
uz redzējumu par stabilitāti." 

3. Strādāt kopā – visupirms pie starptautiskās noziedzības un terorisma apkarošanas 

68 % nīderlandiešu uzskata, ka ES valstu drošības dienestiem būtu savstarpēji jādalās informācijā. Tomēr 
mēs arī uzskatām, ka ir svarīgi, lai valstis saglabātu tiesības izlemt, ar kādu informāciju tās vēlas vai nevēlas 
dalīties. Ja dalīsimies itin visā ar itin visiem, sadarbība drīz vien kļūs diezgan neefektīva. Turklāt tagad, kad 
ES ir kļuvusi tik liela, mums ir jāsaglabā kritiska attieksme, kad lemjam, kādos gadījumos ir vai nav 
piemēroti dalīties sensitīvā informācijā. Mēs gribam saglabāt pārliecību, ka mūsu privātums tiek 
aizsargāts. Uzskatām, ka vissaprātīgāk ir sadarboties smagas un starptautiskas noziedzības (piemēram, 
kibernoziedzības, narkotiku tirdzniecības un terorisma) apkarošanā. 
 
"Ja esat pārbraucis pie sarkanās gaismas Nīderlandē, Spānijā tas tiešām nevienam 
nav jāzina." 
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Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 
"Kad kāda valsts tiek sodīta par noteikumu neievērošanu, pirmie cietēji šajā valstī būs visnabadzīgākie 
cilvēki. Tāpēc, manuprāt, runāt ir labāk nekā dalīt sodus." 

"Vispirms gādāsim, lai pašreizējā savienība būtu stabila. Tikai tad sāksim domāt par paplašināšanos." 

"Mēs varam kritizēt arī paši savu tiesiskuma situāciju. Tā arī nav ideāla." 

IDEJA: "Noteikt stingrus noteikumus attiecībā uz politiķu godprātību visā Eiropā, lai nepieļautu viņu pārāk 
vieglu ietekmēšanu." 

IDEJA: "Palielināt sadarbību starp policiju un tiesu iestādēm ES valstīs." 

MBO koledžas studenti Dutinhemā: "Ja gribat būt Eiropas Savienībā, jums jāievēro noteikumi" 

Dutinhemas Graafschap College aptuveni 20 māszinību studentu sprieda, ko viņi uzskata par ES 
sniegtajiem lielākajiem ieguvumiem: brīvo tirgu, kopīgo valūtu euro un faktu, ka eiropieši ērti var dzīvot un 
strādāt citās ES valstīs. "Un to, ka ES valstis var cita citu atbalstīt. Kopībā ir spēks," norādīja kāds students. 
Tika apspriesta arī noteikumu nozīme. Ja valstis neievēro noteikumus, bieži vien ir sarežģīti tās bargi sodīt. 
Studentuprāt, to varētu padarīt mazliet vieglāk izdarāmu. Viens no studentiem minēja atturošo efektu. "Ja 
sodi būs bargi, arī citas valstis redzēs, kas var notikt, ja neievēro noteikumus." 

Indosurinamieši Utrehtā: "Dažkārt trūkst uzticēšanās tiesiskumam" 

Stichting Asha ir indosurinamiešu brīvprātīgo organizācija Utrehtā. Viena no dalībnieku diskusijām 
tematiskajā dialogā bija par pilsoņu tiesību nozīmi – tiesībām uz mājokli, bet arī, piemēram, tiesībām 
netikt diskriminētam. Brīvprātīgie, kas tajā piedalījās, minēja, ka vajadzētu būt noteikumiem, ar ko tiek 
aizsargātas visu Eiropas pilsoņu tiesības. Šobrīd ne vienmēr ir skaidrs, kas tiek nolemts Nīderlandē un kas – 
Eiropas līmenī. Tas dažkārt apgrūtina uzticēšanos publiskajām iestādēm. Arī tāpēc, ka reizēm publiskās 
iestādes visu neizdara pareizi. "Varētu teikt, ka valstij mani ir jāaizstāv, bet dažreiz viņi salaiž grīstē, 
piemēram, kā skandālā ar bērnu naudu," sacīja viens no dalībniekiem. "Eiropas Savienībai būtu jārūpējas, 
ka noteikumi reāli tiek ievēroti," teica kāds cits. 
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Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība 

Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tāpēc ES vēlas, lai ES valstis sadarbotos 
atveseļošanas plānu izstrādē, lai tādējādi mēs no pandēmijas izkļūtu ekonomiski spēcīgāki. Ilgtermiņā ES 
mērķis ir padarīt Eiropas ekonomiku veselīgāku, zaļāku un digitālāku. Kā uz to raugās Nīderlande? 
 

Ieteikumi – mūsu redzējums par ekonomiku un nodarbinātību 
61 % nīderlandiešu uzskata ekonomiku un nodarbinātību par svarīgām un domā, ka ES šie jautājumi būtu 
jārisina. 

1. Jāņem vērā līdzīgais un atšķirīgais 

71 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu jānodrošina uzņēmumu lielāka sadarbība, lai tādējādi Eiropas 
ekonomiku padarītu spēcīgāku. Taču tikai daži no viņiem uzskata, ka uzņēmumiem būtu jānovirza vēl 
vairāk ES līdzekļu. Pirmām kārtām, mēs uzskatām, ka sadarbība varētu būt efektīvāka. Dažādi uzņēmumi 
investē vienās un tajās pašās jaunajās tehnoloģijās, dažkārt arī izmantojot publiskos līdzekļus. Ja mums 
būtu Eiropas līmeņa redzējums par ekonomiku, mēs šo naudu varētu tērēt efektīvāk. Protams, joprojām 
būtu jāņem vērā atšķirības starp valstīm. 
 
"Nīderlandes lauksaimniecības nozare ir tik moderna. Tā nav īsti salīdzināma ar 
lauksaimniecību citās valstīs." 

2. Jāizmanto Eiropas stiprās puses 

Nīderlandieši uzskata, ka ir daudz iespēju stiprināt Eiropas ekonomiku, taču ir jāizdara izvēles. Tāpēc mēs 
uzskatām, ka Eiropas Savienībai galvenokārt būtu jākoncentrējas uz savu stipro pušu izmantošanu. 
Piemēram, mēs uzskatām, ka Eiropa ir spēcīga digitalizācijas, ilgtspējas un infrastruktūras jomā. Un, 
iespējams, vēl svarīgāk – kvalitāte un daudzveidība ir sinonīmi pašai Eiropai. Tieši šā iemesla dēļ, ka mēs 
esam daudzveidīgs kontinents, kurā pastāv atšķirīgi viedokļi un idejas, mums būtu jāizmanto daudz vairāk 
kā tikai ekonomiskie ieguvumi. Šādā veidā Eiropa var nošķirties, piemēram, no Ķīnas ekonomikas. 

3. Jāizstrādā taisnīga un viegli saprotama nodokļu sistēma 

82 % nīderlandiešu uzskata, ka ES valstīm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka visi uzņēmumi ES maksā 
taisnīgu nodokļu daļu. Tostarp ļoti lielie uzņēmumi. Daži no tiem pārceļas uz citām valstīm tikai tāpēc, ka 
tur var maksāt mazāk nodokļu. ES šajā sakarā būtu kaut kas jādara, piemēram, jānosaka minimālā likme 
visām valstīm. No otras puses, mēs uzskatām, ka nodokļu uzlikšana ir katras atsevišķas valsts ziņā, un tām 
ir pašām savi mērķi un apstākļi. Kopumā mēs uzskatām, ka nodokļu uzlikšana ir sarežģīts jautājums. Un 
tieši tāpēc mēs vēlētos redzēt labāku nodokļu sistēmu, kas būtu taisnīga un viegli saprotama ikvienam 
Eiropā. 
 
"Gurķiem jābūt taisniem it visur, bet nodokļu noteikumi var atšķirties. Vai tas nav 
traki?” 

4. Jānodrošina, ka neviens netiek atstāts novārtā 

71 % nīderlandiešu domā, ka ES vajadzētu palīdzēt radīt vairāk darbvietu. Mēs uzskatām, ka dažām 
grupām, piemēram, jauniešiem un cilvēkiem, kas nav iesaistīti darba tirgū, ir jāpievērš īpaša uzmanība. To 
varētu panākt, piešķirot dotācijas uzņēmumiem, kā arī sniedzot papildu atbalstu darba devējiem un 
darbiniekiem. Šeit mēs domājam, piemēram, konsultācijas vai gluži vienkārši ļoti praktiskus jautājumus. 
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Dažkārt šādu atbalstu var efektīvāk organizēt ES līmenī, bet dažreiz tas vairāk ir pašu dalībvalstu 
kompetencē. ES valstīm galu galā būtu kopīgi jānodrošina vienlīdzīgas iespējas Eiropas darba tirgū. 

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 
"Paātrināt automatizāciju Eiropā, lai preces, kuras šobrīd ieved no Ķīnas, tiktu atkal ražotas šeit." 

"Nopietni ņemt vērā revolūciju bitmonētu jomā un citas kriptovalūtas. Personas, kas ar tām tirgojas, tiek 
uzskatītas par nodokļu nemaksātājiem; tomēr tieši šādas blokķēdes tehnoloģijas ir nākotne." 

"Akcionāri nav vienīgās ieinteresētās personas Eiropas ekonomikas ietvaros. Bez darba ņēmējiem nav 
paveicams nekas." 

"Eiropai ir jādara vairāk cilvēku ar invaliditāti labā. Pašlaik viņiem ir pārāk grūti atrast sev piemērotu 
darbu." 

"Daudzi Eiropas noteikumi ir sarežģīti un pastāvīgi mainās. Tāpēc uzņēmumiem ir grūti ieviest 
jauninājumus." 

“Kad manā uzņēmumā tika veikti būvniecības darbi, vietējais darbuzņēmējs būtu varējis viegli uzsākt 
darbu jau daudz ātrāk. Bet vispirms man līguma sakarā bija jāizmanto Eiropas iepirkuma procedūra. 
Pilnīgs nonsenss." 

Tiešsaistes dialoga dalībnieki: "Ko mēs domājam par lielajiem uzņēmumiem?" 

Vienā no tematiskajiem dialogiem tika apspriesta lielo uzņēmumu pieaugošā ietekme. Daži dalībnieki 
vēlētos, lai ES ieņemtu stingrāku nostāju šajā jautājumā, jo uzņēmumi dažkārt gūst milzīgu peļņu, bet, 
pateicoties atjautīgām nodokļu shēmām, par šo peļņu maksā mazus nodokļus. Citi dalībnieki norādīja uz 
"plašāku ainu": šie uzņēmumi rada daudz darbvietu un sniedz labumu valsts ekonomikai. "Nevajadzētu šos 
uzņēmumus aizbaidīt," norādīja kāds no dalībniekiem. "ES valstīm šajā jautājumā būtu jāapvieno spēki", 
minēja kāds cits dalībnieks. "Lielie uzņēmumi var nostādīt valstis citu pret citu. Tāpēc mums – kā ES – ir 
jāieņem vienotāka nostāja." 

Dabu atbalstoši lauksaimnieki: "Noteikt mērķus, nevis ierobežojumus" 

Boerennatuur ir lauksaimniecības uzņēmumu apvienība. Viens no jautājumiem, ko apsprieda dalībnieku 
grupa, bija Eiropas līmeņa noteikumi, kuri paredzēti lauksaimniekiem. No vienas puses, viņi Eiropas 
Savienību vērtē pozitīvi, jo, piemēram, ir atvieglots eksports uz citām valstīm. No otras puses, viņi uzskata, 
ka politika bieži vien varētu būt skaidrāka. "Bet mēs visi aizvien vairāk domājam līdzīgi," izteicās kāds 
dalībnieks. Konkrētāk – vēl aizvien ir iespējami uzlabojumi procedūrās: bieži vien tās joprojām ir ļoti 
birokrātiskas un laikietilpīgas. Viens no dalībniekiem norādīja, ka noteikumiem pirmām kārtām 
nevajadzētu būt pārāk detalizētiem. "Tā vietā ir jānosaka skaidri mērķi, piemēram, mērķis par tīru ūdeni. 
Pēc tam mēs paši varam izlemt, cik platām vajadzētu būt slūžām." 
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Eiropas demokrātija 

ES mudina eiropiešus balsot un arī vēlas iesaistīt ES pilsoņus Eiropas lēmumu pieņemšanā un rīcībpolitikā 
ārpus vēlēšanu laika. ES arī īsteno iniciatīvas demokrātijas stiprināšanai, piemēram, rīcības plānu, kura 
uzmanības centrā ir brīvas un godīgas vēlēšanas un preses brīvība. Kā uz to raugās Nīderlande? 
 

Ieteikumi – mūsu redzējums par Eiropas demokrātiju 
60 % pilsoņu Nīderlandē uzskata, ka Eiropas demokrātija ir svarīgs jautājums, un domā, ka ES būtu jādara 
sava tiesa. 

1. Sniegt plašāku skatu par Eiropu 

Nīderlandieši ir ievērojuši – kad medijos runā par Eiropu, tas bieži vien notiek tad, ja ir krīze. Par ikdienas 
lēmumiem bieži vien nekas nav dzirdams. Kā pilsoņiem mums nav jāzina itin viss, taču skaidrāka kopaina 
mums palīdzētu veidot pamatotus viedokļus. Piemēram, būtu interesanti biežāk uzklausīt citu valstu 
viedokļus par ES. Šajā sakarā svarīga loma var būt medijiem un izglītībai. Tomēr medijiem ir arvien jābūt 
iespējai izdarīt pašiem savas izvēles, jo nīderlandieši lielu vērtību savā demokrātijā piešķir preses brīvībai. 
 
"Bieži vien mēs dzirdam par ES tikai tad, ja ir krīze. Tas vairo negatīvu uztveri par 
Eiropu." 

2. Rast jaunus un pastāvīgus pilsoņu uzklausīšanas paņēmienus 

51 % nīderlandiešu domā, ka ES nav pietiekami laba kontakta ar sabiedrību. Lai to uzlabotu, ES būtu biežāk 
jāiesaistās dialogā ar pilsoņiem, vēlams – pastāvīgi. Tāpēc nīderlandieši konferenci par Eiropas nākotni 
uzskata par labu iniciatīvu. Vēl labs rīks var būt referendumi, taču nīderlandiešu uzskati par to atšķiras. 
Daži jautājumi prasa specializētas zināšanas. Runāt ar pilsoņiem nekad nedrīkstētu būt tikai formāls 
pasākums. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai mūs uztvertu nopietni. 

3. Sniegt vieglāk saprotamu un pārredzamāku informāciju par lēmumiem 

Dažkārt nīderlandiešiem Eiropa šķiet ļoti komplicēta. Cilvēku izpratne par lietām atšķiras. ES tas būtu 
vairāk jāņem vērā. Mēs gribam, lai ES kļūtu pārredzamāka un lai būtu vieglāk sekot līdzi norisēm. Šajā 
sakarā kaut kas jādara ir arī Nīderlandes valdībai. Daudzus nīderlandiešus interesē Eiropas lēmumi, bet 
oficiālie kanāli viņiem šķiet pārāk grūti piekļūstami vai pārlieku sarežģīti. Turklāt katram ir savas intereses 
un vajadzības. Tāpēc cilvēkiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties jautājumus, par kuriem viņi grib dzirdēt 
vairāk. Jaunieši bieži interesējas par Eiropu, bet neredz daudz informācijas par to, piemēram, sociālo 
mediju kontos. 
 
"Brīvdienās būdams Ungārijā, ieraudzīju lielu paziņojumu pie nesen iestādīta meža: 
"Tas kļuva iespējams, pateicoties ES". Esmu skeptisks pret Eiropu, bet tajā brīdī es 
patiesībā sajutos lepns." 
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4. Atrisināt problēmas ātrāk 

Nīderlandiešiem liekas ļoti grūti saprast, kā darbojas Eiropas demokrātija, bet ES lēmumu pieņemšana tik 
tiešām reizēm šķiet ļoti lēna. Eiropas vēlēšanās mēs pārsvarā redzam valstu partiju apvienības. Varbūt 
pastāv citi veidi, kā pievērsties Eiropas interesēm? Apmēram trešdaļa nīderlandiešu domā, ka vajadzētu 
būt iespējai Eiropas Parlamenta vēlēšanās balsot par ārvalstu kandidātiem. Apmēram tāds pats skaits 
nīderlandiešu tam nepiekrīt. Vissvarīgākais ir pietiekami ņemt vērā dažādas intereses. Kā arī risināt 
problēmas ātrāk nekā mēs to darām tagad. 
 
"Vēlēšanās man patīk identificēties ar kādu un zināt, par ko viņi iestājas. Šim cilvēkam 
nav jābūt nīderlandietim." 

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 
"Atbrīvoties no valstu veto tiesībām. Lēmumi būtu jāpieņem vairākumam." 

"Svarīgos jautājumos izveidot pilsoņu fokusgrupas, varbūt pat obligātā vai pusobligātā kārtībā, kā tas ir ar 
zvērināto žūrijām ASV." 

"Nodrošināt, ka ES politiķi un ierēdņi regulāri sazinās ar cilvēkiem uz vietas un nepaliek vienkārši Briseles 
burbulī." 

IDEJA: "Es domāju, ka katrā ziņu izlaidumā dažas minūtes būtu jāvelta Eiropas lietām. Vai arī – kāpēc 
neizveidot dienas vai nedēļas ziņu programmu par Eiropu?" 

IDEJA: "Varbūt Eiropas politiķiem vairāk būtu jāparādās TV pārraidēs." 

"Kā jaunietis es reti kad kaut ko lasu par Eiropu. Mani interesē Eiropa, bet es negribu tam tērēt daudz 
laika." 

Jaunieši no Coalitie-Y Utrehtā: diskusija par referendumu rīkošanu 

Jauniešu organizāciju grupas Coalitie-Y locekļiem bija spraiga diskusija par referendumu izmantošanu. 
Pretinieki minēja, ka ir riskanti uzdot vienkāršus "jā" vai "nē" jautājumus, jo problēmas bieži vien ir krietni 
sarežģītākas. Viens dalībnieks sacīja: "Mēs varam balsot par ES un kandidēt vēlēšanās. Ar referendumiem 
šie risinājumi tiek vājināti." Referendumu atbalstītāji minēja, ka ir labi zināt, ko pilsoņi domā – tas palīdz 
apzināt virzienu. Referendumi arī varētu sekmēt vispārēju informētību par ES – kādi priekšlikumi ir darba 
kārtībā un kādas izvēles būtu jāizdara. 

Pilsoniskās sabiedrības brīvprātīgie: "Valstīm ir labāk jāsaprot citai cita" 

Fonds Piëzo Zutermērā apvieno brīvprātīgos, kuri savu ieguldījumu sabiedrībā veic dažādos veidos. 
Tematiskā dialoga dalībnieki pauda bažas par arvien pieaugošo šķelšanos Eiropā. Tas, piemēram, attiecas 
uz valstu uzskatiem par LGBTIK kopienu. Ja valstis nesaprot cita citas uzskatus, sadarboties ir grūti. "Vēl 
viens iemesls iepazīt vienam otru labāk," teica viens dalībnieks. "Mūsdienās mēs vienkārši nezinām, kā 
cilvēki citās valstīs domā. Mēs pietiekami neizprotam cits cita kultūru un pagātni. Tas ir vajadzīgs, ja mēs 
grasāmies kopā pieņemt labus lēmumus." 
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Digitālā pārveide 

Mūsdienu tiešsaistes pasaulē tiek noteiktas arvien augstākas prasības attiecībā uz interneta pieslēgumu, 
drošību un privātumu. ES uzskata, ka tai šajā jomā ir zināma atbildība, un ir apņēmusies nodrošināt, ka 
digitālajā sabiedrībā neviens netiek atstāts novārtā. ES arī investē digitālajos risinājumos, kuri saistīti ar 
sociāliem jautājumiem. Kā uz to raugās Nīderlande? 
 

Ieteikumi – mūsu redzējums par tiešsaistes pasauli 
45 % pilsoņu Nīderlandē uzskata, ka tiešsaistes pasaule ir svarīgs jautājums un ka ES tas būtu jārisina. 

1. Nodrošināt ātra, droša un stabila interneta pieslēgumu it visur  

61 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu jānodrošina, lai ikvienam Eiropā būtu piekļuve ātram un stabilam 
interneta pieslēgumam. Mēs visi apzināmies, ka internetam ir arvien lielāka nozīme mūsu dzīvē. Mūsu 
bērni aug, izglītodamies digitāli. Gan valsts, gan starptautiskā komunikācija arvien vairāk notiek tiešsaistē. 
Dažkārt mūs satrauc tas, cik liela autonomija ir internetam. Tāpēc daudzi nīderlandieši uzskata, ka ES būtu 
jāinvestē šajā jomā, ar noteikumu, ka investīcijas ir efektīvas. Mūsuprāt, aizsardzība pret noziegumiem 
tiešsaistē ir vissvarīgākais jautājums, kas jārisina Eiropas līmenī. Tomēr ir arī lietderīgi koncentrēties uz 
cīņu pret noziedzību internetā valsts līmenī. 
 
"Ja es iedomājos kiberuzbrukumu mūsu plūdu aizsargsistēmām, es jūtos ļoti 
neaizsargāts." 

2. Noteikt skaidrus noteikumus un standartus interneta uzņēmumiem 

75 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu jānodrošina, lai iepirkšanās internetā būtu vienlīdz droša visās ES 
valstīs. Gandrīz ikviens no mums aizvien vairāk lietu pērk ārvalstīs; veicot šādus pirkumus, mēs dalāmies ar 
sensitīviem datiem, un dažkārt tas šķiet nedroši. Ir grūti zināt, kurām tīmekļa vietnēm var uzticēties. 
Eiropas Savienībai būtu lietderīgi izstrādāt Eiropas privātuma noteikumus un standartus, kuri būtu 
saprotami ikvienam. Mūs bieži satrauc arī lielo interneta uzņēmumu varenība. Mūsuprāt, mēs paši zināmā 
mērā esam atbildīgi par saprātīgu rīkošanos ar saviem datiem, tomēr uzskatām, ka arī ES var būt nozīme 
šajā jomā. ES valstīm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka tādi uzņēmumi kā Google un Facebook neiegūst 
pārāk lielu varu. 
 
"Mēs kā maza valsts nevaram neko daudz pasākt pret tādu "globālu spēlētāju" kā 
Facebook." 

3 Nodrošināt privātuma noteikumu praktisku īstenošanu un to skaidrojumu 

Pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pieņemšanas pilsoņi Nīderlandē zina, ka visām valstīm ir 
jāievēro vieni un tie paši privātuma tiesību akti un noteikumi. Mēs esam gandarīti, ka varam paļauties uz 
šiem tiesību aktiem, jo mūsu privātums mums ir svarīgs. Daži nīderlandieši uzskata, ka dažkārt noteikumi ir 
pārmērīgi vai neloģiski. Turklāt tiesību akti var radīt lielu darba apjomu darba devējiem. Mēs arī uzskatām, 
ka lielāka uzmanība jāpievērš privātuma tiesību aktu praktiskajai īstenošanai, sniedzot lielāku atbalstu un 
norādījumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Mēs domājam, ka šajā ziņā galvenā loma ir jāuzņemas 
dalībvalstīm. Problēmas vai jautājumus, kas saistīti ar privātumu, vislabāk var risināt mūsu valsts iestādēs 
un mūsu valodā. 



Skats uz Eiropu  14 

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 
IDEJA: "Noteikt stingrākas prasības programmētājiem un uzņēmumiem un aizliegt nedrošas 
programmēšanas valodas." 

 
"Nodrošināt bezmaksas Eiropas pretvīrusu programmatūru, lai izveidotu Eiropas ugunsmūri." 

"Tiklīdz es iebraucu Vācijā, manam mobilajam tālrunim pēkšņi pazūd tīkla pārklājums. Tam taču tā vairs 
nevajadzētu būt?" 

"Mūsu iPhone mobilie tālruņi ļauj mūs izsekot jebkur. Tā ir arī mūsu pašu vaina." 

"Nav parocīgi, ka katrā valstī ir jāaizpilda atšķirīga veidlapa par privātumu." 

IDEJA: "Izveidot Eiropas interneta policiju. Tā acīmredzami ir ES darbības joma." 

Tiešsaistes dialoga dalībnieki: "Mūsu pašu interesēs ir nodrošināt labu piekļuvi internetam it visur" 

Vienā no tematiskajiem dialogiem notika interesanta diskusija par ES lomu tiešsaistes pasaulē. Visi 
dalībnieki bija vienisprātis, ka ir svarīgi nodrošināt labu interneta pieslēgumu visā Eiropā. Bet vai tam 
vajadzētu būt ES kompetencē? Vairāki dalībnieki uzskatīja, ka tas galvenokārt ir katras dalībvalsts 
uzdevums. Cits dalībnieks norādīja, ka labs un stabils interneta pieslēgums ārvalstīs nāktu par labu arī 
Nīderlandei: "Tirdzniecībā ar citām ES valstīm mēs nopelnām miljardus. Tāpēc mūsu pašu interesēs ir, lai 
šīs valstis funkcionētu labi.” 

Skolēni Helmondā: "Vienādi noteikumi un sodi interneta noziedzniekiem" 

Helmondā esošajā Dr. Knippenbergcollege 15 un 16 gadus veci skolēni apsprieda problēmu, kas saistīta ar 
noziegumiem tiešsaistē. Viņi regulāri par tiem dzird ziņās: piemēram, ka uzņēmumā ir noticis datu 
aizsardzības pārkāpums vai ka tāda valsts kā Krievija vai Ķīna mēģina nozagt datus. Tā kā interneta 
noziedznieki bieži vien darbojas pāri robežām, skolēni uzskata, ka ir loģiski, lai Eiropas valstis sadarbotos 
šajā jomā. Viņi uzskata, ka ir jāparedz ne tikai noteikumi, bet arī sodi. "Ja hakeri no Krievijas mēģina 
ielauzties mūsu telpā, ES ir jāveic pretpasākumi." 
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Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 

ES valstis pašas ir atbildīgas par izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomām. ES var sniegt un tā arī 
sniedz atbalstu, piemēram, veicinot kvalitatīvu izglītību un daudzvalodību, aizsargājot kultūras mantojumu 
un atbalstot kultūras un sporta nozares. Kā uz to raugās Nīderlande? 
 

Ieteikumi – Mūsu skats uz izglītību, kultūru, jaunatni un sportu 
45 % nīderlandiešu uzskata izglītību par svarīgu jautājumu un domā, ka ES šie jautājumi būtu jārisina. 
Jaunatnes, kultūras un sporta jomā šis rādītājs ir attiecīgi 39 %, 23 % un 19 %. 

1. Mudināt iedzīvotājus doties mācīties uz ārzemēm, tomēr mudināt pārdomāti 

Daudzi nīderlandieši uzskata, ka mācības ārzemēs atstāj pozitīvu ietekmi uz jauniešiem. Tās veicina 
personīgo izaugsmi. Turklāt mācības ārzemēs var palīdzēt eiropiešiem labāk saprast citam citu. Tās var arī 
veicināt labāku integrāciju. Tāpēc daudzi nīderlandieši pozitīvi vērtē Erasmus programmu, ar kuras 
palīdzību tiek veicinātas mācības ārzemēs. Taču mēs esam gandarīti arī par to, ka ES šo jautājumu vērtē 
kritiski. Piemēram, praksē starptautiskie studenti mēdz turēties kopā un ne vienmēr labi iepazīst valsti, 
kurā viņi mācās. ES ir arī jāizvairās no situācijas, kad no valstīm, kurās zināšanu līmenis ir zemāks, emigrē 
intelektuālais darbaspēks un ārzemēs mācās visi talantīgākie cilvēki. 
 
"Būtu jāizstrādā arī arodizglītības līmeņa apmaiņas programmas." 

2. Tādus jautājumus kā kultūra un sports atstāt dalībvalstu ziņā  

58 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu jādara vairāk, lai aizsargātu Eiropas kultūras mantojumu. 
Piemēram, tempļus Grieķijā. No otras puses, mēs uzskatām, ka par vietējo kultūru pirmām kārtām ir 
atbildīgas pašas valstis. Tas pats attiecas, piemēram, uz problēmām sportā. Tas ir svarīgs jautājums, taču 
tas nevar būt viens no ES pamatuzdevumiem. Būtībā Eiropai ir jānosaka prioritātes, un daudz naudas ir 
nepieciešams citu jautājumu risināšanai. Dažkārt finansiālais ieguldījums ir tas, kas ir nepieciešams, taču ir 
arī citi sadarbības veidi, piemēram, zināšanu un ideju apmaiņa. 
 
"Kultūras aizsardzība ir pašu valstu ziņā. Taču, ja pasaules mantojums tiek atstāts 
novārtā, es domāju, ka ES noteikti būtu jāiejaucas." 

3. Panākt, lai eiropieši cits citu labāk iepazītu un vairāk respektētu 

Nīderlandiešiem patīk, ka arī citi eiropieši labi runā angļu valodā. Tas atvieglo dzīvi, kad esam ārzemēs. Un, 
piemēram, arī mūsu saziņu ar migrējošiem darba ņēmējiem Nīderlandē. Tajā pašā laikā daudzi 
nīderlandieši uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu runāt savā valodā un to novērtētu. Mēs vēlamies 
arī respektēt citas Eiropā pastāvošās atšķirības. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par kultūru, izglītību vai 
sportu, ikvienam vajadzētu būt brīvībai būt pašam. Dažkārt atšķirības var būt konfliktu cēlonis, taču šīs 
atšķirības ir arī tieši tas, kas Eiropu padara par tik bagātu kontinentu. Tāpēc daudzi nīderlandieši uzskata, 
ka valstīm vajadzētu atvēlēt laiku tam, lai iepazītu citu valstu tradīcijas un idejas. 
 
"Es uzskatu, ka ES ir draugu grupa. Mēs respektējam mūsu atšķirības un vajadzības 
gadījumā varam paļauties uz savstarpēju palīdzību.” 
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Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 
IDEJA: "Līdztekus vietējai mācību programmai ieviest kopīgu Eiropas mācību programmu visos izglītības 
līmeņos." 

IDEJA: "Papildus kultūras galvaspilsētai – katru gadu vajadzētu noteikt arī izglītības, jaunatnes un sporta 
galvaspilsētu (vai valsti)." 

"Eiropas Savienībā mūs vieno tieši tas, ka mēs pārstāvam katrs savas valsts kultūru. Un tāpēc mūs 
neraksturo viena atsevišķa kultūra." 

"Nevis uzsvērt negatīvās lietas, bet gan mēģināt vairāk popularizēt sportu." 

“Esmu šeit integrējies, maksāju nodokļus, bet es esmu un palikšu latīņamerikānis. Es mīlu savu valodu, 
mūziku un ēdienu. Eiropai ar to nav sakara." 

"Eiropā pārāk daudz tiek runāts par ekonomiku. Un pārāk maz par labbūtību." 

Leidenes Universitātes studenti: "Valoda ir svarīga, bet tai jāpaliek brīvai izvēlei" 

Šo jautājumu apsprieda Leidenes Universitātes vēstures studenti. Viņi uzskata, ka ir svarīgi, lai cilvēki 
runātu vairāk nekā vienā valodā. Studenti uzskata, ka ir fantastiski zināt vairākas valodas, jo tas veicina 
personīgo izaugsmi, kā arī nāk par labu tirdzniecībai un politiskajām attiecībām Eiropas Savienībā. Viņi 
uzskata, ka skolās būtu jāpiedāvā valodu apguve, bet tās nevajadzētu noteikt par obligātām. Tāpat 
studenti uzskata, ka otrajai valodai nav obligāti jābūt Eiropas valodai. "Ja dzīvojat Austrumeiropā un 
izvēlaties mācīties krievu valodu, tās ir jūsu tiesības," teica viens no dalībniekiem. 

Turku kopiena Shīdamā: "Nodrošināt taisnīgas darba iespējas visiem jauniešiem" 

Stichting Hakder, kas atrodas Shīdamā, viens no jautājumiem, par ko diskutēja vietējā turku kopiena, bija 
tas, cik svarīgas ir taisnīgas nodarbinātības iespējas visiem. Visi klātesošie bija vienisprātis, ka ES būtu 
jāprasa, lai uzņēmumi piedāvātu stažēšanos vai darbu jauniešiem, kuriem ir maz iespēju. Diskusijas 
dalībnieki norādīja, ka gados jauniem migrantiem jo īpaši ir grūtības atrast stažēšanos un darbu. "Daži no 
viņiem pat neiet pie ārsta, jo baidās, ka viņiem pašiem par to būs jāmaksā. Tāpēc ir maz ticams, ka viņi 
pieteiksies uz stažēšanos vai darbam", norādīja viens no dalībniekiem. "Uzņēmumiem šajā sakarā ir jādara 
vairāk, un ES tas būtu jāveicina." 
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Paziņojums par atbildību 

Dialogu "Skats uz Eiropu" veido dažādi, savstarpēji saistīti dialoga formāti, kuros apkopoti Nīderlandes 
iedzīvotāju viedokļi un idejas par Eiropas un ES nākotni. Šajā iedaļā ir sniegta informācija par to, kā 
savstarpēji saistītajos dialoga formātos ir ņemtas vērā pamatnostādnes, kas piemērojamas valstu pilsoņu 
paneļdiskusijām saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni. 
 
Savstarpēji saistītu dialoga formātu struktūra  

Ir izmantoti šādi dialoga veidi: 
1. Paneļaptauja 

Nīderlandes iedzīvotāju reprezentatīvs šķērsgriezuma apsekojums. 
2. Padziļināti tiešsaistes tematiskie dialogi 

Dialogi, kuros Nīderlandes iedzīvotāju grupa padziļināti izskata pirmā starpposma ziņojuma "Mūsu 
skats uz Eiropu: sākotnējie priekšstati un turpmākie jautājumi" (2021. gada 8. oktobris) rezultātus. 

3. Dialogi ar konkrētām grupām 
Sanāksmes ar tiem nīderlandiešiem, kuri nav pieraduši piedalīties (tiešsaistes) apsekojumos un 
paneļdiskusijās. 

4. Dialogi ar jauniešiem 
Sanāksmes, kurās galvenā uzmanība pievērsta Eiropas jautājumiem, kas jauniešiem ir visbūtiskākie. 

5. Atklātais pētījums tiešsaistē: anketa un tiešsaistes rīks "Swipen naar de toekomst" ("Pavelc uz 
nākotni") 
Visi Nīderlandes valstspiederīgie, tostarp ārvalstīs dzīvojošie, varēja arī aizpildīt paneļaptaujas anketu. 
Šī anketa bija pieejama no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 14. novembrim. Turklāt minētajā 
laikposmā visi nīderlandieši varēja piedalīties, izmantojot "Swipen naar de toekomst", proti, tiešsaistes 
rīku, kurā ietverti 20 apgalvojumi. 
 

1. Paneļaptauja 

2021. gada 1. septembrī ar paneļaptauju tika uzsākts Nīderlandes pilsoņu dialogs "Skats uz Eiropu" ("Kijk 
op Europa"). Šajā paziņojumā par atbildību mēs īsi raksturojam šā paneļpētījuma struktūru un īstenošanu. 

Uzdevums un mērķauditorija 
"Skats uz Eiropu" tika uzsākts, izmantojot tiešsaistes anketu, ar kuras palīdzību tika pētīts, ko nīderlandieši 
domā par Eiropas nākotni. Anketa tika iesniegta reprezentatīvai grupai, kā arī darīta pieejama visiem 
nīderlandiešiem (tostarp tiem, kuri dzīvo ārvalstīs). Turklāt ikvienam bija pieejams arī tiešsaistes rīks 
"Swipen naar de toekomst", kurā bija ietverti 20 apgalvojumi, par kuriem cilvēki varēja paust savu viedokli. 
Paneļaptaujas rezultāti sniedza ieguldījumu dažādajos tematiskajos dialogos, kuri sekoja pilsoņdialogam 
"Skats uz Eiropu". 

 
Paneļaptaujas mērķauditorija bija visi Nīderlandes pilsoņi vecumā no 18 gadiem, kuri (brīdī, kad tika 
uzsākts praktiskais darbs) bija reģistrēti kā Nīderlandes iedzīvotāji Pašvaldības personu reģistra datubāzē. 
Saskaņā ar Nīderlandes Centrālā statistikas biroja (CBS) datiem 2021. gada 1. janvārī šo mērķgrupu veidoja 
14 190 874 cilvēki. Minimālais vecuma ierobežojums (proti, 18 gadi) atbilst balsstiesīgajam vecumam. Šī 
tad arī bija paneļaptaujas mērķauditorija. 
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Praktiskais darbs 
Lai iegūtu statistisko ainu par Nīderlandes iedzīvotājiem, tika aptaujāta valsts mēroga respondentu grupa, 
ko veido vairāk nekā 100 000 personas (ISO sertifikāts, grupa "Research Keurmerk", Nīderlandes Tirgus 
izpētes asociācija). Visas šīs personas ir reģistrējušās dalībai aptaujas grupā un regulāri sniedz savu 
viedokli par dažādiem jautājumiem. Papildus viņu personīgajai motivācijai sniegt ieguldījumu minētajām 
personām tiek arī maksāts par piedalīšanos aptaujās. Dažādi zinātniskie pētījumi liecina, ka respondenti, 
kuri saņem finansiālu atlīdzību par piedalīšanos aptaujās, nesniedz atbildes, kas būtiski atšķirtos no tām, 
ko sniedz respondenti, kuri šādu atlīdzību nesaņem (avots: "Does use of survey incentives degrade data 
quality?" (Vai stimulu izmantošana aptaujās pasliktina datu kvalitāti?) Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 
2015. gads). 
 
Praktiskais darbs sākās 2021. gada 11. augustā un beidzās 2021. gada 19. septembrī. Tika izmantota viena 
datu vākšanas metode: pētījums internetā. Katrs no aptaujas grupas locekļiem saņēma e-pastu ar 
personalizētu saiti uz tiešsaistes anketu. Pēc divām nedēļām aptaujas grupas dalībnieki saņēma 
atgādinājuma e-pastu. Uzaicinājumi piedalīties tika nosūtīti sērijveidā un stratificētā formā (pienācīgi 
ņemot vērā vienlīdzīgu sadalījumu starp iedzīvotāju apakšgrupām), līdz tika sasniegts nepieciešamais 
respondentu skaits. 

Izlases veidošana un sadalījums 
Pētījuma struktūras pamatprincips bija tāds, ka, lai iegūtu labu statistikas ticamību, ir jāpiedalās vismaz 
3600 respondentiem. Šis skaitlis arī nodrošināja labu sadalījumu starp dažādajiem pamata 
raksturlielumiem, kas saistīti ar iedzīvotājiem. Visi nīderlandieši nav vienādi. Šā iemesla dēļ pētījumā jau 
iepriekš tika nodrošināts izlases pienācīgs sadalījums, lai tādējādi ņemtu vērā vairākus raksturlielumus. 
Nīderlande ir salīdzinoši maza valsts, bet reģionālie viedokļi var atšķirties. Personas attieksmi, kas saistīta 
ar relatīvo nozīmi, kuru tā piešķir kādam tematam, var ietekmēt (arī) šīs personas dzīvesvieta. Piemēram, 
lauku apvidos dzīvojošo cilvēku viedoklis par drošību var atšķirties no pilsētnieku viedokļa. Turklāt 
Nīderlandes Sociālo pētījumu institūta (SCP) pētījumi liecina, ka izglītotāki cilvēki kopumā vairāk atbalsta 
ES nekā mazāk izglītoti cilvēki un ka jaunieši biežāk iestājas par ES nekā gados vecāki cilvēki (avots: "Wat 
willen Nederlanders van de Europese Unie?" (Ko nīderlandieši vēlas no Eiropas Savienības? Nīderlandes 
Sociālo pētījumu institūts, Hāga, 2019. gads). 
 
Lai ņemtu vērā minēto jautājumu un nodrošinātu reprezentatīvu izlases sadalījumu, mēs jau iepriekš 
piešķīrām kvotas šādiem raksturlielumiem: 1) reģions (izmantojot COROP reģionus), 2) vecums un 3) 
izglītības līmenis. [informācijai: COROP reģions ir iedalījuma vienība Nīderlandē, kuru izmanto statistikas 
nolūkos.] Turklāt izlasē ir atspoguļoti arī šādi pamata raksturlielumi: dzimums, izcelsme, galvenā ikdienas 
nodarbošanās un politiskā nosliece. 
 
COROP reģioni tika attīstīti, izmantojot mezgla principu (iedzīvotāju centri, kas sniedz pakalpojumus vai 
kam ir reģionāla funkcija), kura pamatā ir svārstsatiksmes plūsmas. Dažos gadījumos mezgla princips nav 
izmantots, un tā vietā ir ņemtas vērā provinču robežas. Pēc tam, kad robežu pārplānošanas rezultātā 
pašvaldību robežas vairs nesakrita ar COROP robežām, šie reģioni tika koriģēti (avots: CBS). COROP 
reģionu ietvaros mēs nodrošinām labu sadalījumu šādās vecuma grupās: 18-34 gadi; 35-54 gadi; 55-
75 gadi un vairāk par 75 gadiem. 
 
Visbeidzot, mēs nodrošinājām arī reprezentatīvu sadalījumu starp izglītības līmeņiem. Izlases ietvaros 
respondentu sadalījums atbilst augstākā iegūtā izglītības līmeņa sadalījumam valstī, un tas ir šāds: 
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Augstākais iegūtais izglītības līmenis  

Zems: pamatizglītība, pirmsprofesionālā vidējā izglītība (VMBO), augstākā līmeņa 
vispārējā vidējā izglītība (HAVO) vai pirmsuniversitātes izglītība (VWO) (1.–3. gads), 
vidējā profesionālā izglītība (MBO) (1. gads) 

32,1 % 

Vidējs: augstākā līmeņa vispārējā vidējā izglītība (HAVO) vai pirmsuniversitātes 
izglītība (VWO) (4.–6. gads), vidējā profesionālā izglītība (MBO) (2.–4. gads) 

44,6 % 

Augsts: augstākā profesionālā vai universitātes izglītība 22,9 % 

Nav zināms  0,4 % 

Atbildes 
Paneļaptaujā kopumā piedalījās 4086 respondenti. Tika sasniegts mērķis, proti, 3600 pilnībā aizpildītas 
anketas. 
 

Atbildes sadalījumā pa COROP reģioniem un 
vecuma grupām 

18-34 gadi 35-54 gadi 55-75 gadi vairāk kā 
75 gadi 

Ziemeļdrente 11 14 17 5 

Dienvidaustrumdrente 10 12 14 4 

Dienvidrietumdrente 7 10 11 3 

Flevolande 29 33 28 6 

Ziemeļfrīzlande 20 22 25 8 

Dienvidaustrumfrīzlande 12 13 14 3 

Dienvidrietumfrīzlande 8 11 11 4 

Ahterhuka 22 27 34 11 

Arnema / Neimegena 52 53 55 15 

Veluve 44 48 51 17 

Dienvidrietumgelderlande 16 18 20 5 

Delfzeila un tās apkārtne 2 4 5 1 

Austrumgroningena 7 10 12 3 

Pārējā Groningenas daļa 36 26 28 8 

Viduslimburga 13 17 21 7 

Ziemeļlimburga 17 20 23 7 

Dienvidlimburga 38 40 52 17 

Ziemeļbrabantes centrālā daļa 34 35 35 11 

Ziemeļbrabantes ziemeļaustrumdaļa 41 43 51 14 
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Atbildes sadalījumā pa COROP reģioniem un 
vecuma grupām 

18-34 gadi 35-54 gadi 55-75 gadi vairāk kā 
75 gadi 

Ziemeļbrabantes rietumdaļa 40 47 49 15 

Ziemeļbrabantes dienvidaustrumdaļa 55 56 58 18 

Hārlemas aglomerācija 13 18 18 7 

Alkmāra un tās apkārtne 14 19 19 6 

Amsterdamas aglomerācija 116 104 88 23 

Goi & Vehtstrēka 13 21 19 7 

Eimonda 12 14 15 4 

Ziemeļholandes augšgals 22 27 30 9 

Zānstrēka 11 13 12 3 

Ziemeļovereisela 25 28 25 8 

Tvente 41 44 46 14 

Dienvidrietumovereisela 10 11 12 3 

Utrehta 96 100 89 27 

Pārējā Zēlandes daļa 16 21 23 8 

Zēlandes Flandrija 6 8 9 3 

Leidenes aglomerācija & Bollenstrēka 30 31 31 10 

Hāgas aglomerācija 63 70 57 18 

Delfta & Vestlande 19 15 15 4 

Reinmondas aglomerācija 103 107 99 31 

Dienvidholandes austrumdaļa 22 24 25 8 

Dienvidholandes dienvidaustrumdaļa 24 26 26 9 

 

Atbildes sadalījumā pēc izglītības līmeņa   

Zems 1 382 34 % 

Vidējs 1 747 43 % 

Augsts 915 22 % 

Nav zināms  42 1 % 
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Ticamība un reprezentativitāte 
Tā kā ir atbildējuši 4086 respondenti, novērojumus par iedzīvotājiem ir iespējams izteikt ar 95 % ticamību, 
un kļūdas robeža ir 1,53 %. Rezultātu ticamība un kļūdas robeža ir atkarīga no izlases lieluma. Jo lielāka 
izlase, jo ticamāk un/vai precīzāk rezultātus var ekstrapolēt uz iedzīvotājiem kopumā. 
 
Ticamības līmeni nosaka, no 1 (100 %) atņemot nozīmības līmeni. Parasti pieņem, ka nozīmības līmenis ir 
5 %, un tas nozīmē 95 % ticamības līmeni. Tas nozīmē, ka, ja pētījumu atkārtotu tādā pašā veidā un ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, rezultāti 95 % gadījumu atspoguļotu tādu pašu ainu. 
Precizitātes līmenis (izteikts kā kļūdas robeža) norāda to vērtību diapazonu, starp kurām atrodas faktiskā 
vērtība, kas atbilst iedzīvotāju kopumam, vai, citiem vārdiem sakot, cik lielā mērā no izlases iegūtie 
rezultāti varētu atšķirties no rezultātiem, kurus iegūtu, ja aptaujā būtu piedalījušies visi iedzīvotāji. Kļūdas 
robeža 1,53 % apmērā nozīmē to, ka faktiskā vērtība, kas atbilst visu iedzīvotāju kopumam, var būt līdz 
1,53 % lielāka vai zemāka par izlasē konstatēto vērtību. Praksē tas nozīmē to, ka, ja izlases ietvaros iegūtie 
aptaujas rezultāti liecina, ka 50 % respondentu uzskata konkrētu tematu par svarīgu, faktiskais 
procentuālais rādītājs var būt līdz 1,53 % zemāks vai lielāks par 50 % (t. i., robežās no 48,47 % līdz 
51,53 %). (Statistikas) kvantitatīvo pētījumu ietvaros kļūdas robeža līdz 5 % ir izplatīta un vispārpieņemta. 
 
Papildus ticamībai svarīga nozīme ir arī izlases reprezentativitātei. Tā kā uzaicinājumi piedalīties aptaujā 
tika nosūtīti sērijveidā un tie bija stratificēti, rezultāti ir reprezentatīvi attiecībā uz COROP reģioniem un 
vecuma grupām katrā COROP reģionā. Atbildes arī atbilst augstākā iegūtā izglītības līmeņa sadalījumam 
valstī. 

Citi pamata raksturlielumi 
Paneļaptaujas ietvaros respondentiem tika uzdoti vairāki papildu pamatjautājumi. Jautājumi bija par 
dzimumu, viedokļiem par ES, izcelsmi, galveno ikdienas nodarbošanos un to, par kuru politisko partiju 
respondenti balsotu, ja vēlēšanas notiktu tagad. 
 
49 % respondentu bija vīrieši, 50 % – sievietes, un 1 % respondentu izvēlējās neatbildēt uz šo jautājumu. 
 
51 % respondentu uzskatīja, ka ir labi, ka Nīderlande ir ES dalībvalsts, 13 % domāja, ka tas ir slikti, un 36 % 
respondentu bija neitrāls viedoklis vai viedokļa nebija vispār. 
 
95 % respondentu ir dzimuši Nīderlandē. 89 % respondentu abi vecāki ir dzimuši Nīderlandē. 5 % 
respondentu abi vecāki ir dzimuši ārzemēs. 

Respondentu pašreizējā politiskā nosliece 

Partija % 

Tautas partija brīvībai un demokrātijai (VVD) 14 % 

Brīvības partija (PVV) 13 % 

Sociālistu partija (SP) 8 % 

Demokrāti 66 (D66) 6 % 

Kristīgi demokrātiskais aicinājums (CDA) 6 % 
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Partija % 

Darba partija (PvdA) 6 % 

Dzīvnieku partija 4 % 

Zaļie-kreisie (GroenLinks) 4 % 

Kristīgā savienība 3 % 

JA21 3 % 

Lauksaimnieku un pilsoņu kustība (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokrātijas forums 2 % 

Reformētā politiskā partija (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK ("Domā!") 1 % 

Van Haga grupa 1 % 

BIJ1 1 % 

Den Haan partija 0 % 

Cita 2 % 

Neaizpildīta vēlēšanu zīme 3 % 

Nevēlas teikt 13 % 

Nebalsotu 5 % 

Kāda pašreiz ir jūsu galvenā ikdienas nodarbošanās? 

Nodarbošanās % 

Skolēns/students 6 % 

Nepilna laika nodarbinātais 16 % 

Pilnas slodzes darbinieks 31 % 

Pašnodarbinātais 3 % 

Mājsaimniece/mājsaimnieks 5 % 

Darba meklētājs 2 % 

Brīvprātīgais 2 % 
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Nodarbošanās % 

Darbnespējīgs 6 % 

Pensionārs 27 % 

Cita 1 % 

Nevēlas teikt 1 % 

 

Anketa 
Anketu un šo ziņojumu pasūtīja Ārlietu ministrija, un tos sagatavoja neatkarīga ārēja organizācija. Anketai 
ir modulāra struktūra, un tajā ir ietvertas turpmāk minētās iedaļas, kuras atbilst saistībā ar konferenci par 
Eiropas nākotni noteiktajiem tematiem: 
• Galvenie temati un Eiropas loma 
• Klimata pārmaiņas un vide 
• Veselība 
• Ekonomika un nodarbinātība 
• Eiropas Savienības loma pasaulē 
• Drošība un tiesiskums 
• Tiešsaistes pasaule 
• Eiropas demokrātija 
• Migrācija un bēgļi 
• Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 
 
Izstrādājot anketu, īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumu formulējuma kvalitātei, ticamībai un 
pamatotībai. Mērķis bija nodrošināt to, lai jautājumu, apgalvojumu un izvēļu formulējums būtu neitrāls un 
neuzvedinošs. Turklāt jautājumi tika pārskatīti, lai nodrošinātu, ka tie ir uzrakstīti vienkāršā valodā 
(B1 līmenī). 
 
Anketas kvalitāte tika testēta klātienes apstākļos ar mērķgrupai piederošiem respondentiem, lai 
noskaidrotu, kā jautājumus uztver dažādas respondentu kategorijas. Ja formulējums izrādījās pārāk 
sarežģīts, tas tika koriģēts. 

Analīzes metodes 
Šajā pētījumā tika izmantotas divas analīzes metodes: 

Viena mainīgā analīze (univariate analysis) 

Viena mainīgā analīzē izmanto aprakstošu statistiku, lai raksturotu mainīgos lielumus pētījumā. Šajā 
pētījumā ir izmantots biežums un vidējie rādītāji. 

Divu mainīgo analīze (bivariate analysis) 

Divu mainīgo analīzē aplūko saikni starp diviem mainīgajiem lielumiem, šajā gadījumā – saikni starp 
dažādu tematu nozīmīgumu un to, vai ES būtu šiem tematiem jāpievēršas, no vienas puses, un ar vecumu 
saistīto pamata raksturlielumu, no otras puses. Nozīmīguma pārbaude tika izmantota, lai noteiktu, vai 
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dažādas vecuma grupas konkrētam tematam piešķir dažādas nozīmīguma pakāpes, un vai tām ir atšķirīgs 
viedoklis par to, vai šie ir temati, kuriem Eiropas Savienībai būtu jāpievēršas. 

Ziņošana un pilnīgums 
Šajā ziņojumā ir ietverts visu paneļaptaujas respondentiem uzdoto jautājumu rezultātu (vizuāls) 
attēlojums. Uz dažiem jautājumiem respondenti varēja sniegt "atvērtas" atbildes (nevis izvēlēties no 
vairākiem atbilžu variantiem). Pēc tam šīs atvērtās atbildes tika iedalītas kategorijās un iekļautas ziņojumā. 
Idejas, kuras respondenti varēja brīvi paust komentāriem paredzētajās sadaļās, kalpoja par ieguldījumu 
dažādajos tematiskajos dialogos, kuri sekoja pilsoņdialogam "Skats uz Eiropu". 
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2. Padziļināti tiešsaistes tematiskie dialogi 

Konferences par Eiropas nākotni galvenie temati tika padziļinātāk apspriesti astoņos tiešsaistes 
tematiskajos dialogos. Dialogu mērķis bija noskaidrot, kāpēc cilvēki domā tā, kā viņi domā, kā arī iemeslus 
un sajūtas, kas ir šo domu pamatā. Kas viņus dara bažīgus un kādas iespējas viņi saskata? Dialoga sesijās 
dalībniekiem tika dota arī iespēja izteikt ierosinājumus un idejas par attiecīgajiem tematiem. Viņi arī varēja 
aktualizēt jautājumus, kuri nav iekļauti konferences darba kārtībā, bet kuri ir viņiem svarīgi. 
 
Tematiskie dialogi notika 12. un 14. oktobrī un 9. un 11. novembrī. Oktobrī notika četri tiešsaistes 
tematiskie dialogi par tematiem, kuri ietverti kopā "Ekonomika un demokrātija". Novembrī notika četri 
tiešsaistes tematiskie dialogi par tematiem, kuri ietverti kopā "Klimats un ES pasaulē". Katrā dialoga sesijā 
piedalījās vidēji 29 cilvēki (kopā 231). Dalībniekus atlasīja no aptaujas grupas dalībniekiem (sk. 1. punktu) 
un izmantojot sociālos medijus. 
 
3. Dialogi ar konkrētām grupām 

Mēs zinām, ka dažas Nīderlandes iedzīvotāju grupas ir mazākā mērā radušas piedalīties (tiešsaistes) 
aptaujās un paneļdiskusijās. Lai gūtu reprezentatīvu priekšstatu par "Nīderlandes viedokli", bija svarīgi, lai 
arī minētās iedzīvotāju grupas varētu paust savas idejas un viedokļus. Tāpēc saistībā ar pilsoņdialogu 
"Skats uz Eiropu" mēs organizējām arī dažus klātienes dialogus. Arī tajos apkopotie viedokļi un idejas ir 
izmantoti kā pamats ieteikumu sagatavošanai. 

Mērķgrupas 
Mērķgrupas, kuras ir grūti sasniedzamas, nav skaidri definētas. Pētījumi un pieredze liecina – pastāv 
krietni mazāka iespējamība, ka tie Nīderlandes iedzīvotāji, kuriem ir nerietumnieciska izcelsme, brīvprātīgi 
piedalīsies aptaujās un diskusijās. Tā kā šie iedzīvotāji veido lielu grupu (14 % no nīderlandiešiem), viņi tika 
atlasīti dalībai dialogā "Skats uz Eiropu". Tādi paši svēruma kritēriji tika piemēroti attiecībā uz personām ar 
zemu rakstpratības līmeni. Tā arī ir liela iedzīvotāju grupa (2,5 miljoni nīderlandieši), kura daļēji pārklājas 
ar migrantu grupu (39 %). Visbeidzot, tika īstenots dialogs ar grupu, kas reti parādās aptaujās un 
diskusijās; šī grupa ir kritiski noskaņota pret Eiropu, taču tajā pašā laikā tai ar Eiropu ir plašas darījumu 
attiecības. Dalībai dialogā tika atlasīti lauksaimniecības nozares uzņēmumi. 
 
Minētās grupas tika uzrunātas ar to organizāciju starpniecību, pie kurām tās pieder, piemēram, ar 
migrantu apvienību, interešu grupu un profesionālo organizāciju starpniecību. Tā kā dialogu skaits tika 
ierobežots līdz astoņiem, mēs nevarējām iesaistīt visus. Šā iemesla dēļ dalībnieki tika izvēlēti samērā brīvi. 
Veicot dalībnieku atlasi, mēs arī lielākoties meklējām cilvēkus, kuri izrādīja atsaucību idejai par dalību 
dialogā un palīdzības sniegšanu vietējo iedzīvotāju mobilizēšanā, kā arī ņēmām vērā praktiskos aspektus, 
piemēram, datumu pieejamība un atrašanās vietas. 
 
Klātienes dialogi tika rīkoti ar šādu organizāciju locekļiem: 
• Stichting Hakder, alevītu kopiena, Shīdama 
• Stichting Asha, hindustāņu kopiena, Utrehta (2 dialoga sesijas) 
• Piëzo, pilsoniskās sabiedrības organizācija, Zutermēra 
• Taal doet Meer, rakstpratības veicināšanas organizācija, Utrehta 
• BoerenNatuur, lauksaimniecības uzņēmumu apvienība 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, marokāņu kopiena, Utrehta 
• Femmes for Freedom, migrantu izcelsmes sieviešu interešu grupa, Hāga 
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Šajās dialoga sanāksmēs kopumā piedalījās 110 cilvēki. 
 
4. Dialogi ar jauniešiem 

Jaunieši ir viena no konferences par Eiropas nākotni prioritārajām mērķgrupām. Lai aktīvi veicinātu viņu 
līdzdalību pilsoņdialogā "Skats uz Eiropu" un lai piešķirtu lielāku svaru šīs grupas paustajiem viedokļiem un 
idejām, tika organizētas piecas klātienes dialoga sanāksmes, kuras bija paredzētas tieši jauniešiem.  
Covid-19 ierobežojumu dēļ bija jāatceļ plānotā sestā sanāksme ar jauniešiem. 
 
Sanāksmes notika šādās iestādēs: 
• Studievereniging Geschiedenis, vēstures studentu apvienība, Leidenes Universitāte 
• Dr. Knippenbergcollege, vidusskola, Helmonda 
• Coalitie-Y, Sociālekonomiskās padomes (SER) jauniešu platforma 
• Graafschap College, MBO skola, Dutinhema 
• CSG Jan Arentsz, STEM vidusskola (technasium), Alkmāra 
 
Šajās dialoga sanāksmēs kopumā piedalījās 95 jaunieši. 

Izmantotās diskusiju metodes 
Tiešsaistes tematiskajos dialogos, dialogos ar konkrētām grupām un dialogos ar jauniešiem tika izmantota 
sokratiskā metode. Nīderlandē šī metode jau gadiem ilgi tiek izmantota "Dialoga dienas" ietvaros, kad 
cilvēki visā Nīderlandē savstarpēji diskutē par sev interesējošiem jautājumiem. Sokratiskās metodes 
ietvaros moderators piemēro šādus principus: 
 
• Ļaut ikvienam izstāstīt savu stāstu 
• Neatbildēt uzreiz ar oponējošu stāstu 
• Izturēties ar savstarpēju cieņu 
• Runāt pašam savā vārdā ("Es domāju", nevis "runā, ka") 
• Lūgt skaidrojumus, ja ir izteikti tikai vispārinājumi 
• Nenosodīt, bet tā vietā iedziļināties viedokļos 
• Ievērot klusumu, ja cilvēkiem ir vajadzīgs laiks pārdomām 
 
Dialogos ir ņemts vērā šāds modelis: atšķirības – konverģence – atšķirības. Sākumpunkts ir tāds, ka 
vispirms ir jāpastāv atšķirībām (jāparedz iespēja paust individuālas sajūtas un viedokļus), pirms ir 
iespējama konverģence (diskusijas par iespējamiem virzieniem), un visbeidzot atkal ir jābūt atšķirībām 
(piemēram, jāapkopo individuāli ieteikumi). Teorija un prakse liecina, ka šis modelis nodrošina raitu 
dialoga norisi. 
 
Visus dialogus vadīja profesionāli moderatori. 
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5. Atklātā tiešsaistes aptauja: anketa un tiešsaistes rīks "Swipen naar de toekomst" 
("Pavelc uz nākotni") 

Paneļaptaujas anketa bija pieejama arī visiem Nīderlandes pilsoņiem, tostarp ārvalstīs dzīvojošajiem. Tā 
bija pieejama no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 14. novembrim. Turklāt minētajā laikposmā visi 
nīderlandieši varēja piedalīties, izmantojot "Swipen naar de toekomst", proti, tiešsaistes rīku, kurā ietverti 
20 apgalvojumi. 

Atbildes un īstenošana 
Kopumā anketu aizpildīja 1967 respondenti, un 6968 respondenti atbildēja uz visiem "Swipen naar de 
toekomst" rīkā ietvertajiem apgalvojumiem. Anketa un tiešsaistes rīks bija pieejami visiem; dalībai netika 
piemēroti nekādi iepriekšēji nosacījumi vai atlases kritēriji. Anketas jautājumus varēja izlaist (nebija 
jautājumu, uz kuriem bija jāatbild obligāti), lai tādējādi maksimāli palielinātu atbilžu skaitu. Anketas 
ietvaros dalībnieki atbildi "Nevēlos atbildēt" sniedza daudz biežāk nekā reprezentatīvajā paneļaptaujā. 
To dalībnieku profils, kuri aizpildīja atklāto anketu un izmantoja tiešsaistes rīku, dažādā ziņā atšķīrās no 
reprezentatīvajā paneļaptaujā iesaistīto dalībnieku profila. Atšķirībā no paneļaptaujas rezultātiem atklātās 
anketas un tiešsaistes rīka rezultāti nav reprezentatīvi. Tiešsaistes atklātās aptaujas rezultāti tika 
izmantoti, lai papildinātu paneļaptauju. Tie sniedz priekšstatu par Nīderlandē valdošo noskaņojumu un 
idejām. Ieteikumus uzlabojumiem, kuri tika sniegti brīva teksta laukos, izmantoja apakštemata "Diskusijas 
un idejas tiešsaistē un klātienē" ietvaros. Tiešsaistes rīks tika izmantots, lai gūtu priekšstatu par 
Nīderlandē valdošo noskaņojumu. Rezultāti tika ņemti vērā, sagatavojot ieteikumus. Tā kā 
reprezentativitāte ir viena no prasībām, tiešsaistes atklātās aptaujas rezultāti šajā ziņojumā ir ņemti vērā 
tikai ierobežotā apmērā. 
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Šī ir Ārlietu ministrijas publikācija. 
www.kijkopeuropa.nl 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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