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Il-viżjoni tagħna tal-Ewropa 
 

Opinjonijiet, ideat u rakkomandazzjonijiet 
 
Temi 
• Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà 
• Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi 
• Demokrazija Ewropea 
• Trasformazzjoni diġitali 
• Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport 
 
3 ta' Diċembru 2021 
 
Dan id-dokument huwa traduzzjoni tar-rapport intitolat "Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en 
aanbevelingen", li l-verżjoni bil-lingwa Olandiża tiegħu ġiet ippubblikata fit-3 ta' Diċembru 2021 fuq 
www.kijkopeuropa.nl. Din it-traduzzjoni hija verżjoni simplifikata li fiha t-tqassim oriġinali (illustrazzjonijiet 
u elementi stilistiċi oħra) tneħħa għal skopijiet ta' traduzzjoni. 
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Il-viżjoni tagħna ta' ... 

Sommarju tar-rapport: ir-rakkomandazzjonijiet kollha waħda waħda 
Permezz tad-djalogu taċ-ċittadini "Viżjonijiet tal-Ewropa", ġbarna l-opinjonijiet u l-ideat taċ-ċittadini 
Netherlandiżi dwar il-futur tal-Ewropa. Dan wassal biex isiru r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Unjoni 
Ewropea dwar l-ewwel ħames temi. 

Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà 
Huwa importanti li l-UE tipproteġi l-istat tad-dritt. Fl-istess ħin, iċ-ċittadini Netherlandiżi jaħsbu li 
għandhom jitqiesu t-tradizzjonijiet u l-kulturi differenti fl-Ewropa. Filwaqt li l-kooperazzjoni fl-UE jista' 
jkollha għadd ta' benefiċċji differenti, din għandha ġġib valur miżjud għall-partijiet ikkonċernati kollha. 
Dan japplika wkoll għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar is-sigurtà. Il-kondiviżjoni ta' kollox ma' kulħadd 
dalwaqt tagħmel il-kooperazzjoni pjuttost ineffiċjenti. 
 
1. Niżguraw li kulħadd ikun jista' jħossu ħieles u sikur 
2. Inkabbru l-UE biss jekk iġġib valur miżjud 
3. Naħdmu flimkien, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra l-kriminalità internazzjonali u t-terroriżmu 

Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi 
In-Netherlandiżi jaraw ħafna opportunitajiet għat-tisħiħ tal-ekonomija tal-Ewropa. Madankollu, mhux 
dejjem ikun possibbli li wieħed iqabbel pajjiż ma' ieħor. B'mod partikolari, is-sistema tat-taxxa għandha 
tkun aktar ġusta u ċara. U aħna, bħala l-Ewropa, għandna niffukaw aktar fuq il-punti ta' forza tagħna, 
bħall-kwalità u d-diversità. F'dak il-kuntest, l-Istati Membri tal-UE jistgħu jaħdmu flimkien biex jiżguraw 
opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol Ewropew. 
 
1. Inqisu s-similaritajiet u d-differenzi 
2. Nisfruttaw il-punti ta' forza tal-Ewropa 
3. Niżviluppaw sistema tat-taxxa li tkun ġusta u ċara 
4. Niżguraw li ħadd ma jitħalla jibqa' lura 

Demokrazija Ewropea 
Filwaqt li n-Netherlandiżi ma għandhomx għalfejn ikunu jafu kull ħaġa dwar l-UE, huma jridu aktar 
trasparenza u fehim. Pereżempju, il-perspettivi ta' Stati Membri oħra tal-UE jistgħu jgħinu biex tingħata 
stampa usa'. Barra minn hekk, in-Netherlandiżi jemmnu li l-UE għandha tinvolvi ruħha fi djalogu maċ-
ċittadini aktar ta' spiss, u mbagħad preferibbilment fuq bażi kontinwa. Huwa importanti mhux biss li 
jitqiesu l-interessi differenti, iżda wkoll li jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu aktar malajr milli fil-preżent. 
 
1. Nipprovdu perspettiva usa' dwar l-Ewropa 
2. Insibu modi ġodda u kontinwi kif nisimgħu liċ-ċittadini 
3. Inkunu aktar ċari u aktar trasparenti dwar id-deċiżjonijiet 
4. Niżguraw li l-problemi jistgħu jissolvew aktar malajr 

Trasformazzjoni diġitali 
Is-soċjetà qed issir dejjem aktar dipendenti fuq l-internet, u t-teknoloġija kbira qed issir dejjem aktar 
b'saħħitha. Xi drabi dan huwa sors ta' tħassib għan-Netherlandiżi. Għalhekk ikun ta' għajnuna jekk l-UE 
tfassal regoli u standards Ewropej (tal-privatezza). Dawk ir-regoli u l-istandards għandhom imbagħad 



Viżjonijiet tal-Ewropa  3 

ikunu komprensibbli u fattibbli għal kulħadd. In-Netherlandiżi jippreferu jiksbu appoġġ u informazzjoni 
mill-gvern nazzjonali tagħhom, bil-lingwa tagħhom stess. 
 
1. Niżguraw konnessjoni tal-internet veloċi, sigura u stabbli kullimkien 
2. Nistabbilixxu regoli u standards ċari għall-kumpaniji tal-internet 
3. Ngħaqqdu r-regoli dwar il-privatezza ma' implimentazzjoni u spjegazzjoni fil-livell prattiku 

Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport 
Iż-żgħażagħ li jistudjaw barra mill-pajjiż jistgħu jitgħallmu aktar dwar il-pajjiż ospitanti milli qed jitgħallmu 
bħalissa. U l-pajjiżi b'livelli aktar baxxi ta' għarfien ma għandhomx iħallu t-talent kollu tagħhom imur barra 
minn pajjiżhom f'eżodu ta' mħuħ. In-Netherlandiżi jqisu temi bħall-kultura u l-prattiki mhux etiċi fl-isport 
bħala kwistjoni li torbot aktar mal-Istati Membri nfushom. U jqiegħdu valur kbir fuq il-fatt li ċ-ċittadini 
jistgħu jikkomunikaw bil-lingwi nazzjonali tagħhom stess. B'mod ġenerali, u fuq kollox, kull persuna fl-
Ewropa għandha tħossha libera li tkun hija nnifisha. 
 
1. Inħeġġu lill-istudenti jistudjaw barra minn pajjiżhom iżda jagħmlu dan b'mod sensibbli 
2. Kwistjonijiet bħall-kultura u l-isport inħalluhom primarjament f'idejn l-Istati Membri 
3. Niżguraw li l-Ewropej isiru jafu u jirrispettaw lil xulxin aħjar 
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Introduzzjoni 

Bejn l-1 ta' Settembru u nofs Novembru, id-djalogu taċ-ċittadini "Viżjonijiet tal-Ewropa" ippermetta lin-
Netherlandiżi kollha jaqsmu l-opinjonijiet u l-ideat tagħhom dwar il-futur tal-Ewropa. In-Netherlands qed 
iressqu r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn dan id-djalogu, flimkien mal-opinjonijiet u l-ideat miġbura, 
lill-Unjoni Ewropea (UE). Dan ir-rapport jiffoka fuq l-ewwel ħames temi. L-erba' temi l-oħra ser jiġu 
indirizzati f'rapport ta' segwitu fil-bidu tal-2022. 

Dwar "Viżjonijiet tal-Ewropa" 
L-UE trid tkun taf x'jaħsbu l-abitanti tagħha dwar l-Ewropa. L-UE għalhekk qed torganizza l-Konferenza 
dwar il-Futur tal-Ewropa. L-opinjonijiet u l-ideat tal-abitanti madwar l-UE eventwalment ser 
jikkontribwixxu għall-pjanijiet futuri għall-Ewropa. Bħala parti minn dik il-Konferenza, in-Netherlands qed 
jorganizzaw id-djalogu nazzjonali taċ-ċittadini "Viżjonijiet tal-Ewropa". 
 
"Viżjonijiet tal-Ewropa" tnieda fl-1 ta' Settembru bil-ġbir online ta' opinjonijiet u ideat permezz ta' stħarriġ 
li jinvolvi panel rappreżentattiv. Sabiex niksbu fehim aktar profond tal-għarfien inizjali miksub mill-
istħarriġ tal-panel u nifformulaw rakkomandazzjonijiet speċifiċi, organizzajna djalogi online abbażi ta' 
tema. Id-djalogi kienu miftuħa għal kull min ried jinvolvi ruħu. Qsamna wkoll min-naħa għal oħra tal-pajjiż 
biex nitkellmu maż-żgħażagħ u ma' gruppi oħra (li huma aktar diffiċli biex jintlaħqu). 

Minn studenti tal-iskola, studenti fl-edukazzjoni vokazzjonali sekondarja għolja (MBO) u studenti 
universitarji sa bdiewa, migranti u l-Ministru nnifsu. 

F'Ottubru u Novembru, saru total ta' tmien djalogi online abbażi ta' tema b'medja ta' 30 parteċipant f'kull 
laqgħa. Organizzajna wkoll djalogu online abbażi ta' tema u seba' djalogi abbażi ta' tema fuq il-post ma' 
diversi gruppi ta' nies Netherlandiżi. Pereżempju, tkellimna mal-komunità Torka f'Schiedam u ġejna 
ospitati minn voluntiera mill-Fondazzjoni Piëzo f'Zoetermeer. Hemmhekk, ingħaqadna wkoll mal-Ministru 
għall-Affarijiet Barranin, is-Sur Knapen. Il-Ministru ddiskuta d-djalogu u l-opinjonijiet dwar il-futur tal-
Ewropa mal-parteċipanti. Fl-aħħar nett, organizzajna sitt laqgħat ma' diversi gruppi ta' żgħażagħ. 
Pereżempju, ġejna ospitati minn skola sekondarja f'Helmond, istitut ta' MBO f'Doetinchem u l-Università 
ta' Leiden. 
 
"Jiena qatt ma niddejjaq nesprimi l-opinjonijiet tiegħi b'mod frank ħdejn il-magna tal-
kafè. Għalhekk ħassejt li kelli ninvolvi ruħi." 
Parteċipant fi djalogu abbażi ta' tema  

Dwar dan ir-rapport 
Abbażi tal-opinjonijiet u l-ideat li ġbarna matul dawn l-aħħar ftit xhur, l-UE ġiet ippreżentata 
b'rakkomandazzjonijiet minn nies Netherlandiżi. Il-konverżazzjonijiet li saru bejn in-nies Netherlandiżi 
wasslu għal diskussjonijiet interessanti u ideat innovattivi. Saru wkoll suġġerimenti permezz tal-istħarriġ 
tal-panel u riċerka miftuħa. Uħud minn dawk l-ideat huma inklużi f'dan ir-rapport. Il-kontenut ta' dan ir-
rapport għaldaqstant jirrifletti l-vuċi tan-Netherlands: il-viżjoni tagħna tal-Ewropa. 
 
Naturalment, bħalma hemm differenzi bejn il-pajjiżi u ċ-ċittadini Ewropej, fin-Netherlands mhux dejjem 
naqblu ma' xulxin. Iżda huma preċiżament dawk id-differenzi li jiswew tant u huma fattur importanti ta' 
demokrazija. Ir-rakkomandazzjonijiet joħorġu mill-opinjonijiet u l-ideat l-aktar prevalenti espressi mill-
parteċipanti f'"Viżjonijiet tal-Ewropa". Aħna niddeskrivu wkoll it-tħassib, il-ħsibijiet u s-sentimenti li huma 
inqas komuni, iżda li laqtuna matul id-djalogi u fir-riċerka online. 
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"Kienet tassew xi ħaġa tajba li stajna niddiskutu l-affarijiet ma' nies b'fehmiet opposti 
(favur u kontra) fi gruppi żgħar. Differenti ħafna mill-mod li bih l-affarijiet spiss jiġu 
diskussi fuq il-media soċjali." 
Parteċipant fi djalogu abbażi ta' tema 
 
Ġew identifikati disa' temi għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dawk it-temi huma wkoll fil-qalba 
tad-djalogu taċ-ċittadini Netherlandiżi "Viżjonijiet tal-Ewropa". F'Ottubru, ippubblikajna rapport interim li 
kien fih intuwizzjonijiet inizjali u mistoqsijiet ta' segwitu bbażati fuq l-istħarriġ tal-panel. Fit-tieni rapport, 
aħna niddeskrivu l-opinjonijiet, l-ideat u r-rakkomandazzjonijiet dwar l-ewwel ħames temi għall-Plenarja 
tal-Konferenza f'Diċembru. Ir-rapport li jmiss, li jkopri l-erba' temi li fadal, ser jiġi ppubblikat f'nofs Jannar. 

Rapport attwali - Diċembru 2021 

• Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà 
• Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi 
• Demokrazija Ewropea 
• Trasformazzjoni diġitali 
• Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport 
 
Ir-rapport li jmiss - Jannar 2022 
• Tibdil fil-klima u ambjent 
• Migrazzjoni 
• Saħħa 
• L-UE fid-dinja 

X'jiġri issa? 
Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tiġbor flimkien l-ideat, l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-
abitanti kollha tal-UE. Il-laqgħat ser jiddiskutu mhux biss ir-riżultati tad-djalogi nazzjonali kollha taċ-
ċittadini, iżda wkoll l-eżitu ta' inizjattivi oħra mill-Konferenza. Pereżempju, hemm ukoll Panels taċ-Ċittadini 
Ewropej, u ċ-ċittadini kollha tal-UE (inkluż iċ-ċittadini Netherlandiżi) jistgħu jaċċessaw Pjattaforma Diġitali 
Ewropea. 
 
"Huwa tajjeb li l-UE qed tieħu din l-inizjattiva. Nittama wkoll li fil-fatt ir-riżultati 
jwasslu biex titwettaq xi ħaġa." 
Parteċipant fi djalogu abbażi ta' tema 
 
Il-Konferenza ser tagħlaq fir-rebbiegħa tal-2022. Imbagħad in-Netherlands ser ifasslu rapport finali dwar 
id-djalogu taċ-ċittadini: kompilazzjoni ta' dan ir-rapport u tar-rapport li jmiss (li jkopri t-temi li fadal). Il-
Konferenza ser tipproduċi rakkomandazzjonijiet għall-Presidenza tagħha: il-Presidenti tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri u l-Kummissjoni Ewropea. Huma impenjaw ruħhom li jesploraw modi kif 
ikomplu jaħdmu fuq ir-rakkomandazzjonijiet. Għall-Gvern tan-Netherlands, ir-riżultati jikkostitwixxu wkoll 
kontribut siewi f'termini tat-tfassil tal-politika tal-UE tal-pajjiż. 
 
Il-proċess ta' tħejjija għar-rebbiegħa tal-2022 jista' jiġi deskritt fil-qosor kif ġej: 

Kronoloġija 

 Viżjonijiet tal-Ewropa 
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1 ta' 
Settembru 

12 ta' Ottubru 22/23 ta' Ottubru 15 ta' 
Novembru 

17/18 ta' 
Diċembru 

21/22 ta' Jannar 22/24 ta' April   

Ġbir ta' ideat online      

 Djalogi abbażi ta' tema       

  Riżultati interim 
(rapport interim) 

 Rapport interim 
dwar it-temi tal-
ekonomija u d-
demokrazija 

Rapport interim 
dwar it-temi tal-
klima u l-UE fid-
dinja 

 "Il-viżjoni 
tagħna tal-
Ewropa" 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Laqgħa tal-Konferenza  Laqgħa tal-
Konferenza 

Laqgħa tal-
Konferenza 

Tmiem il-
Konferenza 

→ Rakkomandazzjonijiet 
għall-Presidenti 
• Parlament 

Ewropew 
• Kummissjoni 

Ewropea 
• Kunsill tal-

Ministri 

    ↑ ↑ ↑   

 Aktar opinjonijiet u ideat dwar il-futur tal-Ewropa: 

Djalogi taċ-Ċittadini  Panels taċ-Ċittadini Ewropej Pjattaforma Diġitali Ewropea (inkluż għaċ-
ċittadini Netherlandiżi) 

Struttura ta' dan ir-rapport 
Dan ir-rapport jiffoka fuq ħames temi. Għal kull waħda mit-temi niddeskrivu dan li ġej: 
• Rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq il-fergħat tad-djalogu kollha maċ-ċittadini 
• Impressjonijiet tal-opinjonijiet, l-ideat u d-diskussjonijiet imqajma fid-djalogi abbażi ta' tema (online u 

fiżiċi) u s-suġġerimenti mir-riċerka online, fi kliem u stampi. 
 
Fl-aħħar tar-rapport tidher dikjarazzjoni ta' responsabbiltà. 
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Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà 

L-UE tissorvelja l-istat tad-dritt fil-pajjiżi kollha tal-UE, u tfittex li twaqqaf l-inugwaljanza fl-UE. Tistinka 
wkoll biex tipproteġi lill-Ewropej kollha mit-terroriżmu u l-kriminalità. Biex twettaq dan, l-UE tadotta 
miżuri u regoli, u l-pajjiżi tal-UE jaħdmu flimkien mill-qrib. 
 X'inhi l-fehma tan-Netherlands dwar dan? 
 

Rakkomandazzjonijiet - Il-fehma tagħna dwar is-sigurtà u l-istat tad-dritt 
68 % tan-Netherlandiżi jqisu li s-sigurtà u l-istat tad-dritt huma importanti u jaħsbu li l-UE għandha tindirizza 
dawn il-kwistjonijiet. 

1. Niżguraw li kulħadd ikun jista' jħossu ħieles u sikur 

78 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li huwa importanti għall-UE li tipproteġi l-istat tad-dritt u d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tagħna. Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi hija importanti wkoll għalina: 
maġġoranza kbira huma kuntenti li l-UE ġġiegħel lill-manifatturi jagħmlu l-istess informazzjoni fuq l-
imballaġġ fil-pajjiżi kollha. Madankollu, ħafna Netherlandiżi jaħsbu wkoll li l-UE għandha tqis id-differenzi 
fit-tradizzjonijiet u fil-kulturi (ta' governanza) fl-Ewropa. Dan ukoll għaliex inkella l-ħidma effiċjenti 
flimkien tkun diffiċli. Fuq kollox, naħsbu li huwa importanti li kulħadd fl-Ewropa jħossu ħieles u sikur. Fost 
l-oħrajn importanti li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu, u aċċess għall-edukazzjoni u l-kura. Kif ukoll li tkun taf 
li l-prodotti fil-ħwienet Ewropej huma dejjem sikuri. 

2. Inkabbru l-UE biss jekk it-tkabbir iwassal għall-valur miżjud 

44 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE ma għandhiex taċċetta aktar pajjiżi. 25 %, min-naħa l-oħra, huma 
favur it-tkabbir. Fis-sitwazzjoni attwali, l-Istati Membri eżistenti diġà għandhom id-differenzi tagħhom. 
Bosta Netherlandiżi jaħsbu li qabel xejn għandha tinstab soluzzjoni għal dan. U jekk jissieħbu pajjiżi ġodda, 
dawn iridu ġenwinament jissodisfaw il-kondizzjonijiet tagħna. Kemm issa kif ukoll fil-futur. Ħafna 
Netherlandiżi jaħsbu li t-tkabbir għandu jġib ukoll valur miżjud għall-Istati Membri eżistenti. Barra minn 
hekk, naħsbu li hemm ukoll modi oħra ta' kif in-nazzjonijiet jaħdmu flimkien fuq is-sigurtà u l-istabbiltà. 
Pereżempju, xi kultant nkunu mħassba dwar l-influwenza tar-Russja fuq il-pajjiżi fil-fruntiera tal-Lvant tal-
UE. Huwa importanti għall-UE li tindirizza dan. 
 
"It-tkabbir ma għandux ikun dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji, iżda dwar viżjoni ta' 
stabbiltà." 

3. Fuq kollox naħdmu flimkien biex niġġieldu l-kriminalità internazzjonali u t-terroriżmu 

68 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li s-servizzi tas-sigurtà tal-pajjiżi tal-UE għandhom jaqsmu l-informazzjoni 
tagħhom ma' xulxin. Iżda naħsbu wkoll li huwa importanti għall-pajjiżi li jżommu d-dritt li jiddeċiedu liema 
informazzjoni għandhom jaqsmu mal-oħrajn jew le. Il-kondiviżjoni ta' kollox ma' kulħadd ma ddumx ma 
trendi l-kooperazzjoni pjuttost ineffiċjenti. U issa li l-UE hija kbira tant, irridu nibqgħu kritiċi meta 
niddeċiedu meta huwa xieraq jew le li naqsmu informazzjoni sensittiva. Irridu nibqgħu kunfidenti li l-
privatezza tagħna qed tiġi protetta. Naħsbu li fuq kollox il-ħidma flimkien tagħmel sens fil-ġlieda kontra l-
kriminalità serja u internazzjonali bħaċ-ċiberkriminalità, it-traffikar tad-drogi u t-terroriżmu. 
 
"Jekk ma tiqafx meta jaqleb aħmar fin-Netherlands, ċertament ma għandhomx 
għalfejn ikunu jafu b'dan fi Spanja." 
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Diskussjonijiet u ideat virtwalment u fiżikament 
"Meta tikkastiga pajjiż li ma jsegwix ir-regoli, l-ewwel li jbatu f'dak il-pajjiż huma l-aktar nies foqra. 
Għalhekk naħseb li d-djalogu huwa aħjar mill-kastigi." 

"Ejjew l-ewwel niżguraw li l-klabb attwali huwa stabbli. U mbagħad nibdew naħsbu dwar it-tkabbir." 

"Nistgħu nkunu wkoll kritiċi tal-istat tad-dritt tagħna stess. Lanqas dan mhu perfett." 

IDEA: "Jiġu stabbiliti regoli stretti dwar l-integrità għall-politiċi fl-Ewropa kollha biex ma jħalluhomx jiġu 
influwenzati faċilment." 

IDEA: "Żieda fil-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura fil-pajjiżi tal-UE." 

Studenti tal-kulleġġ tal-MBO f'Doetinchem: "Jekk tixtieq tkun fl-UE trid tobdi r-regoli" 

Fil-Graafschap College f'Doetinchem, madwar 20 student tal-infermerija ddiskutew x'jaħsbu li huma l-
akbar benefiċċji tal-UE: is-suq ħieles, il-munita komuni - l-ewro - u li, bħala Ewropej, nistgħu faċilment 
ngħixu u naħdmu f'pajjiżi oħra tal-UE. "U li l-pajjiżi tal-UE jistgħu jappoġġaw lil xulxin. Fl-għaqda hemm 
aktar saħħa," qal wieħed mill-istudenti. Ġiet diskussa wkoll l-importanza tar-regoli. Jekk il-pajjiżi ma 
jobdux ir-regoli, spiss ikun diffiċli li jiġu kkastigati b'mod sever. Skont l-istudenti, dan jista' jsir ftit aktar 
faċli. Wieħed mill-istudent semma l-effett dissważiv. "Jekk il-pieni jkunu severi, pajjiżi oħra jaraw ukoll 
x'jista' jiġri jekk ma timxix mar-regoli." 

L-Indo-Surinamjani f'Utrecht: "Il-fiduċja fl-istat tad-dritt hija xi kultant nieqsa" 

Stichting Asha hija organizzazzjoni volontarja Indo-Surinamjana f'Utrecht. Waħda mid-diskussjonijiet li l-
parteċipanti kellhom fid-djalogu abbażi ta' tema kienet dwar l-importanza tad-drittijiet taċ-ċittadini: id-
dritt għal saqaf fuq rasek, iżda wkoll, pereżempju, id-dritt li ma tiġix iddiskriminat. Il-voluntiera li ħadu 
sehem qalu li għandu jkun hemm regoli li jipproteġu d-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej kollha. Bħalissa, 
mhuwiex dejjem ċar x'jiġi deċiż fin-Netherlands u x'jiġi deċiż fil-livell Ewropew. Dan xi kultant jagħmilha 
diffiċli li wieħed ikollu fiduċja fl-awtoritajiet pubbliċi. Dan jiġri wkoll għax xi kultant l-awtoritajiet pubbliċi 
jiżbaljaw. "Tista' tgħid li l-istat suppost jiddefendini, iżda xi drabi jiżbalja, bħalma ġara fl-iskandlu tal-
benefiċċji tat-tfal," qal wieħed mill-parteċipanti. "L-UE għandha tara li r-regoli huma fil-fatt rispettati," qal 
ieħor. 
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Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi 

In-negozji żgħar u ta' daqs medju huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. L-UE għaldaqstant trid li l-pajjiżi 
tal-UE jaħdmu flimkien fuq pjanijiet ta' rkupru sabiex inkunu nistgħu noħorġu mill-pandemija 
ekonomikament aktar b'saħħitna. Fit-tul, l-għan tal-UE huwa li tagħmel l-ekonomija Ewropea aktar 
b'saħħitha, aktar ekoloġika u aktar diġitali. X'inhi l-fehma tan-Netherlands dwar dan? 
 

Rakkomandazzjonijiet - Il-viżjoni tagħna tal-ekonomija u l-impjiegi 
61 % tan-Netherlandiżi jħossu li l-ekonomija u l-impjiegi huma importanti u jaħsbu li l-UE għandha tindirizza 
dawn il-kwistjonijiet. 

1. Inqisu s-similaritajiet u d-differenzi 

71 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE għandha tiżgura li n-negozji jaħdmu aktar flimkien biex l-ekonomija 
Ewropea ssir aktar b'saħħitha. Iżda ftit minnhom biss jaħsbu li aktar flus tal-UE għandhom imorru għand 
in-negozji. Qabel kollox, naħsbu li l-kooperazzjoni tista' tkun aktar effiċjenti. Kumpaniji differenti qed 
jinvestu fl-istess teknoloġija ġdida, xi kultant bi flus pubbliċi wkoll. Kieku kellna viżjoni Ewropea tal-
ekonomija, konna nkunu nistgħu nonfqu dawk il-flus b'mod aktar effiċjenti. Naturalment, xorta għandhom 
jitqiesu d-differenzi bejn il-pajjiżi. 
 
"Is-settur agrikolu fin-Netherlands huwa modern ħafna. Mhuwiex tant komparabbli 
mal-agrikoltura f'pajjiżi oħra." 

2. Nisfruttaw il-kwalitajiet tajbin tal-Ewropa 

In-Netherlandiżi jemmnu li hemm ħafna opportunitajiet għat-tisħiħ tal-ekonomija tal-Ewropa, iżda li 
jeħtieġ li jsiru għażliet. Huwa għalhekk li aħna naħsbu li l-UE għandha tiffoka prinċipalment biex tisfrutta l-
kwalitajiet tajbin tagħha. Aħna naħsbu, pereżempju, li l-Ewropa hija tajba fid-diġitalizzazzjoni, is-
sostenibbiltà u l-infrastruttura. Barra minn hekk, u forsi aktar importanti: il-kwalità u d-diversità huma 
sinonimi mal-Ewropa. Huwa preċiżament minħabba li aħna kontinent divers, b'opinjonijiet u ideat 
differenti, li għandna nisfruttaw ħafna aktar mill-benefiċċji ekonomiċi. Dan huwa kif l-Ewropa tista' 
tiddistingwi ruħha mill-ekonomija Ċiniża, pereżempju. 

3. Niżviluppaw sistema tat-taxxa li tkun ġusta u ċara 

82 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-pajjiżi tal-UE għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li n-negozji kollha 
fl-UE jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxi. Inkluż il-kumpaniji kbar ħafna. Xi wħud minnhom imorru 
pajjiżi oħra sempliċiment minħabba li jistgħu jħallsu inqas taxxa hemmhekk. L-UE għandha tagħmel xi 
ħaġa dwar dan, pereżempju, ikollha rata minima għall-pajjiżi kollha. Min-naħa l-oħra, aħna naħsbu li t-
tassazzjoni hija kwistjoni għall-pajjiżi individwali, li għandhom l-objettivi u ċ-ċirkostanzi partikolari 
tagħhom. Kollox ma' kollox, fil-fehma tagħna t-tassazzjoni hija kwistjoni kkumplikata. U għalhekk nixtiequ 
naraw sistema tat-taxxa aħjar li tkun ġusta u ċara għal kulħadd fl-Ewropa. 
 
"Il-ħjar għandu jkun dritt kullimkien, iżda r-regoli tat-taxxa jistgħu jvarjaw. Din mhix 
ġennata?" 

4. Niżguraw li ħadd ma jitħalla jibqa' lura 

71 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE għandha tgħin biex jinħolqu iktar impjiegi. Aħna naħsbu li ċerti 
gruppi jistħoqqilhom attenzjoni speċjali, bħaż-żgħażagħ u l-persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol. Dan 
jista' jsir permezz ta' għotjiet għall-kumpaniji, iżda wkoll billi jingħata appoġġ addizzjonali lil min iħaddem 
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u lill-ħaddiema. Qed naħsbu, pereżempju, f'pariri jew sempliċiment affarijiet prattiċi ħafna. Xi drabi tali 
appoġġ jista' jiġi organizzat b'mod aktar effiċjenti minn ġewwa l-UE, u xi kultant ikun pjuttost kompitu tal-
istati membri nfushom. Il-pajjiżi tal-UE għandhom fl-aħħar mill-aħħar jiżguraw opportunitajiet indaqs fis-
suq tax-xogħol Ewropew flimkien. 

Diskussjonijiet u ideat virtwalment u fiżikament 
"Ħaffu l-awtomatizzazzjoni fl-Ewropa ħalli l-prodotti li bħalissa qed jiġu miċ-Ċina jerġgħu jibdew isiru 
hawnhekk." 

"Ħudu r-rivoluzzjoni tal-bitcoin u kriptovaluti oħra bis-serjetà. Il-persuni li jinnegozjaw fihom qed jitqiesu 
bħala evażuri tat-taxxa, minkejja li t-teknoloġiji blockchain bħal dawn huma l-futur." 

"L-azzjonisti mhumiex l-uniċi partijiet ikkonċernati fl-ekonomija Ewropea. Ma tista' tagħmel xejn mingħajr 
il-ħaddiema." 

"Jeħtieġ li l-Ewropa tagħmel aktar għall-persuni b'diżabbiltà. Bħalissa, huwa diffiċli wisq għalihom li jsibu 
impjiegi xierqa." 

"Ħafna mir-regoli Ewropej huma kkumplikati u jinbidlu kontinwament. Dan jagħmilha diffiċli li n-negozji 
jinnovaw." 

"Meta kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni għall-kumpanija tiegħi, il-kuntrattur lokali tiegħi seta' faċilment 
jibda x-xogħol ferm qabel. Iżda l-ewwel kelli noħroġ sejħa għal offerta Ewropea għall-kuntratt. 
X'kumplikazzjoni għalxejn." 

Parteċipanti fid-djalogu virtwali: "X'naħsbu dwar in-negozji l-kbar?" 

Is-saħħa dejjem tikber tan-negozji l-kbar ġiet diskussa f'wieħed mid-djalogi abbażi ta' tema. Xi parteċipanti 
jixtiequ jaraw lill-UE tieħu linja aktar iebsa dwar dan - għaliex in-negozji xi drabi jagħmlu qligħ enormi iżda 
jħallsu ftit taxxa fuqhom bis-saħħa ta' strutturi ta' taxxa intelliġenti. Parteċipanti oħra ġibdu l-attenzjoni 
lejn il-perspettiva aktar ġenerali: dawn il-kumpaniji joħolqu ħafna impjiegi u huma ta' ġid għall-ekonomija 
nazzjonali. "M'għandekx tgerrixhom", qal xi ħadd. "Il-pajjiżi tal-UE għandhom jaħdmu flimkien fuq din", 
qal ieħor. "Il-kumpaniji l-kbar jistgħu jimmanipulaw lill-pajjiżi kontra xulxin. Għalhekk aħna, bħala l-UE, 
għandna nsawru front aktar magħqud." 

Bdiewa li jinkludu n-natura: "Nistabbilixxu miri minflok limiti" 

BoerenNatuur hija assoċjazzjoni ta' kooperattivi agrikoli. Wieħed mis-suġġetti diskussi minn grupp ta' 
membri kien ir-regolamenti Ewropej għall-bdiewa. Minn naħa, huma jaħsbu li l-UE hija ħaġa tajba, għax 
pereżempju tagħmilha faċli li jsiru esportazzjonijiet lejn pajjiżi oħra. Min-naħa l-oħra, huma jaħsbu li l-
politika ħafna drabi tista' tkun aktar ċara. "Iżda dejjem aktar qed insiru naħsbuha l-istess," qal xi ħadd. 
B'mod partikolari, għad hemm lok għal titjib fil-proċeduri: ta' sikwit għadhom burokratiċi ħafna u jieħdu 
wisq ħin. Wieħed mill-parteċipanti qal li r-regolamenti għandhom, fuq kollox, ma jkunux dettaljati żżejjed. 
"Minflok, stabbilixxi miri ċari, bħall-ilma nadif. Imbagħad nistgħu niddeċiedu aħna stess kemm għandhom 
ikunu wesgħin is-swieqi." 
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Demokrazija Ewropea 

L-UE tħeġġeġ lill-Ewropej biex jivvutaw u tixtieq ukoll tinvolvi liċ-ċittadini tal-UE fit-teħid ta' deċiżjonijiet u 
l-politika Ewropej barra mill-perjodu elettorali. L-UE qed tieħu wkoll inizjattivi biex issaħħaħ id-
demokrazija, bħal pjan ta' azzjoni li jiffoka fuq elezzjonijiet ħielsa u ġusti u mezzi tax-xandir ħielsa. X'inhi l-
fehma tan-Netherlands dwar dan? 
 

Rakkomandazzjonijiet - Il-viżjoni tagħna tad-demokrazija Ewropea 
60 % taċ-ċittadini Netherlandiżi jqisu d-demokrazija Ewropea bħala tema importanti u jaħsbu li l-UE għandha 
tagħti sehemha. 

1 Tingħata perspettiva usa' tal-Ewropa 

In-Netherlandiżi nnutaw li meta l-media tkopri l-Ewropa, ħafna drabi għax ikun hemm kriżi. Ma nisimgħux 
wisq dwar id-deċiżjonijiet ta' kuljum. Bħala ċittadini, ma għandniex għalfejn inkunu nafu kollox, iżda li 
niksbu stampa ġenerali aktar ċara tgħinna niffurmaw opinjonijiet sodi. Ikun interessanti, pereżempju, li 
jinstemgħu aktar ta' spiss il-fehmiet ta' pajjiżi oħra dwar l-UE. Hawnhekk il-media u l-edukazzjoni jistgħu 
jaqdu rwol importanti. Minkejja dan, il-media xorta trid tkun tista' tagħmel l-għażliet tagħha stess, billi fin-
Netherlands in-nies jistmaw il-libertà tal-istampa fid-demokrazija tagħna bħala importanti ħafna. 
 
"Sikwit nisimgħu bl-UE biss meta jkun hemm xi kriżi. Dan iwassal għal perċezzjonijiet 
negattivi dwar l-Ewropa." 

2 Modi ġodda u kontinwi biex iċ-ċittadini jingħataw widen 

51 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE mhijiex f'kuntatt biżżejjed mas-soċjetà. Għal sitwazzjoni aħjar, l-UE 
għandha tidħol fi djalogu maċ-ċittadini aktar ta' spiss, preferibbilment fuq bażi kontinwa. Huwa għalhekk li 
n-Netherlandiżi jqisu lill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa bħala inizjattiva tajba. Ir-referenda jistgħu 
jkunu wkoll għodda siewja, iżda n-Netherlandiżi għandhom fehmiet differenti dwar dan. Xi temi jistgħu 
jeħtieġu għarfien speċjalizzat. Id-djalogu maċ-ċittadini qatt ma għandu jkun eżerċizzju fejn timmarka 
kaxxa. Għalina huwa importanti li nittieħdu bis-serjetà. 

3 Aktar ċari u aktar trasparenti dwar id-deċiżjonijiet 

In-Netherlandiżi xi drabi jsibu lill-Ewropa kkumplikata ħafna. In-nies ma għandhomx l-istess livell ta' 
għarfien tal-kuntest. L-UE għandha tqisu aktar dan. Irridu li l-UE ssir aktar trasparenti u li tkun tlaħħaq 
mal-iżviluppi b'mod aktar faċli. Il-gvern tan-Netherlands ukoll għandu rwol x'jaqdi hawnhekk. Bosta 
Netherlandiżi jinteressaw rwieħhom mid-deċiżjonijiet Ewropej iżda jsibu li l-aċċess għall-kanali uffiċjali 
huwa diffiċli wisq jew ikkumplikat iżżejjed. Barra minn hekk, kulħadd għandu interessi u ħtiġijiet differenti. 
Għalhekk għandek tkun tista' tagħżel ukoll liema temi tixtieq tisma' dwarhom. Iż-żgħażagħ spiss ikunu 
interessati fl-Ewropa, iżda ma jarawx wisq dwarha, pereżempju, fuq il-kontijiet tal-media soċjali tagħhom. 
 
"Meta kont għall-btala fl-Ungerija rajt kartellun kbir maġenb bosk li kien għadu kif 
tħawwel: 'Dan kien possibbli bis-saħħa tal-UE.' Jien xettiku dwar l-Ewropa, iżda fil-fatt 
dak il-ħin ħassejtni kburi." 
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4 Il-problemi jissolvew aktar malajr 

In-Netherlandiżi jsibuha diffiċli ħafna biex jifhmu kif taħdem id-demokrazija Ewropea, iżda t-teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-UE spiss jidher li huwa kajman ħafna. Fl-elezzjonijiet Ewropej naraw l-aktar alleanzi bejn il-
partiti nazzjonali. Forsi hemm modi oħra biex jiġu indirizzati l-interessi Ewropej? Madwar terz tan-
Netherlandiżi jaħsbu li għandha tkun possibbli l-votazzjoni għal kandidati barranin fl-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew. Daqstant ieħor hemm Netherlandiżi li ma jaqblux. L-aktar ħaġa importanti hija li 
jitqiesu b'mod suffiċjenti l-interessi differenti. U nsolvu l-problemi aktar malajr milli nagħmlu bħalissa. 
 
"Fl-elezzjonijiet nixtieq nidentifika ma' xi ħadd u nkun naf x'jirrappreżenta jew 
x'tirrappreżenta. Il-persuna ma għandhiex għalfejn tkun Netherlandiża." 

Diskussjonijiet u ideat virtwalment u fiżikament 
"Inneħħu d-drittijiet tal-veto tal-pajjiżi. Il-maġġoranza għandha tiddeċiedi." 

"Inwaqqfu gruppi ta' fokus taċ-ċittadini għal deċiżjonijiet importanti, forsi anke fuq bażi mandatorja jew 
semi-obbligatorja, bħal ġuriji fl-Istati Uniti." 

"Niżguraw li l-politiċi u l-impjegati taċ-ċivil tal-UE jkollhom kuntatt regolari maċ-ċittadini u ma jibqgħux 
magħluqa fil-bużżieqa ta' Brussell." 

IDEA: "Naħseb li kull bullettin tal-aħbarijiet għandu jiddedika ftit minuti għal kwistjonijiet Ewropej. Jew 
għaliex ma jinbediex programm tal-aħbarijiet ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa dwar l-Ewropa?" 

IDEA: "Forsi l-politiċi Ewropej għandhom jidhru aktar fuq xandiriet televiżivi." 

"Bħala żagħżugħ, ftit li xejn naqra xi ħaġa dwar l-Ewropa. Għandi kurżità dwar l-Ewropa iżda ma rridx 
inqatta' ħafna ħin fuqha." 

Żgħażagħ minn "Coalitie-Y" f'Utrecht: Diskussjoni dwar iż-żamma ta' referenda 

Il-membri ta' Coalitie-Y - grupp ta' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ - kellhom diskussjoni mqanqla dwar l-
użu tar-referenda. Dawk kontra semmew il-periklu ta' mistoqsijiet sempliċi b'"iva" jew "le", peress li ħafna 
drabi l-kwistjonijiet huma ħafna aktar kumplessi. Wieħed mill-parteċipanti qal: "Aħna nistgħu nivvutaw 
għall-UE u noħorġu bħala kandidati. Bir-referenda tkun qed iddgħajjef dawk l-għażliet." Dawk favur ir-
referenda qalu li tajjeb li tkun taf x'jaħsbu ċ-ċittadini: dan jista' jagħti gwida. Ir-referenda jikkontribwixxu 
wkoll għas-sensibilizzazzjoni ġenerali dwar l-UE: liema proposti huma fuq l-aġenda u liema għażliet 
għandhom isiru. 

Voluntiera tas-soċjetà ċivili: "Il-pajjiżi jridu jifhmu lil xulxin aħjar." 

Il-Fondazzjoni Piëzo f'Zoetermeer tlaqqa' flimkien voluntiera li jikkontribwixxu għas-soċjetà b'modi 
differenti. Il-parteċipanti fid-djalogu abbażi ta' tema esprimew it-tħassib tagħhom dwar id-distakk dejjem 
jikber fl-Ewropa. Dan japplika għall-fehmiet tal-pajjiżi dwar il-komunità LGBTIQ, pereżempju. Meta l-pajjiżi 
ma jifhmux il-fehmiet ta' xulxin, il-kooperazzjoni hija diffiċli. "Mela aktar għandna nsiru nafu lil xulxin," qal 
parteċipant. "Bħalissa sempliċiment ma nafux x'qed jaħsbu n-nies f'pajjiżi oħra. Ma nifhmux biżżejjed il-
kulturi ta' xulxin u l-kuntesti li ġejjin minnhom. Dan huwa meħtieġ jekk irridu nieħdu deċiżjonijiet tajbin 
flimkien." 
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Trasformazzjoni diġitali 

Fid-dinja virtwali tagħna qed jiġu stabbiliti domandi dejjem aktar għoljin għall-konnessjonijiet, is-sikurezza 
u l-privatezza tal-internet. L-UE tħoss xi responsabbiltà f'dan il-qasam u hija impenjata li tiżgura li ħadd ma 
jitħalla lura fis-soċjetà diġitali. L-UE qed tinvesti wkoll f'soluzzjonijiet diġitali għal kwistjonijiet soċjali. X'inhi 
l-fehma tan-Netherlands dwar dan? 
 

Rakkomandazzjonijiet - Il-viżjoni tagħna tad-dinja virtwali 
45 % taċ-ċittadini Netherlandiżi jqisu d-dinja virtwali bħala kwistjoni importanti u waħda li l-UE għandha 
tindirizza. 

1 Niżguraw konnessjoni tal-internet veloċi, sigura u stabbli kullimkien  

61 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE għandha tiżgura li kulħadd fl-Ewropa jkollu aċċess għal konnessjoni 
tal-internet veloċi u stabbli. Aħna lkoll konxji li l-internet qed ikollu rwol dejjem akbar f'ħajjitna. It-tfal 
tagħna qed jikbru bl-edukazzjoni diġitali. Kemm il-komunikazzjoni nazzjonali kif ukoll dik internazzjonali 
qed isiru dejjem aktar online. Xi kultant l-awtonomija konsiderevoli tal-internet tinkwetana. B'riżultat ta' 
dan, bosta Netherlandiżi jaħsbu li l-UE għandha tinvesti f'dan il-qasam, sakemm l-investiment ikun 
effiċjenti. Fil-fehma tagħna, il-protezzjoni kontra l-kriminalità online hija l-aktar kwistjoni importanti li 
għandha tiġi indirizzata fil-livell Ewropew. Madankollu, huwa tajjeb ukoll li wieħed jiffoka fuq il-ġlieda 
kontra l-kriminalità fuq l-internet fil-livell nazzjonali. 
 
"Jekk nimmaġina attakk ċibernetiku fuq id-difiżi tagħna kontra l-għargħar, inħossni 
vulnerabbli ħafna." 

2 Nistabbilixxu regoli u standards ċari għall-kumpaniji tal-internet 

75 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE għandha tiżgura li x-xiri bl-internet ikun sikur bl-istess mod fil-pajjiżi 
kollha tal-UE. Kważi lkoll kemm aħna qed nixtru aktar affarijiet minn barra pajjiżna u nkunu qed naqsmu 
data sensittiva meta nagħmlu dan, u xi kultant ma nħossuniex sikuri. Diffiċli tkun taf liema siti web tista' 
tafda. Ikun tajjeb kieku l-UE tfassal regoli u standards Ewropej dwar il-privatezza li kulħadd ikun jista' 
jifhem. Is-saħħa tal-kumpaniji kbar tal-internet spiss tinkwetana wkoll. Inħossu li aħna stess għandna r-
responsabbiltà li nittrattaw id-data tagħna b'mod sensibbli, għalkemm naħsbu wkoll li l-UE jista' jkollha 
rwol f'dan il-qasam. Il-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jaħdmu flimkien biex jiżguraw li kumpaniji bħal Google u 
Facebook ma jkollhomx wisq setgħa. 
 
"Bħala pajjiż żgħir ftit li xejn nistgħu nagħmlu kontra 'attur globali' bħal Facebook." 

3 Ngħaqqdu r-regoli dwar il-privatezza ma' implimentazzjoni u spjegazzjoni fil-livell prattiku 

Wara l-adozzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), iċ-ċittadini Netherlandiżi 
jafu li l-pajjiżi kollha jridu jikkonformaw mal-istess liġijiet u regolamenti dwar il-privatezza. Ninsabu 
kuntenti li nistgħu nserrħu fuq din il-leġiżlazzjoni, peress li l-privatezza tagħna hija importanti għalina. 
Uħud min-Netherlandiżi jsibu li r-regoli xi drabi huma eżaġerati jew huma illoġiċi. Barra minn hekk, il-
leġiżlazzjoni tista' tiġġenera ħafna xogħol għal min iħaddem. Naħsbu wkoll li jeħtieġ li tingħata aktar 
attenzjoni għall-implimentazzjoni prattika tal-leġiżlazzjoni dwar il-privatezza, b'aktar appoġġ u gwida 
kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji. Hawnhekk naħsbu li r-rwol ewlieni huwa għall-istati membri. 
Il-problemi jew il-mistoqsijiet relatati mal-privatezza jiġu indirizzati bl-aħjar mod mill-awtoritajiet 
nazzjonali tagħna u bil-lingwa tagħna. 
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Diskussjonijiet u ideat virtwalment u fiżikament 
IDEA: "Jiġu stabbiliti rekwiżiti aktar stretti għall-programmaturi u n-negozji u jiġu pprojbiti lingwi tal-
ipprogrammar mhux siguri." 

"L-għoti ta' software antivirus Ewropew bla ħlas biex jinħoloq firewall Ewropew." 

"Meta naqsam il-fruntiera lejn il-Ġermanja, il-mobile tiegħi f'daqqa waħda jitlef il-kopertura tiegħu. Dan 
għandu jseħħ illum-il ġurnata?" 

"Bl-iPhones tagħna nistgħu niġu ntraċċati kullimkien. Dan huwa wkoll it-tort tagħna stess." 

"Mhuwiex konvenjenti li jkollu jimtela tip differenti ta' formola ta' privatezza f'kull pajjiż." 

IDEA: "L-istabbiliment ta' sorveljanza Ewropea fuq l-internet. Dan huwa qasam ovvju għall-azzjoni tal-UE." 

Parteċipanti fid-djalogu virtwali: "Aċċess tajjeb għall-internet kullimkien huwa fl-interess tagħna 
stess" 

Kien hemm diskussjoni interessanti f'wieħed mid-djalogi abbażi ta' tema dwar ir-rwol tal-UE fid-dinja 
virtwali. Il-parteċipanti kollha qablu li kien importanti li jkun hemm konnessjonijiet tal-internet tajbin fl-
Ewropa kollha. Iżda din għandha tkun kwistjoni għall-UE? Diversi parteċipanti ħassew li dan kien 
prinċipalment kompitu għall-Istati Membri individwali. Parteċipant ieħor indika li konnessjonijiet tal-
internet tajbin u stabbli barra mill-pajjiż ikunu ta' benefiċċju wkoll għan-Netherlands: "Aħna naqilgħu 
biljuni f'kummerċ ma' pajjiżi oħra tal-UE. Għalhekk huwa fl-interess tagħna stess li dawn il-pajjiżi joperaw 
tajjeb." 

Studenti tal-iskola f'Helmond: "L-istess regoli u pieni għall-kriminali fuq l-internet" 

Fid-Dr. Knippenbergcollege f'Helmond, studenti ta' 15-il sena u 16-il sena ddiskutew il-problema tal-
kriminalità online. Huma jisimgħu regolarment dwar dan fl-aħbarijiet: pereżempju, li kien hemm ksur ta' 
data f'kumpanija, jew li pajjiż bħar-Russja jew iċ-Ċina qed jipprova jisraq id-data. Peress li l-kriminali tal-
internet spiss jaħdmu minn naħa għal oħra tal-fruntieri, isibuha loġika li l-pajjiżi Ewropej jikkooperaw dwar 
dan. Fil-fehma tagħhom, dan ifisser li jiġu stabbiliti regoli, iżda wkoll pieni. "Jekk hackers mir-Russja qed 
jippruvaw jinvadu l-ispazju tagħna, l-UE trid tirritalja." 
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Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport 

Il-pajjiżi tal-UE huma responsabbli huma stess għall-oqsma tal-edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-
isport. L-UE tista' u fil-fatt tipprovdi appoġġ billi, pereżempju, tippromwovi edukazzjoni ta' kwalità u 
multilingwiżmu, tipproteġi l-wirt kulturali u tappoġġa s-setturi kulturali u sportivi. X'inhi l-fehma tan-
Netherlands dwar dan? 
 

Rakkomandazzjonijiet — Il-viżjoni tagħna tal-edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport 
45 % tan-Netherlandiżi jqisu li l-edukazzjoni hija kwistjoni importanti u jaħsbu li l-UE għandha tindirizza dawn 
il-kwistjonijiet. Għaż-żgħażagħ, il-kultura u l-isport, iċ-ċifri huma 39 %, 23 % u 19 % rispettivament. 

1 Inħeġġu lill-istudenti jistudjaw barra minn pajjiżhom iżda dan nagħmluh b'mod sensibbli 

Ħafna Netherlandiżi jqisu li l-istudju barra mill-pajjiż għandu impatt pożittiv fuq iż-żgħażagħ. 
Jikkontribwixxi għall-iżvilupp personali. Barra minn hekk, l-istudju barra mill-pajjiż jista' jgħin lill-Ewropej 
jifhmu aħjar lil xulxin. Jista' jikkontribwixxi wkoll għal integrazzjoni aħjar. Għalhekk, ħafna Netherlandiżi 
jqisu li hija ħaġa tajba li hemm programm Erasmus li jħeġġeġ l-istudju barra mill-pajjiż. Iżda ninsabu 
kuntenti wkoll li l-UE qed iżżomm għajn kritika fuq dan. Fil-prattika, pereżempju, hemm it-tendenza li l-
istudenti internazzjonali jibqgħu flimkien u mhux dejjem jitgħallmu ħafna dwar il-pajjiż li fih ikunu qed 
jistudjaw. Jeħtieġ ukoll li l-UE tevita sitwazzjoni fejn pajjiżi b'livelli aktar baxxi ta' għarfien jispiċċaw 
b'eżodu tal-imħuħ bl-aqwa talent kollu tagħhom jistudja barra minn pajjiżhom. 
 
"Għandhom jiġu żviluppati wkoll programmi ta' skambju fil-livell vokazzjonali." 

2 Kwistjonijiet bħall-kultura u l-isport inħalluhom f'idejn l-Istati Membri  

58 % tan-Netherlandiżi jaħsbu li l-UE għandha tagħmel aktar biex tipproteġi l-wirt kulturali tal-Ewropa. 
Bħat-tempji fil-Greċja, pereżempju. Min-naħa l-oħra, naħsbu li l-kultura lokali hija primarjament ir-
responsabbiltà tal-pajjiżi nfushom. L-istess japplika, pereżempju, għall-problemi fl-isport. Din hija kwistjoni 
importanti, iżda ma tistax tkun waħda mill-kompiti ewlenin tal-UE. Bażikament, l-Ewropa teħtieġ li 
tipprijoritizza u huma meħtieġa ħafna flus għal affarijiet oħra. Xi kultant ikunu meħtieġa kontribuzzjonijiet 
finanzjarji, iżda hemm modi oħra kif naħdmu flimkien ukoll, pereżempju billi naqsmu l-għarfien u l-ideat. 
 
"Il-ħarsien tal-kultura hija kwistjoni għall-pajjiżi nfushom. Iżda jekk il-wirt dinji jiġi 
ttraskurat, allura nemmen li l-UE għandha tintervjeni." 

3 Niżguraw li l-Ewropej isiru jafu lil xulxin aħjar u jirrispettaw aktar lil xulxin 

In-Netherlandiżi japprezzaw meta Ewropej oħra jitkellmu Ingliż tajjeb. Dan jagħmel il-ħajja aktar faċli meta 
nkunu barra mill-pajjiż. U jekk, pereżempju, irridu nikkomunikaw mal-ħaddiema migranti fin-Netherlands. 
Fl-istess waqt, ħafna Netherlandiżi jqisu li huwa importanti ħafna li nkomplu nitkellmu u nagħtu valur lil-
lingwa tagħna stess. Irridu wkoll nirrispettaw differenzi oħra fl-Ewropa. Kemm jekk huma l-kultura, l-
edukazzjoni jew l-isport, kulħadd għandu jħossu liberu li jkun hu stess. Xi kultant id-differenzi jistgħu jkunu 
sors ta' kunflitt, iżda huma wkoll preċiżament dak li jagħmel lill-Ewropa kontinent daqstant għani. Ħafna 
Netherlandiżi għalhekk jaħsbu li l-pajjiżi għandhom jieħdu ż-żmien biex isiru familjari mad-drawwiet u l-
ideat ta' xulxin. 
 
"Jien nara lill-UE bħala grupp ta' ħbieb. Nirrispettaw id-differenzi tagħna u nista' 
nirrikorri għall-għajnuna tagħhom jekk ikolli bżonn." 
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Diskussjonijiet u ideat virtwalment u fiżikament 
IDEA: "Flimkien mal-kurrikulu lokali, jiġi introdott kurrikulu Ewropew komuni fil-livelli kollha tal-
edukazzjoni." 

IDEA: "Minbarra Kapitali tal-Kultura, kull sena għandu jkun hemm ukoll il-kapitali (jew il-pajjiż) tal-
edukazzjoni, taż-żgħażagħ u tal-isport." 

"Dak li jgħaqqadna fl-UE huwa preċiżament il-fatt li lkoll għandna l-kultura ta' pajjiżna. U għalhekk 
m'aħniex definiti minn kultura waħda." 

"Minflok ma nenfasizzaw l-affarijiet negattivi, għandna nippruvaw nippromwovu l-isport aktar." 

"Jien integrat hawnhekk, inħallas it-taxxi, iżda jien mill-Amerka Latina u nibqa' mill-Amerka Latina. Ngħożż 
il-lingwa, il-mużika u l-ikel tiegħi. Dawn mhumiex kwistjonijiet għall-Ewropa." 

"Hemm wisq diskussjoni dwar l-ekonomija fl-Ewropa. U ftit li xejn dwar il-benessri." 

Studenti tal-Università ta' Leiden: "Il-lingwa hija importanti, iżda trid tibqa' għażla libera" 

Fl-Università ta' Leiden, l-istudenti tal-istorja ddiskutew dan. Huma jqisu li huwa importanti li l-persuni 
jitkellmu aktar minn lingwa waħda. Għalihom, l-għarfien ta' aktar lingwi huwa fantastiku għall-iżvilupp 
personali tal-persuna, huwa tajjeb għall-kummerċ u għar-relazzjonijiet politiċi fl-UE. Huma tal-opinjoni li l-
lingwi għandhom jiġu offruti fl-iskola iżda m'għandhomx ikunu obbligatorji. Bl-istess mod, l-istudenti jqisu 
li t-tieni lingwa mhux bilfors trid tkun lingwa Ewropea. "Jekk tgħix fl-Ewropa tal-Lvant u tagħżel li 
titgħallem ir-Russu, mela int intitolat li tagħmel dan", qal wieħed mill-parteċipanti. 

Il-Komunità Torka f'Schiedam: "Niżguraw opportunitajiet ta' xogħol ġusti għaż-żgħażagħ kollha" 

Fi Stichting Hakder f'Schiedam, waħda mill-affarijiet li tkellmet dwarhom il-komunità Torka lokali kienet l-
importanza ta' opportunitajiet ta' impjieg ġusti għal kulħadd. Dawk kollha preżenti qablu li l-UE għandha 
tirrikjedi li l-kumpaniji joffru traineeships jew impjiegi liż-żgħażagħ bi ftit opportunitajiet. Huma 
rrappurtaw li l-migranti żgħażagħ b'mod partikolari għandhom diffikultajiet biex isibu traineeships u 
impjiegi. "Uħud minnhom lanqas biss imorru għand it-tabib minħabba li jibżgħu li jkollhom iħallsu għalih 
huma stess. Għalhekk huwa improbabbli ħafna li japplikaw għal traineeship jew impjieg ", qal wieħed mill-
parteċipanti. "In-negozji jridu jagħmlu aktar dwar dan u l-UE għandha tkun ta' inkoraġġiment." 
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Dikjarazzjoni ta' responsabbiltà 

Viżjonijiet tal-Ewropa hu magħmul minn formati ta' djalogu differenti u interkonnessi li jiġbru l-fehmiet u 
l-ideat taċ-ċittadini Netherlandiżi dwar il-futur tal-Ewropa u tal-UE. Din it-taqsima tipprovdi evidenza tal-
mod li bih il-formati ta' djalogu interkonnessi jikkonformaw mal-linji gwida applikabbli għall-Panels taċ-
Ċittadini nazzjonali fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 
 
Tfassil ta' formati ta' djalogu interkonnessi  

Intużaw il-forom ta' djalogu li ġejjin: 
4. Stħarriġ tal-panel 

Stħarriġ ta' sezzjoni rappreżentattiva tal-popolazzjoni Netherlandiża. 
5. Djalogi fil-fond online abbażi ta' tema 

Djalogi li fihom jiġu esplorati aktar ir-riżultati tal-ewwel rapport interim "Il-viżjoni tagħna tal-Ewropa: 
perspettivi inizjali u mistoqsijiet ta' segwitu (8 ta' Ottubru 2021)" ma' grupp ta' Netherlandiżi. 

6. Djalogi ma' gruppi speċifiċi 
Laqgħat ma' Netherlandiżi li mhumiex imdorrija jipparteċipaw fi stħarriġ u panels (online). 

7. Djalogi maż-żgħażagħ 
Laqgħat li jiffukaw fuq it-temi Ewropej li huma l-aktar rilevanti għaż-żgħażagħ. 

8. Riċerka miftuħa online: Kwestjonarju u "Swipe to the future" 
Il-kwestjonarju tal-istħarriġ tal-panel jista' jimtela wkoll miċ-ċittadini Netherlandiżi kollha, inkluż dawk 
residenti barra mill-pajjiż. Dan il-kwestjonarju kien miftuħ mill-1 ta' Settembru 2021 sal-14 ta' 
Novembru 2021. Barra minn hekk, matul l-istess perijodu, kull persuna Netherlandiża setgħet 
tipparteċipa permezz tal-għodda "Swipe to the future", għodda online b'20 dikjarazzjoni. 
 

1 Stħarriġ tal-panel 

Id-djalogu taċ-ċittadini Netherlandiżi "Viżjonijiet tal-Ewropa" (Kijk op Europa) tnieda fl-1 ta' Settembru 
2021 bi stħarriġ tal-panel. F'din id-dikjarazzjoni ta' responsabbiltà niddeskrivu fil-qosor it-tfassil u l-
implimentazzjoni ta' dan l-istudju tal-panel. 

Mira u popolazzjoni fil-mira 
"Viżjonijiet tal-Ewropa" tnieda bi kwestjonarju online li jesplora kif iħossuhom in-Netherlandiżi dwar il-
futur tal-Ewropa. Il-kwestjonarju ġie ppreżentat lil panel rappreżentattiv u sar aċċessibbli għan-
Netherlandiżi kollha (inkluż dawk li jgħixu barra mill-pajjiż). Barra minn hekk, l-għodda online "Swipe to 
the future", li kienet tinkludi 20 dikjarazzjoni li n-nies setgħu jagħtu l-fehmiet tagħhom dwarhom, ukoll 
kienet disponibbli għal kulħadd. Ir-riżultati tal-istħarriġ tal-panel ipprovdew kontribut għad-diversi djalogi 
abbażi ta' tema fis-segwitu tad-djalogu taċ-ċittadini "Viżjonijiet tal-Ewropa". 

 
Il-popolazzjoni fil-mira għall-istħarriġ tal-panel tikkonsisti miċ-ċittadini Netherlandiżi kollha ta' 18-il sena 
jew aktar li huma rreġistrati (minn meta beda x-xogħol fil-komunità) bħala residenti Netherlandiżi fil-Bażi 
tad-Data muniċipali tar-Rekords Personali. Skont Statistics Netherlands (CBS), fl-1 ta' Jannar 2021 dan il-
grupp fil-mira kien jammonta għal 14-il miljun u 190 874 persuna. Il-limitu inferjuri ta' 18-il sena huwa 
konformi mal-età tal-votazzjoni. Din hija l-popolazzjoni identifikata għall-istħarriġ tal-panel. 
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Ħidma fil-komunità 
Biex tinkiseb stampa statistika tan-"Netherlandiżi", sar stħarriġ ta' panel fuq skala nazzjonali ta' aktar minn 
100 000 membru (ċertifikat ISO, grupp Research Keurmerk, Dutch Market Research Association). Dawn il-
membri lkoll irreġistraw għall-panel tal-istħarriġ u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom regolarment dwar firxa ta' 
suġġetti. Minbarra l-motivazzjoni personali tagħhom biex jagħtu kontribut, huma jitħallsu wkoll biex 
jimlew l-istħarriġ. Diversi studji xjentifiċi wrew li dawk li wieġbu li jirċievu kumpens finanzjarju talli jimlew 
l-istħarriġ ma jagħtux tweġibiet differenti b'mod sinifikanti minn dawk li ma jirċevux kumpens (sors: Does 
use of survey incentives degrade data quality? (L-użu tal-inċentivi għall-istħarriġ jiddegrada l-kwalità tad-
data?) Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Il-ħidma fil-komunità bdiet fil-11 ta' Awwissu 2021 u ntemmet fid-19 ta' Settembru 2021. Intuża metodu 
wieħed għall-ġbir tad-data: riċerka fuq l-internet. Kull wieħed mill-membri tal-panel tal-istħarriġ irċieva 
posta elettronika li kien fiha link personalizzat għall-kwestjonarju online. Wara ġimagħtejn il-parteċipanti 
tal-panel irċevew posta elettronika ta' tfakkira. L-istediniet għall-parteċipazzjoni ntbagħtu f'lottijiet u 
f'forma stratifikata (bil-konsiderazzjoni dovuta għad-distribuzzjoni ugwali fost is-subpopolazzjonijiet) 
sakemm intlaħaq l-għadd meħtieġ ta' rispondenti. 

Teħid ta' kampjuni u distribuzzjoni 
Il-prinċipju gwida għat-tfassil tal-istudju kien li jkollhom jipparteċipaw minimu ta' 3 600 rispondent sabiex 
tinkiseb affidabbiltà statistika tajba. Dan in-numru pprovda wkoll distribuzzjoni tajba f'diversi karatteristiċi 
ta' sfond fil-popolazzjoni. In-Netherlandiżi m'għandhomx forma jew daqs wieħed. Għal din ir-raġuni, l-
istudju żgura minn qabel li l-kampjun kien imqassam kif xieraq biex iqis għadd ta' karatteristiċi. In-
Netherlands huwa pajjiż relattivament żgħir, iżda l-opinjonijiet reġjonali jistgħu jvarjaw. L-attitudni ta' 
persuna lejn l-importanza relattiva li tagħti lil suġġett tista' (wkoll) tiġi ddeterminata minn fejn tgħix. 
Pereżempju, persuni li jgħixu f'żoni rurali jistgħu jkollhom opinjoni differenti dwar is-sigurtà minn dawk li 
jgħixu f'żoni urbani. Barra minn hekk, studji mill-Istitut tan-Netherlands għar-Riċerka Soċjali (SCP) urew li 
persuni b'livell ta' edukazzjoni għoli ġeneralment jappoġġaw lill-UE aktar minn persuni b'livell inqas ta' 
edukazzjoni, u li ż-żgħażagħ huma aktar ta' spiss favur l-UE minn persuni akbar fl-età (sors: "Wat willen 
Nederlanders van de Europese Unie?" (Xi jridu n-Netherlandiżi mill-Unjoni Ewropea? L-Istitut tan-
Netherlands għar-Riċerka Soċjali, The Hague, 2019). 
 
Biex nindirizzaw dan, assenjajna kwoti bil-quddiem fil-karatteristiċi kollha li ġejjin, biex niżguraw 
distribuzzjoni rappreżentattiva tal-kampjun: (1) ir-reġjun (bl-użu tar-reġjuni COROP), (2) l-età u (3) il-livell 
ta' edukazzjoni. [nota: reġjun COROP hija diviżjoni tan-Netherlands li tintuża għal finijiet ta' statistika.] 
Barra minn hekk,il-kampjun jirrifletti l-karatteristiċi ta' sfond li ġejjin: sess, oriġini, attività primarja ta' 
kuljum u orjentamenti politiċi. 
 
Ir-reġjuni COROP ġew żviluppati bl-użu tal-prinċipju nodali (ċentri tal-popolazzjoni li jipprovdu servizzi jew 
li jaqdu funzjoni reġjonali) fuq il-bażi ta' flussi ta' ħaddiema li jivvjaġġaw għax-xogħol. F'xi każijiet, il-
prinċipju nodali ġie abbandunat favur il-fruntieri provinċjali. Wara li tfassil mill-ġdid tal-fruntieri muniċipali 
qasam il-fruntieri tal-COROP, dawn ir-reġjuni ġew aġġustati (sors: CBS). Fir-reġjuni tal-COROP, niżguraw 
distribuzzjoni tajba fost il-gruppi ta' età li ġejjin: 18-34; 35-54; 55-75 u aktar minn 75. 
 
Fl-aħħar nett, żgurajna wkoll distribuzzjoni rappreżentattiva fil-livelli kollha tal-edukazzjoni. Id-
distribuzzjoni tal-kampjun tar-rispondenti huwa konformi mad-distribuzzjoni nazzjonali tal-ogħla livell ta' 
edukazzjoni miksub, li huwa kif ġej: 
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L-ogħla livell ta' edukazzjoni miksub  

Livell baxx: edukazzjoni primarja, edukazzjoni sekondarja prevokazzjonali (VMBO), 
edukazzjoni sekondarja ġenerali għolja (HAVO) jew edukazzjoni ta' qabel l-università 
(VWO) (l-ewwel sat-tielet sena), edukazzjoni vokazzjonali sekondarja għolja (MBO) 
(l-ewwel sena) 

32.1 % 

Livell medju: edukazzjoni sekondarja ġenerali għolja (HAVO) jew edukazzjoni ta' 
qabel l-università (VWO) (ir-raba' sas-sitt sena), edukazzjoni vokazzjonali sekondarja 
għolja (MBO) (it-tieni sar-raba' sena) 

44.6 % 

Livell għoli: edukazzjoni professjonali jew universitarja għolja 22.9 % 

Mhux magħruf  0.4 % 

Rispons 
B'kollox, 4 086 rispondent ħadu sehem fl-istħarriġ tal-panel. Il-mira ta' 3 600 kwestjonarju mimlijin 
kompletament intlaħqet. 
 

Rispons skont ir-reġjun COROP u l-grupp tal-
età 

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

It-Tramuntana ta' Drenthe 11 14 17 5 

Ix-Xlokk ta' Drenthe 10 12 14 4 

Il-Lbiċ ta' Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

It-Tramuntana ta' Friesland 20 22 25 8 

Ix-Xlokk ta' Friesland 12 13 14 3 

Il-Lbiċ ta' Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Il-Lbiċ ta' Gelderland 16 18 20 5 

Greater Delfzijl 2 4 5 1 

Il-Lvant ta' Groningen 7 10 12 3 

Il-bqija ta' Groningen 36 26 28 8 

Il-parti ċentrali ta' Limburg 13 17 21 7 

It-Tramuntana ta' Limburg 17 20 23 7 

In-Nofsinhar ta' Limburg 38 40 52 17 

Il-parti ċentrali ta' North Brabant 34 35 35 11 

Il-Grigal ta' North Brabant 41 43 51 14 
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Rispons skont ir-reġjun COROP u l-grupp tal-
età 

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

Il-punent ta' North Brabant 40 47 49 15 

Ix-Xlokk ta' North Brabant 55 56 58 18 

Greater Haarlem 13 18 18 7 

Greater Alkmaar 14 19 19 6 

Greater Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

In-naħa ta' fuq ta' North Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

It-Tramuntana ta' Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Il-Lbiċ ta' Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Il-bqija ta' Zeeland 16 21 23 8 

Il-Fjandri ta' Zeeland 6 8 9 3 

Greater Leiden & Bollenstreek 30 31 31 10 

Greater The Hague 63 70 57 18 

Delft & Westland 19 15 15 4 

Greater Rijnmond 103 107 99 31 

Il-Lvant ta' South Holland 22 24 25 8 

Ix-Xlokk ta' South Holland 24 26 26 9 

 

Rispons skont il-livell ta' edukazzjoni   

Baxx 1 382 34 % 

Medju 1 747 43 % 

Għoli 915 22 % 

Mhux magħruf  42 1 % 
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Affidabbiltà u rappreżentattività 
B'4 086 rispondent, huwa possibbli li jsiru osservazzjonijiet dwar il-popolazzjoni b'affidabbiltà ta' 95 % u 
marġni ta' żball ta' 1.53 %. L-affidabbiltà u l-marġni ta' żball tar-riżultati jiddependu fuq id-daqs tal-
kampjun. Aktar ma jkun kbir il-kampjun, aktar ma jkunu jistgħu jiġu estrapolati b'mod affidabbli u/jew 
preċiż ir-riżultati għall-popolazzjoni kollha kemm hi. 
 
Il-livell ta' affidabbiltà huwa definit bħala 1 (100 %) bit-tnaqqis tal-livell ta' sinifikat. Huwa normali li 
wieħed jassumi livell ta' sinifikat ta' 5 %, li jfisser livell ta' affidabbiltà ta' 95 %. Dan ifisser li, jekk l-istudju 
kellu jiġi ripetut bl-istess mod u taħt l-istess kondizzjonijiet, ir-riżultati jagħtu l-istess stampa f'95 % tal-
każijiet. 
Il-livell ta' preċiżjoni (espress bħala l-marġni ta' żball) jindika l-firxa ta' valuri li fihom jinsab il-valur attwali 
fil-popolazzjoni jew, fi kliem ieħor, kemm ir-riżultati mill-kampjun jistgħu jiddevjaw mir-riżultati li jinkisbu 
kieku l-popolazzjoni kollha kellha timla l-istħarriġ. Marġni ta' żball ta' 1.53 % ifisser li l-valur attwali fil-
popolazzjoni totali jista' jkun sa 1.53 % ogħla jew inqas mill-valur fil-kampjun. Fil-prattika, dan ifisser li, 
jekk riżultat ta' stħarriġ mill-kampjun jindika li 50 % tar-rispondenti jsibu li suġġett partikolari hu 
importanti, il-perċentwal reali jista' jkun sa 1.53 % inqas jew ogħla minn 50 % (jiġifieri bejn 48.47 % u 
51.53 %). Marġni ta' żball sa 5 % huwa komuni u ġeneralment aċċettat fir-riċerka kwantitattiva (statistika). 
 
Minbarra l-affidabbiltà, ir-rappreżentattività tal-kampjun hija importanti wkoll. Peress li l-istediniet għall-
parteċipazzjoni fl-istħarriġ intbagħtu f'lottijiet u ġew stratifikati, ir-riżultati huma rappreżentattivi f'termini 
ta' reġjuni COROP u gruppi ta' età fi ħdan kull reġjun COROP. Ir-rispons huwa wkoll konformi mad-
distribuzzjoni nazzjonali tal-ogħla livell ta' edukazzjoni miksub. 

Karatteristiċi ta' sfond oħra 
Ir-rispondenti fl-istħarriġ tal-panel ġew mistoqsija għadd ta' mistoqsijiet ta' sfond addizzjonali. Il-
mistoqsijiet koprew il-ġeneru, il-fehmiet dwar l-UE, l-oriġini, l-attività primarja ta' kuljum u għal liema 
partit politiku kienu jivvutaw li kieku kellha ssir elezzjoni issa. 
 
49 % tar-rispondenti kienu rġiel, 50 % kienu nisa u 1 % ippreferew li ma jweġbux din il-mistoqsija. 
 
51 % tar-rispondenti ħasbu li kienet ħaġa tajba li n-Netherlands huma membru tal-UE, 13 % ħasbu li kienet 
ħaġa ħażina, u 36 % qisuha bħala newtrali jew ma kellhomx opinjoni. 
 
95 % tar-rispondenti twieldu fin-Netherlands. Għal 89 % tar-rispondenti, iż-żewġ ġenituri twieldu fin-
Netherlands. Għal 5 % tar-rispondenti, iż-żewġ ġenituri twieldu barra mill-pajjiż. 

L-inklinazzjonijiet politiċi attwali tar-rispondenti 

Partit % 

Partit tal-Poplu għal-Libertà u d-Demokrazija (VVD) 14 % 

Partit għal-Libertà (PVV) 13 % 

Partit Soċjalista (SP) 8 % 

Demokratiċi 66 (D66) 6 % 

Appell Demokratiku Kristjan (CDA) 6 % 
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Partit % 

Partit Laburista (PvdA) 6 % 

Partit għall-Annimali 4 % 

Ħodor Xellug (GroenLinks) 4 % 

Unjoni Kristjana 3 % 

JA21 3 % 

Moviment Bdiewa-Ċittadini (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Forum għad-Demokrazija 2 % 

Partit Politiku Riformat (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (THINK) 1 % 

Grupp Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Partit Den Haan 0 % 

Oħrajn 2 % 

Vot vojt 3 % 

Jippreferu ma jgħidux 13 % 

Mhux ser jivvotaw 5 % 

X'inhi l-attività ta' kuljum ewlenija tiegħek bħalissa? 

Okkupazzjoni % 

Skular/student 6 % 

Impjegat(a) part-time 16 % 

Impjegat(a) full-time 31 % 

Ħaddiem għal rasu 3 % 

Persuna tad-dar 5 % 

Ifittex/Tfittex ix-xogħol 2 % 

Voluntier 2 % 
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Okkupazzjoni % 

Mhux fi stat li jaħdem/taħdem 6 % 

Irtirat(a) 27 % 

Oħrajn 1 % 

Jippreferu ma jgħidux 1 % 

 

Kwestjonarju 
Il-kwestjonarju u dan ir-rapport ġew ikkummissjonati mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u mfassla 
minn organizzazzjoni esterna indipendenti. Il-kwestjonarju għandu struttura modulari u jinkludi t-
taqsimiet li ġejjin, li jikkorrispondu għas-suġġetti identifikati għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: 
• suġġetti ewlenin u r-rwol tal-Ewropa 
• it-tibdil fil-klima u l-ambjent 
• is-saħħa 
• l-ekonomija u l-impjiegi 
• ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja 
• is-sigurtà u l-istat tad-dritt 
• id-dinja online 
• id-demokrazija Ewropea 
• migrazzjoni u refuġjati 
• edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport 
 
Meta kien qed jiġi żviluppat il-kwestjonarju, ingħatat attenzjoni mill-qrib għall-kwalità, l-affidabbiltà u l-
validità tal-formulazzjoni tal-mistoqsijiet. L-għan kien li jiġi żgurat kliem newtrali li jiżgura imparzjalità fil-
mistoqsijiet, fid-dikjarazzjonijiet u fl-għażliet. Barra minn hekk, il-mistoqsijiet ġew riveduti biex jiġi żgurat li 
jkunu nkitbu b'lingwaġġ sempliċi (livell B1). 
 
Il-kwestjonarju ġie ttestjat b'mod kwalitattiv f'ambjent wiċċ imb wiċċ ma' rispondenti ta' prova li 
jappartjenu għall-grupp fil-mira, biex jiġi ttestjat kif il-mistoqsijiet jintlaqgħu minn tipi differenti ta' 
rispondenti. Il-kliem ġie aġġustat kull meta rriżulta li kien kumpless wisq. 

Metodi ta' analiżi 
F'dan l-istudju ntużaw żewġ metodi ta' analiżi: 

Analiżi ta' varjabbli wieħed 

Fl-analiżi ta' varjabbli wieħed, l-istatistika deskrittiva tintuża biex tiddeskrivi l-varjabbli fi studju. F'dan l-
istudju, intużaw frekwenzi u medji. 

Analiżi ta' żewġ varjabbli 

Analiżi ta' żewġ varjabbli tħares lejn ir-relazzjoni bejn żewġ varjabbli, f'dan il-każ ir-relazzjoni bejn l-
importanza tas-suġġetti varji u jekk l-UE għandhiex tittrattahom jew le minn naħa, u l-karatteristika ta' 
sfond tal-età min-naħa l-oħra. Intuża ttestjar ta' sinifikat biex jiġi ddeterminat jekk gruppi ta' etajiet 
differenti jagħtux gradi differenti ta' importanza lil suġġett partikolari, u jekk jaħsbux b'mod differenti 
dwar jekk dawn humiex suġġetti li l-UE għandha tittratta. 
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Rappurtar u kompletezza 
Dan ir-rapport jinkludi rappreżentazzjonijiet (viżwali) tar-riżultati tal-mistoqsijiet kollha li saru lir-
rispondenti tal-panel tal-istħarriġ. Għal xi mistoqsijiet, ir-rispondenti setgħu jagħtu tweġibiet "miftuħa" 
(għall-kuntrarju tal-għażla minn sett ta' tweġibiet b’għażla multipla). Dawn it-tweġibiet miftuħa mbagħad 
ġew ikkategorizzati u inkorporati fir-rapport. L-ideat li qasmu r-rispondenti fl-oqsma tal-kummenti liberi 
iservu bħala kontribut għad-diversi djalogi abbażi ta' tema fis-segwitu tad-djalogu taċ-ċittadini Viżjonijiet 
tal-Ewropa. 
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2. Djalogi fil-fond online abbażi ta' tema 

Is-suġġetti ewlenin tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa ġew diskussi fil-fond fi tmien djalogi online abbażi 
ta' tema. L-għan tad-djalogi kien li jsir magħruf għaliex in-nies jaħsbu bil-mod kif jaħsbu, u r-raġunijiet u s-
sentimenti sottostanti tagħhom. X'jikkonċernahom u x'opportunitajiet jaraw? Matul is-sessjonijiet ta' djalogu, 
il-parteċipanti ngħataw ukoll l-opportunità li jikkontribwixxu suġġerimenti u ideat dwar is-suġġetti. Huma 
setgħu wkoll iqajmu kwistjonijiet li mhumiex parti mill-Konferenza iżda li huma importanti għalihom. 
 
Id-djalogi abbażi ta' tema saru fit-12 u l-14 ta' Ottubru u fid-9 u l-11 ta' Novembru. F'Ottubru, kien hemm erba' 
djalogi online abbażi ta' tema dwar suġġetti fir-raggruppament tal-Ekonomija u d-Demokrazija. F'Novembru, 
kien hemm erba' djalogi online abbażi ta' tema dwar suġġetti fir-raggruppament tal-Klima u l-UE fid-Dinja. 
Medja ta' 29 persuna pparteċipaw f'kull sessjoni ta' djalogu (231 b'kollox). Il-parteċipanti ġew reklutati mill-
membri tal-panel (ara 1) u permezz tal-media soċjali. 
 
3. Djalogi ma' gruppi speċifiċi 

Nafu li ċerti gruppi ta' Netherlandiżi huma inqas imdorrija jieħdu sehem fi stħarriġ u panels (online). Sabiex 
tinkiseb stampa rappreżentattiva tal-"leħen tan-Netherlands" kien importanti li dawn ukoll ikunu jistgħu 
jesprimu l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom. Huwa għalhekk li organizzajna wkoll xi djalogi bi preżenza fiżika għal 
Viżjonijiet tal-Ewropa. L-opinjonijiet u l-ideat li ġbarna permezz tagħhom intużaw bħala waħda mill-bażijiet 
għar-rakkomandazzjonijiet. 

Gruppi fil-mira 
Ma hemm l-ebda definizzjoni ċara ta' gruppi fil-mira li huma diffiċli biex jintlaħqu. Ir-riċerka u l-esperjenza wrew 
li huwa ferm inqas probabbli li persuni Netherlandiżi minn sfond mhux tal-Punent jipparteċipaw fi stħarriġ u 
diskussjonijiet b'mod volontarju. Peress li jiffurmaw grupp kbir (14 % tan-Netherlandiżi), huma ntgħażlu biex 
jipparteċipaw fid-djalogu Viżjonijiet tal-Ewropa. L-istess ponderazzjonijiet ġew applikati għal persuni b'livelli 
baxxi ta' litteriżmu. Dan huwa wkoll grupp kbir (2.5 miljun Netherlandiż), li parzjalment jikkoinċidi mal-grupp 
ta' migranti (39 %). Fl-aħħar nett, sar djalogu ma' grupp li rarament jidher fi stħarriġ u diskussjonijiet, u li huwa 
kritiku dwar l-Ewropa iżda għandu ħafna relazzjonijiet professjonali magħha. Intgħażlu biex jieħdu sehem 
negozji fis-settur agrikolu. 
 
Il-gruppi msemmija hawn fuq ġew avviċinati permezz ta' organizzazzjonijiet li jappartjenu għalihom, bħal 
assoċjazzjonijiet tal-migranti, gruppi ta' interess u organizzazzjonijiet professjonali. Minħabba li llimitajna l-
għadd ta' djalogi għal tmienja, ma stajniex inkopru lil kulħadd. Dan jagħmel l-għażla tal-parteċipanti kemxejn 
arbitrarja. Meta għażilna l-parteċipanti, fittixna l-aktar nies li kienu entużjasti biex jieħdu sehem u jgħinu biex 
jimmobilizzaw in-nies komuni, kif ukoll ħarisna lejn kwistjonijiet prattiċi bħad-disponibbiltà għal dati u postijiet. 
 
Saru djalogi fil-post ma' membri tal-organizzazzjonijiet li ġejjin: 
• Stichting Hakder, komunità Alevi, Schiedam 
• Stichting Asha, komunità Hindustani, Utrecht (2 sessjonijiet ta' djalogu) 
• Piëzo, organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizzazzjoni tal-litteriżmu, Utrecht 
• BoerenNatuur, assoċjazzjoni ta' kooperattivi agrikoli 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Overvecht Morroccan Dialogue), komunità Marokkina, Utrecht 
• Femmes for Freedom, grupp ta' interess għal nisa minn sfond ta' migrazzjoni, The Hague 
 
Total ta' 110 persuna ħadu sehem f'dawn il-laqgħat ta' djalogu. 
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4. Djalogi maż-żgħażagħ 

Iż-żgħażagħ huma grupp fil-mira ta' prijorità għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Biex titħeġġeġ 
b'mod attiv il-parteċipazzjoni tagħhom fid-djalogu taċ-ċittadini Viżjonijiet tal-Ewropa, u biex l-opinjonijiet 
u l-ideat ta' dan il-grupp jingħataw aktar piż, ġew organizzati ħames laqgħat ta' djalogu bi preżenza fiżika 
speċjalment għaż-żgħażagħ. Is-sitt laqgħa ppjanata maż-żgħażagħ kellha tiġi kkanċellata minħabba r-
restrizzjonijiet tal-Covid. 
 
Saru laqgħat fl-istituzzjonijiet li ġejjin: 
• Studievereniging Geschiedenis, l-assoċjazzjoni tal-istudenti tal-istorja, Università ta' Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, skola sekondarja, Helmond 
• Coalitie-Y, assoċjazzjoni taż-żgħażagħ tal-Kunsill Soċjoekonomiku (SER) 
• Graafschap College, istitut tal-MBO, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, Skola Sekondarja STEM (technasium), Alkmaar 
 
Total ta' 95 żagħżugħ/a ħadu sehem fil-laqgħat ta' djalogu. 

Tekniki ta' diskussjoni użati 
Il-metodu Sokratiku ntuża għad-djalogi online abbażi ta' tema, għad-djalogi ma' gruppi speċifiċi u għad-
djalogi maż-żgħażagħ. Dan il-metodu ilu jintuża għal snin fin-Netherlands għall-"Jum tad-Djalogu" tagħna, 
meta n-nies fin-Netherlands kollha jitkellmu ma' xulxin dwar kwistjonijiet li jikkonċernawhom. Fil-metodu 
Sokratiku, il-moderatur japplika l-prinċipji li ġejjin: 
 
• Ħalli lil kulħadd jirrakkonta l-istorja tiegħu 
• Tgħidx storja kontrarja immedjatament 
• Tratta lill-oħrajn b'rispett 
• Tkellem għalik innifsek ("naħseb" minflok "jgħidu") 
• Itlob spjegazzjonijiet jekk ma jingħad xejn għajr ġeneralizzazzjonijiet 
• Tiġġudikax, minflok investiga l-opinjonijiet 
• Ippermetti s-silenzju jekk in-nies jeħtieġu l-ħin biex jaħsbu 
 
Id-djalogi jsegwu din ix-xejra: diverġenza - konverġenza - diverġenza. Il-punt tat-tluq huwa li l-ewwel trid 
tiddevja (tagħmel spazju għal sentimenti u opinjonijiet individwali) qabel ma tkun tista' tikkonverġi 
(tiddiskuti direzzjonijiet possibbli) u fl-aħħar terġa' tiddevja (eż. tiġbor rakkomandazzjonijiet individwali). 
It-teorija u l-prattika juru li dan il-mudell jiżgura djalogu bla xkiel. 
 
Id-djalogi kollha tmexxew minn faċilitaturi professjonali. 
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5. Stħarriġ miftuħ online: Kwestjonarju u "Swipe to the future" 

Il-kwestjonarju tal-istħarriġ tal-panel kien miftuħ ukoll għaċ-ċittadini Netherlandiżi kollha, inkluż dawk 
residenti barra mill-pajjiż. Din kien miftuħ mill-1 ta' Settembru 2021 sal-14 ta' Novembru 2021. Barra minn 
hekk, matul l-istess perijodu, kull persuna Netherlandiża setgħet tipparteċipa permezz tal-għodda "Swipe 
to the future", għodda online b'20 dikjarazzjoni. 

Rispons u implimentazzjoni 
B'kollox, 1 967 rispondent imlew il-kwestjonarju u 6 968 imlew b'mod sħiħ l-għodda "swipe". Il-
kwestjonarju u l-għodda "swipe" kienu miftuħa għal kulħadd; ma kienx hemm kondizzjonijiet minn qabel 
jew kriterji tal-għażla għall-parteċipazzjoni. Il-mistoqsijiet fil-kwestjonarju setgħu jinqabżu (ma kienx 
hemm mistoqsijiet obbligatorji) biex jiġi massimizzat ir-rispons. Il-parteċipanti wieġbu "Nippreferi ma 
ngħidx" ħafna aktar ta' spiss fil-kwestjonarju milli fl-istħarriġ tal-panel rappreżentattiv. 
L-isfond tal-parteċipanti fil-kwestjonarju miftuħ u fl-għodda "swipe" kienu differenti minn dawk tal-
parteċipanti fl-istħarriġ tal-panel rappreżentattiv f'għadd ta' modi. Ir-riżultati tal-kwestjonarju miftuħ u 
tal-għodda "swipe" mhumiex rappreżentattivi, għall-kuntrarju ta' dawk tal-istħarriġ tal-panel. Ir-riżultati 
tal-istħarriġ miftuħ online intużaw biex jissupplimentaw l-istħarriġ tal-panel. Dawn jitfgħu dawl fuq is-
sentimenti u l-ideat prevalenti fin-Netherlands. Is-suġġerimenti għal titjib mogħtija fit-taqsimiet ta' test 
ħieles intużaw  
fis-subtema "Diskussjonijiet u ideat virtwalment u fiżikament". L-għodda "swipe" intużat biex jinkiseb 
għarfien dwar xi sentimenti prevalenti fin-Netherlands. Ir-riżultati ġew ikkunsidrati fit-tħejjija tar-
rakkomandazzjonijiet. Peress li r-rappreżentattività hija rekwiżit, dan ir-rapport iqis biss b'mod limitat ir-
riżultati tal-istħarriġ miftuħ online. 
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Din hija pubblikazzjoni tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. 
www.kijkopeuropa.nl 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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