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Viziunea noastră asupra Europei 
 

Opinii, idei și recomandări 
 
Teme 
• Valori și drepturi, statul de drept și securitatea 
• O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 
• Democrația europeană 
• Transformarea digitală 
• Educație, cultură, tineret și sport 
 
3 decembrie 2021 
 
Prezentul document este o traducere a raportului intitulat „Onze kijk op Europa: meningen, ideeën en 
aanbevelingen”, publicat la 3 decembrie 2021 în limba olandeză pe site-ul www.kijkopeuropa.nl. Prezenta 
versiune tradusă constituie o ediție simplificată în care formatarea originală (imagini și alte elemente de 
design grafic) a fost eliminată în scopul facilitării traducerii. 
  



Viziuni asupra Europei  2 

Viziunea noastră asupra... 

Raport de sinteză: toate recomandările la un loc 
Prin intermediul dialogului cu cetățenii „Viziuni asupra Europei”, am adunat opinii și idei din partea 
cetățenilor olandezi cu privire la viitorul Europei. Acest lucru a condus la formularea următoarelor 
recomandări adresate Uniunii Europene pentru primele cinci teme. 

Valori și drepturi, statul de drept și securitatea 
Este important ca UE să protejeze statul de drept. În același timp, olandezii consideră că ar trebui să se 
țină seama de diferitele tradiții și culturi din Europa. Cooperarea în cadrul UE poate avea multe beneficii și 
se poate manifesta în moduri diferite, dar trebuie să aducă valoare adăugată tuturor părților. Acest lucru 
este valabil și pentru schimbul de informații privind securitatea. Dacă totul trebuie partajat, cooperarea 
devine destul de rapid ineficientă. 
 
1. Trebuie să se garanteze că toată lumea se poate simți liberă și în siguranță 
2. UE trebuie extinsă numai dacă acest lucru are valoare adăugată 
3. Trebuie conlucrat în special împotriva criminalității internaționale și a terorismului 

O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 
Olandezii consideră că există multe oportunități pentru întărirea economiei europene. Dar țările nu pot fi 
întotdeauna comparate între ele sub fiecare aspect. Mai ales sistemul fiscal ar trebui să fie mai echitabil și 
mai clar. Iar noi toți, care formăm Europa, ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra punctelor noastre 
forte, cum ar fi calitatea și diversitatea. Statele membre ale UE pot colabora în acest sens pentru a asigura 
egalitatea de șanse pe piața europeană a forței de muncă. 
 
1. Trebuie să se țină seama de asemănări și de diferențe 
2. Merită utilizate în mai mare măsură punctele forte ale Europei 
3. Trebuie elaborat un sistem fiscal echitabil și clar 
4. Trebuie asigurate condițiile pentru ca toată lumea să poată ține pasul 

Democrația europeană 
Olandezii nu țin neapărat să știe totul despre UE, dar doresc mai multă transparență și informare. De 
exemplu, perspectiva altor țări din UE le poate oferi o imagine mai amplă. În plus, olandezii consideră că 
UE ar trebui să intre mai des în dialog cu cetățenii și, de preferință, să mențină un dialog permanent cu 
aceștia. Este important nu numai să se țină seama de diferitele interese, ci și să se ia decizii mai rapid 
decât în prezent. 
 
1. Trebuie furnizată o perspectivă mai largă asupra Europei 
2. Trebuie găsite modalități noi și constante de a-i asculta pe cetățeni 
3. Trebuie să existe o mai mare transparență și mai multă claritate cu privire la decizii 
4. Trebuie să se garanteze că se pot tranșa mai rapid problemele de decizie 

Transformarea digitală 
Societatea devine din ce în ce mai dependentă de internet, iar marile întreprinderi din domeniul 
tehnologiei câștigă din ce în ce mai multă putere. Olandezii resimt uneori îngrijorări serioase în acest sens. 
De aceea, este bine ca UE să elaboreze norme și standarde europene (în materie de protecție a vieții 
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private). În același timp, este important ca aceste norme și standarde să fie inteligibile și aplicarea lor să 
fie fezabilă pentru toți. Olandezii preferă să primească sprijin și informații din partea autorităților 
naționale, în propria lor limbă. 
 
1. Trebuie să se asigure un internet rapid, sigur și stabil peste tot 
2. Trebuie stabilite norme și standarde clare pentru întreprinderile online 
3. Normele privind protecția vieții private trebuie combinate cu punerea lor în aplicare și cu explicații 

practice 

Educație, cultură, tineret și sport 
Tinerii care studiază în străinătate ar putea învăța mai multe despre țara gazdă decât în prezent. Iar țările 
cu un nivel mai scăzut de cunoștințe nu ar trebui să își piardă toate talentele în favoarea altor țări. 
Olandezii consideră că teme precum cultura și abuzurile în sport sunt mai degrabă de competența statelor 
membre. Ei pun mult preț pe o limbă națională proprie. În general, orice persoană din Europa trebuie să 
se simtă liberă și să poată fi ea însăși. 
 
1. Trebuie să se încurajeze studiile în străinătate într-un mod judicios 
2. Teme precum cultura și sportul trebuie să fie lăsate în principal în competența statelor membre 
3. Trebuie să se facă în așa fel încât europenii să se cunoască reciproc mai bine și să se respecte 
 
  



Viziuni asupra Europei  4 

Introducere 

De la 1 septembrie până la jumătatea lunii noiembrie, în cadrul dialogului cu cetățenii „Viziuni asupra 
Europei”, orice olandez a avut ocazia să își împărtășească opiniile și ideile cu privire la viitorul Europei. 
Țările de Jos transmit Uniunii Europene (UE) recomandările desprinse din acest demers, împreună cu 
opiniile și ideile exprimate. Prezentul raport se axează pe primele cinci teme. Următoarele patru teme vor 
fi abordate într-un alt raport la începutul anului 2022. 

Despre „Viziuni asupra Europei” 
Uniunea Europeană vrea să afle ce gândesc cetățenii săi despre Europa, motiv pentru care a organizat 
Conferința privind viitorul Europei. Opiniile și ideile locuitorilor din întreaga Uniune Europeană vor 
contribui în cele din urmă la viitoarele planuri pentru Europa. În cadrul conferinței, Țările de Jos 
organizează dialogul național cu cetățenii „Viziuni asupra Europei”. 
 
Dialogul „Viziuni asupra Europei” a fost lansat la 1 septembrie, colectând opinii și idei prin intermediul 
unei anchete cu eșantion fix reprezentativ. Pentru a aprofunda concluziile inițiale obținute din ancheta cu 
eșantion fix și pentru a formula recomandări concrete, am organizat dialoguri tematice online. La acestea 
a putut lua parte oricine dorea. În completare, am mers pe teren să purtăm discuții cu tinerii și cu alte 
grupuri (mai greu accesibile). 

De la școlari, elevi de școli postliceale și studenți până la fermieri, migranți și ministru. 

În octombrie și noiembrie, au avut loc în total opt dialoguri tematice online, cu o medie de 30 de 
participanți la fiecare reuniune. De asemenea, am organizat un dialog tematic online și șapte dialoguri 
tematice pe teren cu diferite grupuri de olandezi. De exemplu, am vorbit cu comunitatea turcă din 
Schiedam și am mers în vizită la voluntarii Fundației Piëzo din Zoetermeer. La această din urmă întâlnire a 
fost prezent, după încheierea dialogului, și ministrul afacerilor externe, dl Knapen. Ministrul a discutat cu 
participanții despre dialog și despre afirmațiile lor privind viitorul Europei. Pe lângă acestea, am organizat 
șase reuniuni cu diferite grupuri de tineri. De exemplu, am fost primiți la un liceu din Helmond, la o școală 
postliceală din Doetinchem și la Universitatea din Leiden. 
 
„Întotdeauna îmi exprim cu plăcere opiniile critice pe hol, la automatul de cafea. De 
aceea am considerat că ar trebui să particip la acest dialog.” 
Participant la dialogul tematic  

Despre prezentul raport 
Pe baza opiniilor și ideilor pe care le-am colectat în ultimele luni, au fost elaborate recomandări din partea 
olandezilor către Uniunea Europeană. În dezbaterile dintre olandezi s-au declanșat discuții interesante și 
s-au prezentat idei inovatoare. De asemenea, au fost făcute sugestii prin intermediul anchetei cu eșantion 
fix și al cercetării deschise. Unele dintre aceste idei sunt incluse în prezentul raport. Conținutul lui 
constituie astfel vocea Țărilor de Jos: viziunea noastră asupra Europei. 
 
Desigur, așa cum există diferențe între țările europene și cetățenii lor, nici în interiorul Țărilor de Jos nu 
suntem întotdeauna de acord unii cu alții. Aceste diferențe sunt, de fapt, valoroase: ele constituie o 
caracteristică importantă a democrației. Recomandările sunt extrase din opiniile și ideile cel mai des 
exprimate de participanții la dialogul „Viziuni asupra Europei”. În completare, descriem preocupările, 
gândurile și sentimentele care sunt, poate, mai puțin răspândite, dar care ne-au atras atenția în timpul 
dialogurilor și al cercetării online. 
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„A fost plăcut să putem discuta în grupuri mici, cu oameni cu argumente pro și contra, 
într-un mod foarte diferit de cum decurg adesea discuțiile de pe rețelele de 
socializare.” 
Participant la dialogul tematic 
 
Pentru Conferința privind viitorul Europei sunt stabilite nouă teme. Aceste teme se află, de asemenea, în 
centrul dialogului cu cetățenii olandezi „Viziuni asupra Europei”. În octombrie, am publicat un raport 
intermediar cu primele concluzii și întrebări pentru continuarea dialogului, pe baza anchetei cu eșantion 
fix. În acest al doilea raport, descriem opiniile, ideile și recomandările pentru primele cinci teme pentru a 
contribui la sesiunea plenară a Conferinței privind viitorul Europei din decembrie. Următorul raport, care 
cuprinde celelalte patru teme, va fi publicat la jumătatea lunii ianuarie. 

Raportul actual – decembrie 2021 

• Valori și drepturi, statul de drept și securitatea 
• O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 
• Democrația europeană 
• Transformarea digitală 
• Educație, cultură, tineret și sport 
 
Următorul raport – ianuarie 2022 
• Schimbările climatice și mediul 
• Migrația 
• Sănătatea 
• UE în lume 

Ce se întâmplă în continuare? 
În cadrul Conferinței privind viitorul Europei sunt aduse laolaltă ideile, opiniile și recomandările tuturor 
cetățenilor UE. În sesiuni se discută nu numai rezultatele tuturor dialogurilor naționale cu cetățenii, ci și 
rezultatele altor inițiative din cadrul conferinței. Există astfel grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni, iar toți cetățenii UE (inclusiv cetățenii olandezi) pot accesa o platformă digitală europeană. 
 
„Este bine că UE ia această inițiativă. Sper că se va face cu adevărat ceva cu 
rezultatele obținute.” 
Participant la dialogul tematic 
 
Conferința se va încheia în primăvara anului 2022. La momentul respectiv, Țările de Jos vor întocmi un 
raport final al dialogului cu cetățenii, conținând prezentul raport și raportul următor (cu celelalte teme). 
Conferința va formula recomandări pentru președinția sa, formată din președinții Parlamentului 
European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene. Aceștia s-au angajat să exploreze 
modalitățile de a da curs recomandărilor. Pentru guvernul olandez, rezultatele reprezintă, de asemenea, o 
contribuție valoroasă la conturarea politicii Țărilor de Jos în raport cu UE. 
 
Pe scurt, procesul până în primăvara anului 2022 va decurge după cum urmează: 

Cronologie 

 Viziuni asupra Europei 
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1 
septembrie 

12 octombrie 22-23 octombrie 15 
noiembrie 

17-18 decembrie 21-22 ianuarie 22-24 aprilie   

Colectare de idei online      

 Dialoguri tematice       

  Rezultate intermediare 
(raport intermediar) 

 Raport 
intermediar 
privind temele 
legate de 
economie și 
democrație 

Raport 
intermediar 
privind clima și 
UE în lume 

 Raport final 
„Viziunea 
noastră asupra 
Europei” 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Sesiune a conferinței  Sesiune a 
conferinței 

Sesiune a 
conferinței 

Încheierea 
conferinței 

→ Recomandări 
pentru președinți 
• Parlamentul 

European 
• Comisia 

Europeană 
• Consiliul 

Uniunii 
Europene 

    ↑ ↑ ↑   

 Mai multe opinii și idei privind viitorul Europei: 

Dialoguri cu cetățenii  Grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni Platforma digitală europeană (inclusiv 
pentru cetățenii olandezi) 

Structura prezentului raport 
Prezentul raport se axează pe cinci teme. Pentru fiecare temă descriem, în această ordine: 
• Recomandările formulate pe baza tuturor componentelor dialogului cu cetățenii 
• Impresii generale privind opiniile, ideile și discuțiile din cadrul dialogurilor tematice (online și fizice) și 

sugestii din cercetarea online, în cuvinte și imagini. 
 
La sfârșitul prezentului raport este inclusă o justificare a metodei de cercetare. 
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Valori și drepturi, statul de drept și securitatea 

UE monitorizează statul de drept în toate țările UE și încearcă să reducă inegalitățile din interiorul UE. UE 
dorește, de asemenea, să îi protejeze pe toți europenii împotriva terorismului și a criminalității. Pentru a 
realiza acest lucru, UE introduce măsuri și norme, iar țările din UE colaborează intens între ele. 
 Cum privesc Țările de Jos acest lucru? 
 

Recomandări – Perspectiva noastră asupra securității și a statului de drept 
68 % dintre olandezi consideră atât că securitatea și statul de drept reprezintă o temă importantă, cât și că 
UE trebuie să se ocupe de aceste aspecte. 

1. Trebuie să se garanteze că toată lumea se poate simți liberă și în siguranță 

78 % dintre olandezi consideră că este important ca UE să protejeze statul de drept, precum și libertățile 
și drepturile noastre fundamentale. Și protecția drepturilor consumatorului ni se pare importantă: o largă 
majoritate este mulțumită de faptul că UE obligă producătorii să includă aceleași informații pe etichete în 
toate țările. Mulți olandezi consideră totodată că UE ar trebui să acorde atenție diferențelor care există în 
Europa în ceea ce privește tradițiile și culturile (în materie de guvernanță), nu în ultimul rând fiindcă 
altminteri este dificil să se colaboreze în mod eficient. Considerăm că este mai cu seamă important ca 
toată lumea din Europa să se simtă liberă și în siguranță. Aceasta înseamnă inclusiv să ai un acoperiș 
deasupra capului și acces la educație și îngrijire, precum și certitudinea că produsele pe care le găsești în 
magazinele europene sunt întotdeauna sigure. 

2. UE trebuie extinsă numai dacă acest lucru are valoare adăugată 

44 % dintre olandezi consideră că UE nu ar trebui extinsă cu mai multe țări. 25 % sunt în favoarea 
extinderii. Constatăm că există deja discuții destul de încinse între actualele state membre. Mulți olandezi 
consideră că trebuie să ne concentrăm mai întâi asupra acestui aspect. Iar dacă noi țări aderă la UE, 
acestea trebuie să fie cu adevărat în măsură să îndeplinească condițiile noastre, și acum, și pe viitor. 
Trebuie ca și statele membre actuale să perceapă o valoare adăugată în urma extinderii, afirmă mulți 
olandezi. În plus, considerăm că există și alte modalități prin care țările pot conlucra în vederea asigurării 
securității și a stabilității. De exemplu, uneori suntem îngrijorați cu privire la influența Rusiei asupra țărilor 
de la frontiera estică a UE. Este important ca UE să acorde atenție acestei probleme. 
 
„Extinderea nu ar trebui să fie o chestiune de costuri și beneficii, ci o chestiune de 
viziune asupra stabilității.” 

3. Trebuie conlucrat în special împotriva criminalității internaționale și a terorismului 

68 % dintre cetățenii olandezi consideră că serviciile de securitate din țările UE ar trebui să facă schimb de 
informații între ele. Însă considerăm că este important ca țările să aibă în continuare și posibilitatea de a 
decide, parțial, ce informații doresc sau nu să furnizeze. Dacă totul trebuie partajat, cooperarea devine 
destul de rapid ineficientă. Iar UE este în momentul de față atât de mare, încât trebuie să continuăm să 
analizăm în mod critic unde ajung sau pot ajunge informațiile sensibile. Dorim să putem avea în 
continuare încredere că viața noastră privată este protejată. Considerăm că este în primul rând logic să 
colaborăm împotriva criminalității grave și internaționale, cum ar fi criminalitatea informatică, traficul de 
droguri și terorismul. 
 
„Dacă treci o dată cu mașina pe roșu în Țările de Jos, chiar nu e nevoie să fie 
informată poliția spaniolă.” 
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Discuții și idei online și în persoană 
„Dacă sancționezi o țară care nu respectă normele, primii care suferă sunt cei mai săraci din țara 
respectivă. De asta consider că discuțiile sunt mai bune decât sancțiunile.” 

„Trebuie să asigurăm mai întâi stabilitatea în cadrul clubului actual. Abia apoi ne putem gândi la 
extindere.” 

„Putem să ne uităm critic și la propriul nostru stat de drept. Nici la noi lucrurile nu sunt perfecte.” 

IDEE: „Să se stabilească norme stricte de integritate pentru politicienii din întreaga Europă, pentru a 
preîntâmpina posibilitatea ca aceștia să fie influențați prea ușor.” 

IDEE: „Să se intensifice cooperarea dintre poliție și sistemele judiciare din țările UE.” 

Elevi de nivel postliceal din Doetinchem: „Cine vrea în UE trebuie să respecte regulile” 

La Graafschap College din Doetinchem, peste 20 de elevi la specializarea Infirmerie au vorbit despre 
principalele avantaje ale UE pe care le văd: piața liberă, moneda comună euro și faptul că ai dreptul, ca 
european, să lucrezi și să locuiești în alte țări ale UE. „Iar țările UE se pot sprijini reciproc. Împreună 
suntem mai puternici”, a spus unul dintre elevii prezenți. S-a discutat și despre importanța regulilor. Dacă 
țările nu le respectă, este adesea dificil să sancționezi ferm un stat. Elevii au fost de părere că ar fi bine să 
fie mai ușor de făcut acest lucru. Unul dintre ei a menționat în acest sens și efectul disuasiv. „Dacă aplici 
sancțiuni severe, văd și alte țări ce se poate întâmpla dacă nu respectă regulile.” 

Comunitatea hindustană surinameză din Utrecht: „Uneori lipsește încrederea în statul de drept” 

Fundația Asha este o organizație voluntară a comunității hindustane surinameze din orașul Utrecht. 
Participanții la dialogul tematic au discutat, printre altele, despre importanța drepturilor civile: dreptul la 
un acoperiș deasupra capului, dar și, de exemplu, dreptul de a nu face obiectul discriminării. Potrivit 
voluntarilor prezenți, trebuie să existe norme care să protejeze aceste drepturi pentru toți cetățenii 
europeni. Nu este întotdeauna clar ce este reglementat în momentul de față în Țările de Jos și ce este 
reglementat la nivel european. Acest lucru diminuează uneori încrederea în administrația publică, nu în 
ultimul rând pentru că se întâmplă ca administrația publică să greșească. „Degeaba spui că autoritățile 
trebuie să mă apere, dacă uneori calcă strâmb, cum s-a întâmplat în cazul scandalului cu alocațiile”, a 
declarat unul dintre participanți. „UE ar trebui să se asigure că normele sunt respectate efectiv”, în opinia 
altcuiva. 
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O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Prin urmare, UE 
dorește ca țările sale să colaboreze la planurile de redresare, astfel încât să putem ieși din pandemie mai 
puternici din punct de vedere economic. Pe termen lung, obiectivul UE este de a face economia 
europeană mai sănătoasă, mai verde și mai digitală. Cum privesc Țările de Jos acest lucru? 
 

Recomandări – Viziunea noastră asupra economiei și a locurilor de muncă 
61 % dintre olandezi consideră atât că economia și locurile de muncă reprezintă o temă importantă, cât și că 
UE trebuie să se ocupe de aceste aspecte. 

1. Trebuie să se țină seama de asemănări și de diferențe 

71 % dintre olandezi consideră că UE ar trebui să se asigure că întreprinderile colaborează mai mult 
pentru a consolida economia europeană. În schimb, doar câțiva dintre ei cred că ar trebui alocate 
întreprinderilor mai multe fonduri din partea UE. Mai presus de toate, considerăm că ar putea fi 
eficientizată cooperarea. Diverse companii investesc în aceleași tehnologii noi, uneori și cu bani publici. 
Dacă am avea o viziune europeană asupra economiei, am putea cheltui acești bani mai eficient. Desigur, 
diferențele dintre țări trebuie avute în vedere în continuare. 
 
„Sectorul agricol din Țările de Jos este foarte modern. Nu se poate compara efectiv cu 
agricultura din alte țări.” 

2. Merită utilizate în mai mare măsură punctele forte ale Europei 

Olandezii consideră că există multe oportunități de consolidare a economiei europene, dar că trebuie 
făcute anumite alegeri. Acesta este motivul pentru care considerăm că UE ar trebui să se concentreze în 
principal pe valorificarea punctelor sale forte. De exemplu, credem că Europa are performanțe bune în 
ceea ce privește digitalizarea, durabilitatea și infrastructura. Și, poate mai important: calitatea și 
diversitatea sunt sinonime cu Europa. Tocmai pentru că suntem un continent divers, cu opinii și idei 
diferite, ar trebui să nu ne limităm doar la exploatarea beneficiilor economice. Acesta este modul în care 
Europa se poate deosebi de economia chineză, de exemplu. 

3. Trebuie elaborat un sistem fiscal echitabil și clar 

82 % dintre olandezi consideră că țările UE ar trebui să colaboreze pentru a se asigura că toate 
întreprinderile din UE își plătesc impozitele în mod echitabil – inclusiv întreprinderile foarte mari. Unele 
dintre ele se mută în alte țări doar pentru că pot plăti mai puține impozite acolo. UE ar trebui să facă ceva 
în acest sens, de exemplu, să impună o cotă minimă pentru toate țările. Pe de altă parte, considerăm că 
impozitarea este o chestiune care ține de fiecare țară, care are propriile sale obiective și particularități. În 
concluzie, considerăm că impozitarea este o problemă complicată. Acesta este motivul pentru care am 
dori să avem un sistem fiscal mai bun, echitabil și clar pentru toată lumea din Europa. 
 
„Castraveții trebuie să fie drepți peste tot, dar normele fiscale pot fi diferite. Nu e 
absurd?” 

4. Trebuie asigurate condițiile pentru ca toată lumea să poată ține pasul 

71 % dintre olandezi consideră că UE ar trebui să contribuie la crearea mai multor locuri de muncă. 
Considerăm că anumite grupuri merită o atenție deosebită, de exemplu tinerii și persoanele care nu sunt 
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în câmpul muncii. Acest lucru ar putea fi realizat prin granturi pentru întreprinderi, dar și prin acordarea 
de sprijin suplimentar angajatorilor și lucrătorilor. Ne gândim, de exemplu, la recomandări sau pur și 
simplu la lucruri foarte practice. Uneori, un astfel de sprijin poate fi organizat mai eficient din interiorul 
UE, iar alteori este mai mult o chestiune ce ține de competența fiecărui stat membru. Țările UE ar trebui 
să asigure, în mod primordial, egalitatea de șanse pe piața europeană a forței de muncă împreună. 

Discuții și idei online și în persoană 
„Să se accelereze automatizarea în Europa, astfel încât mărfurile care vin acum din China să fie fabricate 
din nou aici.” 

„Trebuie luate în serios revoluția Bitcoin și alte criptomonede. Persoanele care fac tranzacții cu ele sunt 
etichetate drept evazioniste, în ciuda faptului că tehnologiile blockchain de acest tip reprezintă viitorul.” 

„Acționarii nu sunt singurii actori din economia europeană. Nu se poate face nimic fără lucrători.” 

„Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru persoanele cu handicap. În acest moment, ele 
întâmpină dificultăți mult prea mari în găsirea unor locuri de muncă potrivite.” 

„Multe norme europene sunt complicate și se schimbă constant. Acest lucru îngreunează procesul de 
inovare al întreprinderilor.” 

„Când aveam de realizat lucrări de construcție pentru compania mea, contractantul meu local ar fi putut 
foarte ușor să înceapă lucrarea mult mai devreme. Dar mai întâi a trebuit să înscriu contractul în sistemul 
european de licitații. O adevărată bătaie de cap.” 

Participanții la dialogul online: „Ce părere avem despre întreprinderile mari?” 

În cadrul unuia dintre dialogurile tematice a fost discutată puterea tot mai mare a marilor întreprinderi. 
Unii participanți ar dori ca UE să adopte o poziție mai fermă în acest sens, deoarece întreprinderile obțin 
uneori profituri uriașe, dar plătesc puține impozite datorită unor mecanisme fiscale inteligente. Alți 
participanți au abordat problema dintr-o perspectivă mai amplă: aceste întreprinderi creează multe locuri 
de muncă și sunt benefice pentru economia națională. „Ele nu ar trebui alungate”, a spus cineva. „Țările 
UE ar trebui să conlucreze în această privință”, a afirmat altcineva. „Întreprinderile mari pot asmuți țările 
una împotriva celeilalte. De aceea, noi, UE, trebuie să formăm un front mai unit.” 

Agricultori care manifestă grijă față de natură: „Stabiliți obiective în loc de limite” 

BoerenNatuur este o asociație de exploatații agricole. Unul dintre lucrurile discutate de un grup de 
membri a privit reglementările europene pentru agricultori. Pe de o parte, ei consideră că UE este un 
lucru bun, de exemplu deoarece facilitează exportul către alte țări. Pe de altă parte, consideră că adesea 
politicile ar putea fi mai clare. „Dar suntem din ce în ce mai mult pe aceeași lungime de undă”, a spus 
cineva. În special, mai sunt necesare îmbunătățiri la nivelul procedurilor: adeseori, ele încă sunt foarte 
birocratice și necesită mult timp. Unul dintre participanți a afirmat că reglementările ar trebui, mai presus 
de toate, să nu fie prea detaliate. „Să se stabilească în schimb obiective clare, cum ar fi apa curată. Apoi 
putem decide noi înșine cât de late să fie ecluzele.” 
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Democrația europeană 

UE îi încurajează pe europeni să voteze și dorește să-i implice pe cetățeni în procesul decizional și în 
politicile europene și în afara perioadelor electorale. UE promovează, de asemenea, inițiative pentru 
consolidarea democrației, cum ar fi un plan de acțiune care are ca obiectiv asigurarea unor alegeri libere și 
corecte și o presă liberă. Cum privesc Țările de Jos acest lucru? 
 

Recomandări – Viziunea noastră asupra democrației europene 
60 % dintre olandezi consideră atât că democrația europeană reprezintă o temă importantă, cât și că UE 
trebuie să se ocupe de acest aspect. 

1. Trebuie furnizată o perspectivă mai largă asupra Europei 

În mass media se vorbește despre Europa cel mai adesea dacă este o criză, după cum observă olandezii. 
Auzim foarte puțin despre deciziile zilnice. În calitate de cetățeni, nu trebuie neapărat să știm totul, dar, 
ca să ne putem forma o opinie de calitate, ar fi bine să avem o imagine de ansamblu mai clară. Ni s-ar 
părea, de exemplu, interesant să auzim mai des perspectiva altor țări asupra UE. Mass-media și 
învățământul pot juca un rol important în acest sens. Însă mass-media trebuie să fie în continuare în 
măsură să facă propriile alegeri. Pentru că noi, olandezii, considerăm că libertatea presei este foarte 
importantă în democrația noastră. 
 
„Adesea auzim ceva despre UE numai atunci când este o criză. În condițiile acestea, 
sentimentul despre Europa rămâne unul negativ.” 

2. Trebuie găsite modalități noi și constante de a-i asculta pe cetățeni 

51 % dintre olandezi consideră că UE nu este suficient de conștientă de curentele de opinie din societate. 
Pentru a remedia acest lucru, UE ar trebui să intre mai des și, de preferință, în mod permanent în dialog 
cu cetățenii. Prin urmare, mulți olandezi găsesc că Conferința privind viitorul Europei reprezintă o 
inițiativă bună. Referendumurile pot fi, de asemenea, un instrument valoros, dar pe această temă opiniile 
olandezilor sunt împărțite. Pentru unele teme s-ar putea să fie nevoie să dispui de cunoștințe de 
specialitate. Comunicarea cu cetățenii nu ar trebui, în niciun caz, să fie o „căsuță de bifat”. Considerăm că 
este important să fim luați în serios. 

3. Trebuie îmbunătățite transparența și claritatea cu privire la decizii 

Adesea, cetățenii olandezi consideră că Europa este destul de complicată. Nu toată lumea are același nivel 
de cunoștințe de bază. UE trebuie să țină seama în mai mare măsură de acest lucru. Dorim ca UE să devină 
mai transparentă și să ne fie mai ușor să rămânem la curent cu ce se întâmplă. Și autoritățile olandeze au 
un rol de jucat în acest sens. Mulți olandezi sunt interesați de deciziile europene, dar canalele oficiale li se 
par prea greu de găsit sau prea complexe. În plus, oamenii au interese și nevoi diferite. Ar trebui deci să 
poți alege subiectele despre care vrei să afli mai mult. Tinerii sunt adesea interesați de Europa, dar, de 
exemplu, intră în contact cu foarte puțin conținut pe această temă pe platformele lor de comunicare 
socială. 
 
„În vacanță în Ungaria, am văzut lângă o pădure nou plantată un panou mare: «Un 
proiect materializat mulțumită UE». Eu sunt sceptic în privința Europei, dar la 
momentul respectiv am simțit totuși o mândrie.” 
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4. Problemele de decizie trebuie să se poată tranșa mai rapid 

Olandezilor li se pare destul de greu de înțeles cum funcționează democrația europeană, însă procesul 
decizional în UE pare adesea a fi foarte lent. La alegerile europene vedem în principal alianțe între 
partidele naționale. Poate există și alte modalități de reprezentare a intereselor europene. Aproximativ o 
treime dintre olandezi consideră că la alegerile pentru Parlamentul European ar trebui să poată vota 
pentru candidați din alte țări. O proporție aproximativ egală este de părere că acest lucru nu este necesar. 
Cel mai important este să se țină seama în mod corespunzător de diferitele interese. Și în același timp, să 
se tranșeze mai rapid problemele de decizie decât în prezent. 
 
„La alegeri, doresc să mă pot identifica cu cineva și să știu ce valori reprezintă. Nu e 
neapărat nevoie să fie un compatriot.” 

Discuții și idei online și în persoană 
„Trebuie să se renunțe la dreptul de veto al statelor membre. Ar trebui să decidă majoritatea.” 

„Pentru decizii importante, trebuie să se creeze grupuri de discuție alcătuite din cetățeni, eventual chiar și 
pe bază (semi) obligatorie, cum se procedează cu juriile din SUA.” 

„Trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura că politicienii și funcționarii publici ai UE intră în mod regulat 
în contact cu «teritoriul» și nu trăiesc în întregime în bula de la Bruxelles.” 

IDEE: „Consider că fiecare ediție a jurnalului de știri ar trebui să aloce câteva minute chestiunilor europene. 
Sau lansați un buletin de știri europene zilnic sau săptămânal.” 

IDEE: „Poate ar trebui ca politicienii europeni să meargă mai des la emisiunile de televiziune.” 

„Tânăr fiind, nu citesc aproape niciodată știri despre Europa. Sunt curios ce se întâmplă în Europa, dar nu 
doresc să dedic prea mult timp acestor aspecte.” 

Tinerii de la Coalitie-Y din Utrecht: Discuție privind organizarea de referendumuri 

Membrii organizației Coalitie-Y – o platformă de cooperare între diferite organizații de tineret – au purtat 
o discuție intensă cu privire la organizarea la referendumuri. Oponenții au menționat riscul ca discuțiile să 
se reducă la alb-negru, în condițiile în care subiectele sunt adesea mult mai complexe. Unul dintre 
participanți a afirmat: „Avem dreptul să votăm pentru UE și avem dreptul să candidăm. Cu referendumuri 
subminezi de fapt toate astea.” Susținătorii ideii de referendum au spus că li se pare, dimpotrivă, un lucru 
bun ca politicienii să știe cum gândesc cetățenii despre un subiect: acest lucru poate contribui la 
orientare. Totodată, referendumurile ar putea contribui la aducerea UE în planul conștiinței generale: ce 
subiecte sunt pe agendă și ce alegeri trebuie făcute. 

Voluntari din partea societății civile: „Țările trebuie să își înțeleagă reciproc mai bine 
perspectivele.” 

Fundația Piëzo din Zoetermeer este alcătuită din voluntari care activează în diverse moduri în domeniul 
participării sociale. Participanții la dialogul tematic și-au exprimat îngrijorarea cu privire la clivajele din ce 
în ce mai mari pe care le văd în Europa. Un exemplu în acest sens sunt opiniile țărilor cu privire la 
comunitatea LGBTIQ. Dacă țările nu își înțeleg reciproc punctele de vedere, este dificil să colaborăm. „De 
aceea este necesar să ne cunoaștem mai bine”, consideră un participant. „Acum pur și simplu nu știm cum 
sunt văzute lucrurile în alte țări. Nu înțelegem suficient cultura și contextul celuilalt. Și e nevoie de asta 
pentru a lua decizii corecte împreună.” 
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Transformarea digitală 
În lumea noastră online se stabilesc cerințe din ce în ce mai exigente în materie de conexiune la internet, 
siguranță și confidențialitate. UE resimte o anumită responsabilitate în acest domeniu și se angajează să 
se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă în societatea digitală. De asemenea, UE investește în soluții 
digitale la problemele sociale. Cum privesc Țările de Jos acest lucru? 
 
Recomandări – Viziunea noastră asupra lumii online 
45 % dintre cetățenii olandezi consideră lumea online o chestiune importantă, pe care UE ar trebui să o 
abordeze. 
1. Trebuie să se asigure un internet rapid, sigur și stabil peste tot  
61 % dintre olandezi consideră că UE ar trebui să se asigure că în Europa toată lumeare are acces la o 
conexiune la internet rapidă și stabilă. Suntem cu toții conștienți de faptul că internetul joacă un rol tot 
mai important în viața noastră. Copiii noștri cresc cu educația digitală. Atât comunicarea națională, cât și 
cea internațională se realizează din ce în ce mai mult online. Autonomia considerabilă a internetului ne 
îngrijorează uneori. Prin urmare, mulți olandezi consideră că UE ar trebui să investească în acest domeniu, 
cu condiția ca investiția să fie eficientă. În opinia noastră, protecția împotriva criminalității online este cea 
mai importantă problemă care trebuie abordată la nivel european. Totuși, este bine să se pună accentul 
pe combaterea criminalității online și la nivel național. 
 
„Dacă îmi imaginez un atac cibernetic asupra sistemelor noastre de apărare împotriva 
inundațiilor, mă simt foarte vulnerabil.” 
2. Trebuie stabilite norme și standarde clare pentru întreprinderile online 
75 % dintre olandezi consideră că UE ar trebui să se asigure că achizițiile pe internet sunt la fel de sigure în 
toate țările Uniunii. Aproape toți cumpărăm mai multe lucruri din străinătate și partajăm date sensibile în 
acest proces, ceea ce uneori induce un sentiment de insecuritate. Nu poți ști exact în ce site-uri poți avea 
încredere. Ar fi bine ca UE să elaboreze norme și standarde europene privind protecția vieții private pe 
care toată lumea să le poată înțelege. Ne îngrijorează adeseori și puterea marilor companii de internet. 
Considerăm că avem partea noastră de responsabilitate în ceea ce privește gestionarea judicioasă a 
datelor noastre, dar credem totodată că și UE poate juca un rol în acest domeniu. Țările UE trebuie să 
colaboreze pentru a se asigura că întreprinderi precum Google și Facebook nu ajung să dețină prea multă 
putere. 
 
„Fiind o țară mică, nu prea avem marjă de manevră în fața  unui «actor de talie 
mondială» precum Facebook.” 
3. Normele privind protecția vieții private trebuie combinate cu punerea lor în aplicare și cu 
explicații practice 
În urma adoptării Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), cetățenii olandezi știu că toate 
țările trebuie să respecte aceleași norme și reglementări privind protecția vieții private. Ne bucurăm că 
putem conta pe această legislație, deoarece viața noastră privată este importantă pentru noi. Unii 
olandezi consideră că uneori normele merg prea departe sau sunt ilogice. În plus, legislația poate genera 
multe sarcini pentru angajatori. Considerăm, de asemenea, că trebuie acordată mai multă atenție punerii 
în aplicare practice a legislației privind protecția vieții private, cu mai mult sprijin și orientări atât pentru 
cetățeni, cât și pentru întreprinderi. În acest context, considerăm că rolul principal le revine statelor 
membre. Problemele sau întrebările legate de viața privată se rezolvă cel mai bine împreună cu 
autoritățile naționale și în propria noastră limbă. 
Discuții și idei online și în persoană 
IDEE: „Trebuie stabilite cerințe mai stricte pentru programatori și întreprinderi și trebuie interzise limbajele 
de programare nesecurizate.” 
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„Trebuie să se furnizeze gratuit un software antivirus european pentru a crea un firewall european.” 

„Când trec granița în Germania, telefonul meu mobil își pierde brusc acoperirea. Cu siguranță că nu ar 
trebui să se mai întâmple!” 

„Cu iPhone-urile noastre putem fi urmăriți oriunde. În definitiv, este și vina noastră.” 

„Nu e plăcut să completezi un nou tip de formular de confidențialitate în fiecare țară.” 

IDEE: „Trebuie înființată o poliție europeană a internetului. Acesta este în mod evident un domeniu în care 
este nevoie de acțiune la nivelul  UE.” 

Participanții la dialogul online: „Un acces bun la internet peste tot este în interesul nostru” 

În cadrul unuia dintre dialogurile tematice a avut loc o discuție interesantă cu privire la rolul UE în lumea 
online. Toți participanții au fost de acord că este important să existe conexiuni bune la internet în întreaga 
Europă. Dar este oare aceasta o chestiune de competența UE? Mai mulți participanți au considerat că este 
în principal o sarcină care îi revine fiecărui stat membru în parte. Un alt participant a subliniat că existența 
unor conexiuni bune și stabile la internet în străinătate ar aduce beneficii și Țărilor de Jos: „Noi câștigăm 
miliarde din comerțul cu alte țări ale UE. Așadar, este în interesul nostru ca aceste țări să funcționeze 
bine.” 

Elevi din Helmond: „Aceleași reguli și sancțiuni pentru infractorii online” 

La Colegiul Dr. Knippenberg din Helmond, elevi de 15 și 16 ani au discutat problema criminalității online. 
Ei află frecvent despre astfel de probleme de la buletinele de știri: de exemplu, că la o întreprindere a avut 
loc o încălcare a securității datelor sau că o țară precum Rusia sau China încearcă să fure date. Întrucât 
infractorii online lucrează adesea transfrontalier, elevii consideră că este logic ca țările europene să 
coopereze în acest sens. În opinia lor, aceasta înseamnă stabilirea de reguli, dar și de sancțiuni. „Dacă 
hackerii din Rusia încearcă să ne invadeze spațiul, UE trebuie să riposteze.” 
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Educație, cultură, tineret și sport 
Responsabilitatea pentru domeniile educației, culturii, tineretului și sportului le revine țărilor UE. UE 
poate să ofere sprijin și chiar o face, de exemplu, prin promovarea educației de calitate și a 
multilingvismului, prin protejarea patrimoniului cultural și prin sprijinirea sectoarelor culturale și sportive. 
Cum privesc Țările de Jos acest lucru? 
 

Recomandări – Viziunea noastră asupra educației, culturii, tineretului și sportului 
45 % dintre olandezi consideră că educația este o chestiune importantă și că UE trebuie să se ocupe de aceste 
aspecte. În ceea ce privește tineretul, cultura și sportul, au dat acest răspuns 39 %, 23 % și, respectiv, 19 % 
dintre olandezi. 

1. Trebuie să se încurajeze studiile în străinătate într-un mod judicios 
Mulți olandezi consideră că efectuarea de studii în străinătate are un impact pozitiv asupra tinerilor, 
contribuind la dezvoltarea personală. În plus, studiile în străinătate îi pot ajuta pe europeni să se înțeleagă 
mai bine, putând contribui și la o mai bună integrare. Prin urmare, mulți olandezi consideră că este un 
lucru bun faptul că există un program Erasmus care încurajează studiile în străinătate. Pe de altă parte, 
suntem mulțumiți de faptul că UE urmărește cu un ochi critic acest aspect. În practică, de exemplu, 
studenții internaționali tind să formeze grupuri separate și nu învață întotdeauna prea multe despre țara 
în care studiază. De asemenea, UE trebuie să evite situația în care țările cu un nivel mai scăzut de 
cunoștințe sfârșesc prin a avea un exod de creiere pentru că cei mai talentați cetățeni ai acestora studiază 
în străinătate. 
 
„Ar trebui dezvoltate programe de schimb și la nivelul învățământului profesional.” 

2. Teme precum cultura și sportul trebuie să rămână în sfera de competență a statelor membre  
58 % dintre olandezi consideră că UE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a proteja patrimoniul 
cultural al Europei – cum ar fi templele din Grecia, de exemplu. Pe de altă parte, în opinia noastră cultura 
locală este în primul rând responsabilitatea fiecărei țări în parte. Același lucru este valabil, de exemplu, 
pentru problemele din sport. Aceasta este o chestiune importantă, dar nu poate fi una dintre sarcinile 
principale ale UE. În esență, Europa trebuie să acorde prioritate și fonduri consistente altor aspecte. 
Uneori, contribuțiile financiare sunt absolut necesare, însă există și alte modalități de colaborare, de 
exemplu prin schimbul de cunoștințe și de idei. 
 
„Protejarea culturii este o chestiune care ține de competența fiecărei țări. Dar dacă 
patrimoniul mondial este neglijat, atunci cred cu tărie că UE ar trebui să intervină.” 

3. Europenii ar trebui să se cunoască mai bine și să se respecte mai mult 
Olandezilor le place când alți europeni vorbesc bine limba engleză. Aceasta ne ușurează mult viața când 
călătorim în străinătate și, de exemplu, dacă dorim să comunicăm cu lucrători migranți în Țările de Jos. În 
același timp, mulți olandezi consideră că este foarte important să continuăm să vorbim și să prețuim 
propria noastră limbă. Dorim, de asemenea, să respectăm și alte diferențe din Europa. Fie că este vorba 
de cultură, educație sau sport, orice persoană ar trebui să se simtă liberă să fie ea insăși. Diferențele pot fi 
o sursă de conflict uneori , însă tocmai ele sunt cele care fac din Europa un continent atât de bogat. De 
aceea, mulți olandezi consideră că țările ar trebui să își aloce timp pentru a se familiariza reciproc cu 
obiceiurile și viziunile celorlalte țări. 
 
„Eu văd UE ca pe un grup de prieteni. Ne respectăm diferențele dintre noi și putem 
cere ajutor unii de la alții când avem nevoie.” 
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Discuții și idei online și în persoană 
IDEE: „Pe lângă programa națională, ar trebui să se introducă o programă europeană comună la toate 
nivelurile de educație.” 

IDEE: „Pe lângă capitala culturii, ar trebui să existe în fiecare an și o capitală (sau o țară) a educației, 
tineretului și sportului.” 

„Ceea ce ne leagă în UE este tocmai faptul că avem cu toții cultura propriei noastre țări. Și, astfel, nu 
suntem definiți de o singură cultură.” 

„În loc să punem în lumină lucrurile negative, ar trebui să încercăm să promovăm mai mult sportul.” 

„Eu sunt integrat aici, plătesc impozite, dar sunt și rămân latino-american. Îmi prețuiesc limba, muzica și 
mâncarea. Aceste lucruri nu sunt o problemă în Europa.” 

„Se vorbește prea mult despre economie în Europa și prea puțin despre bunăstare.” 

Studenți la Universitatea din Leiden: „Limba este importantă, dar trebuie să rămână o alegere 
liberă” 

La Universitatea din Leiden, studenții de la facultatea de istorie au dezbătut acest concept. Ei consideră că 
este important ca oamenii să vorbească mai multe limbi. În opinia lor, cunoașterea mai multor limbi ajută 
extraordinar de mult la dezvoltarea personală și reprezintă un avantaj în comerț și în relațiile politice din 
cadrul UE. Ei consideră că ar trebui predate limbi străine în școală, dar că acestea nu ar trebui să 
constituie materii obligatorii. În mod similar, studenții consideră că a doua limbă nu trebuie neapărat să 
fie o limbă europeană. „Dacă trăiești în Europa de Est și alegi să înveți limba rusă, ai tot dreptul să o faci”, 
a declarat unul dintre participanți. 

Comunitatea turcă din Schiedam: „Să se asigure oportunități de angajare echitabile pentru toți 
tinerii” 

La fundația Hakder din Schiedam, unul dintre lucrurile despre care a vorbit comunitatea turcă locală a fost 
importanța unor oportunități de angajare echitabile pentru toți. Toți cei prezenți au fost de acord că UE ar 
trebui să impună întreprinderilor să ofere stagii sau locuri de muncă tinerilor cu posibilități reduse. Ei au 
semnalat că în special tinerii migranți întâmpină dificultăți în găsirea de stagii și locuri de muncă. „Unii 
dintre ei nici măcar nu merg la medic deoarece se tem că vor trebui să plătească. Din acest motiv, este 
foarte puțin probabil să-și depună candidatura pentru un stagiu sau pentru un loc de muncă”, a declarat 
unul dintre participanți. „Întreprinderile trebuie să depună mai multe eforturi în acest sens, iar UE ar 
trebui să încurajeze acest lucru.” 
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Justificare a metodei de cercetare 

Dialogul „Viziuni asupra Europei” este alcătuit din diferite formate de dialog interconectate, care reunesc 
opiniile și ideile cetățenilor olandezi cu privire la viitorul Europei și al UE. Prezenta secțiune demonstrează 
modul în care formatele de dialog interconectate respectă orientările aplicabile grupurilor de dezbatere 
naționale ale cetățenilor în contextul Conferinței privind viitorul Europei. 
 
Conceperea formatelor de dialog interconectate  

Au fost utilizate următoarele forme de dialog: 
1. Anchetă cu eșantion fix 

Anchetă asupra unei secțiuni transversale reprezentative a populației olandeze. 
2. Dialoguri tematice online aprofundate 

Dialoguri în care rezultatele primului raport intermediar „Viziunea noastră asupra Europei: percepții 
inițiale și întrebări ulterioare (8 octombrie 2021)” sunt explorate mai în detaliu cu un grup de olandezi. 

3. Dialoguri cu grupuri specifice 
Întâlniri cu olandezi care nu sunt obișnuiți să participe la sondaje și grupuri de dezbatere (online). 

4. Dialoguri cu tinerii 
Întâlniri axate pe temele europene care prezintă cea mai mare relevanță pentru tineri. 

5. Cercetare deschisă online: Chestionar și instrumentul „Swipe to the future” 
Chestionarul folosit în ancheta cu eșantion fix a putut fi completat de toți cetățenii olandezi, inclusiv 
de cei cu domiciliul în străinătate, și a putut fi accesat între 1 septembrie 2021 și 14 noiembrie 2021. În 
plus, în aceeași perioadă, fiecare olandez a putut să participe prin intermediul instrumentului „Swipe 
to the future”, un instrument online cu 20 de afirmații. 
 

1. Ancheta cu eșantion fix 

Dialogul cu cetățenii olandezi „Viziuni asupra Europei” (Kijk op Europa) a fost lansat la 1 septembrie 2021 
printr-o anchetă cu eșantion fix. În prezenta justificare a metodei de cercetare sunt descrise pe scurt 
conceperea și efectuarea acestei anchete cu eșantion fix. 

Obiectiv și populație-țintă 
Dialogul „Viziuni asupra Europei” a fost lansat cu un chestionar online în care s-a analizat modul în care 
percep olandezii viitorul Europei. Chestionarul a fost prezentat unui eșantion fix reprezentativ și a fost pus 
la dispoziția tuturor olandezilor (inclusiv a celor care locuiesc în străinătate). În plus, a fost disponibil 
tuturor și instrumentul online „Swipe to the future”, care a prezentat 20 de afirmații cu privire la care 
oamenii și-au putut exprima opiniile. Rezultatele anchetei cu eșantion fix au fost discutate în cadrul 
diverselor dialoguri tematice care au urmat dialogului cu cetățenii „Viziuni asupra Europei”. 

 
Populația-țintă pentru ancheta cu eșantion fix este formată din toți cetățenii olandezi cu vârsta de peste 
18 ani și înregistrați (din momentul în care a început activitatea de teren) ca rezidenți olandezi în evidența 
municipală a persoanelor. Potrivit Biroului Național de Statistică din Țările de Jos (CBS), la 1 ianuarie 2021 
acest grup-țintă număra 14 190 874 de persoane. Limita inferioară de 18 ani corespunde vârstei de 
votare. Aceasta este populația identificată pentru ancheta cu eșantion fix. 
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Activitate de teren 
Pentru a obține o imagine statistică a „olandezilor”, s-a efectuat o anchetă cu eșantion fix la nivel național, 
format din peste 100 000 de membri (grupul Research Keurmerk, certificat ISO, Asociația Olandeză de 
Cercetare a Pieței). Toți acești membri s-au înscris pentru anchetă și și-au exprimat în mod regulat opiniile 
cu privire la o serie de subiecte. Pe lângă motivația lor personală de a furniza informații, ei primesc și o 
remunerație pentru completarea sondajelor. Diverse studii științifice au arătat că respondenții care 
primesc compensații financiare pentru completarea sondajelor nu oferă răspunsuri semnificativ diferite 
față de cei care nu primesc (sursa: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. 
A., Wang, X., 2015). 
 
Activitatea de teren a început la 11 august 2021 și s-a încheiat la 19 septembrie 2021. A fost folosită o 
singură metodă de colectare a datelor: cercetare pe internet. Membrii eșantionului fix au primit fiecare 
câte un e-mail care conținea un link personalizat către chestionarul online. După două săptămâni, 
participanții la anchetă au primit un e-mail de reamintire. Invitațiile de participare au fost trimise în loturi 
și în formă stratificată (avându-se grijă să existe o distribuție egală între subpopulații), până la atingerea 
numărului necesar de respondenți. 

Eșantionare și distribuție 
Principiul director pentru conceperea studiului a fost că, pentru a se obține o bună fiabilitate statistică, ar 
trebui să participe cel puțin 3 600 de respondenți. Acest număr a asigurat totodată o bună distribuție în 
ceea ce privește diferitele caracteristici generale ale populației. Olandezii sunt foarte diverși. Din acest 
motiv, studiul s-a asigurat în prealabil că eșantionul este caracterizat de o distribuție corespunzătoare, 
care ține seama de o serie de caracteristici. Țările de Jos sunt o țară relativ mică, dar opiniile regionale pot 
fi diferite. Atitudinea unei persoane față de importanța relativă pe care o acordă unui subiect poate fi 
determinată (și) de locul în care trăiește. De exemplu, persoanele care locuiesc în zonele rurale pot 
percepe diferit securitatea față de locuitorii din mediul urban. În plus, studiile Institutului Olandez pentru 
Cercetare Socială (SCP) au arătat că, în general, persoanele mai educate sprijină UE mai mult decât 
persoanele mai puțin educate și că tinerii sunt adesea mai proeuropeni decât persoanele în vârstă [sursa: 
„Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?” (Ce doresc olandezii de la Uniunea Europeană?) 
Institutul Olandez pentru Cercetare Socială, Haga, 2019]. 
 
Pentru a aborda acest aspect și a asigura o distribuție reprezentativă a eșantionului, am alocat în prealabil 
cote pentru următoarele caracteristici: (1) regiunea (utilizând regiunile COROP); (2) vârsta; și (3) nivelul de 
studii. [Notă: o regiune COROP este o diviziune a Țărilor de Jos utilizată în scop statistic.] În plus, 
eșantionul reflectă următoarele caracteristici generale: sexul, originea, activitatea principală de zi cu zi și 
afinitățile politice. 
 
Regiunile COROP au fost stabilite pe baza principiului nodal (centre de populație care furnizează servicii 
sau care îndeplinesc o funcție regională), pe baza fluxurilor de navetiști. Pe alocuri, principiul nodal a fost 
abandonat în favoarea delimitărilor provinciilor. După o redesenare a delimitărilor municipale care au 
depășit delimitările COROP, aceste regiuni au fost ajustate (sursa: CBS). În cadrul regiunilor COROP, am 
asigurat o bună distribuție între următoarele grupe de vârstă: 18-34 de ani; 35-54 de ani; 55-75 de ani; și 
peste 75 de ani. 
 
La final, am asigurat și o distribuție reprezentativă între nivelurile de educație. Distribuția respondenților 
în cadrul eșantionului este în concordanță cu distribuția națională după cel mai înalt nivel de educație 
atins, și anume: 
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Cel mai înalt nivel de educație atins  

Scăzut: învățământ primar, învățământ secundar preprofesional (VMBO), 
învățământ secundar general avansat (HAVO) sau învățământ preuniversitar (VWO) 
(anii 1-3), învățământ profesional secundar avansat (MBO) (anul 1) 

32,1 % 

Mediu: învățământ secundar general avansat (HAVO) sau învățământ preuniversitar 
(VWO) (anii 4-6), învățământ profesional secundar avansat (MBO) (anii 2-4) 

44,6 % 

Ridicat: învățământ profesional superior sau învățământ universitar 22,9 % 

Necunoscut  0,4 % 

Răspuns 
În total, au participat la ancheta cu eșantion fix 4 086 de respondenți. Ținta de 3 600 de chestionare 
completate integral a fost atinsă. 
 

Răspuns în funcție de regiunea COROP și 
grupa de vârstă 

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

Drenthe nord 11 14 17 5 

Drenthe sud-est 10 12 14 4 

Drenthe sud-vest 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Frizia nord 20 22 25 8 

Frizia sud-est 12 13 14 3 

Frizia sud-vest 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Gelderland sud-vest 16 18 20 5 

Zona metropolitană a orașului Delfzijl 2 4 5 1 

Groningen est 7 10 12 3 

Restul regiunii Groningen 36 26 28 8 

Limburg centru 13 17 21 7 

Limburg nord 17 20 23 7 

Limburg sud 38 40 52 17 

Brabant centru-nord 34 35 35 11 

Brabant nord nord-est 41 43 51 14 
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Răspuns în funcție de regiunea COROP și 
grupa de vârstă 

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

Brabant nord-vest 40 47 49 15 

Brabant nord sud-est 55 56 58 18 

Harlem metropolitan 13 18 18 7 

Alkmaar metropolitan 14 19 19 6 

Amsterdam metropolitan 116 104 88 23 

Het Gooi și Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Olanda de Nord, partea septentrională 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Overijssel nord 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Overijssel sud-vest 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Restul Zeelandei 16 21 23 8 

Flandra Zeelandică 6 8 9 3 

Leiden metropolitan și Bollenstreek 30 31 31 10 

Haga metropolitană 63 70 57 18 

Delft și Westland 19 15 15 4 

Rijnmond metropolitan 103 107 99 31 

Olanda de Sud, partea de est 22 24 25 8 

Olanda de Sud, partea de sud-est 24 26 26 9 

 

Răspuns în funcție de nivelul de educație   

Scăzut 1 382 34 % 

Mediu 1 747 43 % 

Ridicat 915 22 % 

Necunoscut  42 1 % 
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Grad de încredere și reprezentativitate 
Cu 4 086 de respondenți, este posibil să se facă observații legate de populație cu grad de încredere de 
95 % și marjă de eroare de 1,53 %. Gradul de încredere și marja de eroare a rezultatelor depind de 
dimensiunea eșantionului. Cu cât eșantionul este mai mare, cu atât rezultatele pot fi extrapolate la 
întreaga populație în mod mai fiabil și/sau mai precis. 
 
Nivelul de încredere este definit ca fiind 1 (100 %) minus nivelul de semnificație. Este normal să se 
presupună un nivel de semnificație de 5 %, ceea ce înseamnă un grad de încredere de 95 %. Aceasta 
înseamnă că, dacă studiul ar fi repetat în același mod și în aceleași condiții, rezultatele ar oferi aceeași 
imagine în 95 % din cazuri. 
Nivelul de acuratețe (exprimat ca marjă de eroare) indică intervalul de valori în care se află valoarea reală 
a populației sau, cu alte cuvinte, cât de mult s-ar putea abate rezultatele eșantionului de la rezultatele 
care ar fi obținute în cazul în care întreaga populație ar completa sondajul. O marjă de eroare de 1,53 % 
înseamnă că valoarea reală obținută pentru populația totală poate fi cu până la 1,53 % mai mare sau mai 
mică decât valoarea obținută pentru eșantion. În practică, aceasta înseamnă că, dacă rezultatul unui 
sondaj efectuat pe eșantion indică faptul că 50 % dintre respondenți consideră un anumit subiect ca fiind 
important, procentajul real poate fi cu până la 1,53 % mai mic sau mai mare de 50 % (adică între 48,47 % 
și 51,53 %). O marjă de eroare de până la 5 % este un lucru obișnuit și general acceptat în cercetarea 
cantitativă (statistică). 
 
Pe lângă gradul de încredere, este importantă și reprezentativitatea eșantionului. Întrucât invitațiile de 
participare la anchetă au fost trimise în loturi și în formă stratificată, rezultatele sunt reprezentative în 
ceea ce privește regiunile COROP și grupele de vârstă din fiecare regiune COROP. De asemenea, răspunsul 
este în concordanță cu distribuția națională în funcție de cel mai înalt nivel de educație atins. 

Alte caracteristici generale 
Respondenții din ancheta cu eșantion fix au primit o serie de întrebări generale suplimentare. Întrebările 
au vizat sexul, opiniile cu privire la UE, originea, activitatea principală de zi cu zi și partidul politic pe care l-
ar vota în cazul în care ar avea loc alegeri în acel moment. 
 
49 % dintre respondenți au fost bărbați, 50 % au fost femei și 1 % au preferat să nu răspundă la această 
întrebare. 
 
51 % dintre respondenți au considerat că faptul că Țările de Jos sunt membre ale UE este un lucru bun, 
13 % au considerat că este un lucru rău, iar 36 % au avut o opinie neutră sau nu s-au pronunțat. 
 
95 % dintre respondenți s-au născut în Țările de Jos. În cazul a 89 % dintre respondenți, ambii părinți s-au 
născut în Țările de Jos. În cazul a 5 % dintre respondenți, ambii părinți s-au născut în străinătate. 

Afinitățile politice actuale ale respondenților 
Partidul % 

Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD) 14 % 

Partidul pentru Libertate (PVV) 13 % 

Partidul Socialist (SP) 8 % 

Democrați 66 (D66) 6 % 
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Partidul % 

Apelul Creștin-Democrat (CDA) 6 % 

Partidul Muncii (PvdA) 6 % 

Partidul pentru Animale 4 % 

Stânga Verde (GroenLinks) 4 % 

Uniunea Creștină 3 % 

JA21 3 % 

Mișcarea Fermier-Cetățean  (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Forumul pentru Democrație 2 % 

Partidul Politic Reformat (PSC) 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Grupul Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Partidul Den Haan 0 % 

Altul 2 % 

Vot alb 3 % 

Preferă să nu declare 13 % 

Nu ar vota 5 % 

Care este principala dvs. activitate de zi cu zi în acest moment? 

Ocupația % 

Elev/student 6 % 

Angajat cu fracțiune de normă 16 % 

Angajat cu normă întreagă 31 % 

Lucrător independent 3 % 

Casnic 5 % 

Persoană aflată în căutarea unui loc de muncă 2 % 
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Ocupația % 

Voluntar 2 % 

Inapt de muncă 6 % 

Pensionar 27 % 

Alta 1 % 

Preferă să nu declare 1 % 

 

Chestionar 
Chestionarul și prezentul raport au fost comandate de Ministerul Afacerilor Externe și au fost elaborate de 
o organizație externă independentă. Chestionarul are o structură modulară și cuprinde următoarele 
secțiuni, care corespund temelor identificate pentru Conferința privind viitorul Europei: 
• teme-cheie și rolul Europei 
• schimbările climatice și mediul 
• sănătatea 
• economia și locurile de muncă 
• rolul Uniunii Europene în lume 
• securitatea și statul de drept 
• lumea online 
• democrația europeană 
• migrația și refugiații 
• educația, cultura, tineretul și sportul 
 
La elaborarea chestionarului s-a acordat o atenție deosebită calității, fiabilității și validității modului în 
care sunt formulate întrebările. Scopul a fost de a asigura o formulare neutră și nesugestivă a întrebărilor, 
a afirmațiilor și a opțiunilor. În plus, întrebările au fost revizuite pentru a se asigura că sunt redactate într-
un limbaj simplu (nivelul B1). 
 
Chestionarul a fost testat calitativ într-un scenariu față în față cu respondenți de testare din cadrul 
grupului țintă, pentru a vedea cum sunt înțelese întrebările de către diferitele tipuri de respondenți. 
Formularea a fost adaptată ori de câte ori s-a dovedit a fi prea complexă. 

Metode de analiză 
În acest studiu au fost utilizate două metode de analiză: 

Analiză univariată 

În analiza univariată se utilizează statistici descriptive pentru a descrie variabilele dintr-un studiu. În acest 
studiu, au fost utilizate frecvențe și medii. 

Analiză bivariată 

Analiza bivariată analizează relația dintre două variabile, în acest caz relația dintre importanța diverselor 
teme și întrebarea dacă UE ar trebui sau nu să le abordeze, pe de o parte, și caracteristica generală a 
vârstei, pe de altă parte. Au fost utilizate teste de semnificație pentru a stabili dacă diferitele grupe de 
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vârstă acordă grade diferite de importanță unei anumite teme și dacă răspund diferit la întrebarea dacă 
UE ar trebui sau nu să abordeze aceste teme. 

Raportare și exhaustivitate 
Prezentul raport include reprezentări (vizuale) ale rezultatelor tuturor întrebărilor adresate 
respondenților în cadrul anchetei. La unele întrebări, respondenții au avut posibilitatea de a oferi 
răspunsuri „deschise” (spre deosebire de întrebările cu variante multiple de răspuns). Aceste răspunsuri 
deschise au fost apoi clasificate și incluse în raport. Ideile pe care respondenții le-au împărtășit în 
câmpurile de observații libere au fost discutate în cadrul diverselor dialoguri tematice care au urmat 
dialogului cu cetățenii „Viziuni asupra Europei”. 
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2. Dialoguri tematice online aprofundate 
Temele-cheie ale Conferinței privind viitorul Europei au fost discutate mai în profunzime în cadrul a 
opt dialoguri tematice online. Scopul dialogurilor a fost de a afla de ce gândesc oamenii într-un 
anumit fel, precum și motivele și sentimentele care stau la baza percepțiilor lor. Ce îi preocupă și ce 
oportunități văd acești oameni? În cursul sesiunilor de dialog, participanților li s-a oferit, de 
asemenea, șansa de a contribui cu sugestii și idei despre aceste teme. De asemenea, au fost în 
măsură să semnaleze probleme care nu fac parte din conferință, dar care sunt importante pentru ei. 
 
Dialogurile tematice au avut loc în datele de 12 și 14 octombrie și 9 și 11 noiembrie. În octombrie au 
avut loc patru dialoguri tematice online, pe temele cuprinse în clusterul „economie și democrație”. În 
noiembrie au avut loc patru dialoguri tematice online, pe temele cuprinse în clusterele „climă” și „UE 
în lume”. La fiecare sesiune de dialog au participat în medie 29 de persoane (231 în total). 
Participanții au fost recrutați din rândul membrilor eșantionului (a se vedea punctul 1) și prin 
intermediul platformelor de comunicare socială. 
 
3. Dialoguri cu grupuri specifice 
Înțelegem faptul că anumite grupuri de olandezi sunt mai puțin obișnuite să participe la sondaje și 
grupuri de dezbatere (online). Pentru a obține o imagine reprezentativă a „vocii Țărilor de Jos”, a fost 
important lăsăm oamenii să își exprime, de asemenea, propriile idei și opinii. De aceea, am organizat 
și câteva dialoguri în persoană pentru dialogul „Viziuni asupra Europei”. Opiniile și ideile pe care le-
am adunat prin intermediul lor au fost folosite drept punct de pornire pentru recomandări. 
Grupuri-țintă 
Nu există o definiție clară a grupurilor-țintă mai greu accesibile. Cercetările și experiența au arătat că 
olandezii care provin din medii non-occidentale sunt semnificativ mai puțin dispuși să participe în 
mod voluntar la sondaje și discuții. Întrucât formează un grup numeros (14 % din cetățenii olandezi), 
aceștia au fost selectați pentru a participa la dialogul „Viziuni asupra Europei”. S-au aplicat aceleași 
ponderi ca în cazul persoanelor cu un nivel scăzut de alfabetizare. Acesta este de asemenea un grup 
consistent (2,5 milioane de olandezi), care se suprapune parțial cu grupul de migranți (39 %). De 
asemenea, s-a purtat un dialog cu un grup care apare rar în sondaje și discuții și care critică Europa, 
dar dezvoltă o mulțime de relații profesionale cu aceasta. Au fost selectate să participe și 
întreprinderi din sectorul agricol. 
 
Grupurile de mai sus au fost abordate prin intermediul organizațiilor din care fac parte, cum ar fi 
asociații de migranți, grupuri de interese și organizații profesionale. Limitând numărul de dialoguri la 
opt, nu am putut discuta cu toată lumea. Acest lucru a făcut ca alegerea participanților să fie 
oarecum arbitrară. La selectarea participanților, am căutat în principal persoane încântate să 
participe și să contribuie la mobilizarea populației, dar de asemenea ne-am orientat după aspecte 
practice cum ar fi disponibilitatea pentru anumite date și locuri. 
 
Au avut loc dialoguri la fața locului cu membrii următoarelor organizații: 
• Fundația Hakder, comunitatea Alevi, Schiedam 
• Fundația Asha, comunitatea hindustană, Utrecht (2 sesiuni de dialog) 
• Piëzo, organizație a societății civile, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizație de alfabetizare, Utrecht 
• BoerenNatuur, asociație de cooperative agricole 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, comunitatea marocană, Utrecht 
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• Femmes for Freedom, grup de interes pentru femeile provenite din familii de migranți, Haga 
 
La aceste întâlniri de dialog au participat în total 110 persoane. 
 
4. Dialoguri cu tinerii 

Tinerii reprezintă un grup-țintă prioritar pentru Conferința privind viitorul Europei. Pentru a încuraja în 
mod activ participarea lor la dialogul cu cetățenii „Viziuni asupra Europei” și pentru a acorda o pondere 
suplimentară opiniilor și ideilor acestui grup, au fost organizate cinci reuniuni de dialog în persoană 
destinate în mod special tinerilor. O a șasea reuniune planificată cu tinerii a trebuit să fie anulată din 
cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. 
 
Au avut loc întâlniri în următoarele instituții: 
• Studievereniging Geschiedenis, asociația studenților facultății de istorie, Universitatea Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, liceu, Helmond 
• Coalitie-Y, asociație de tineret în cadrul Consiliului socio-economic (SER) 
• Graafschap College, Institutul MBO, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, liceu cu profil STEM (technasium), Alkmaar 
 
La aceste întâlniri de dialog au participat în total 95 de tineri. 

Tehnici de discuție utilizate 
Pentru dialogurile tematice online, dialogurile cu grupurile specifice și dialogurile cu tinerii a fost utilizată 
metoda socratică. Această metodă se utilizează de ani de zile în Țările de Jos pentru „Ziua Dialogului”, 
când oamenii din toată țara vorbesc între ei despre problemele care îi privesc. În cadrul metodei socratice, 
moderatorul aplică următoarele principii: 
 
• Lasă fiecare persoană să-și spună povestea 
• Nu spune imediat o contra-poveste 
• Impune respectul reciproc 
• Fiecare vorbește în nume propriu („cred că” în loc de „se spune că”) 
• Se solicită explicații dacă apar doar generalizări 
• Nu se emit judecăți, ci se analizează opinii 
• Se păstrează liniștea dacă oamenii au nevoie de timp să se gândească 
 
Dialogurile urmează acest model: divergență – convergență – divergență. Punctul de plecare este că mai 
întâi trebuie să existe o etapă de divergență (să se facă loc pentru sentimente și opinii individuale) înainte 
de a se ajunge la convergență (discutarea unor direcții posibile) și în cele din urmă să se treacă din nou la 
divergență (de exemplu, să se obțină recomandări individuale). Teoria și practica arată că acest model 
asigură un dialog armonios. 
 
Toate dialogurile au fost moderate de facilitatori profesioniști. 
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5. Sondaj deschis online: Chestionar și instrumentul „Swipe to the future” 

Chestionarul anchetei cu eșantion fix a putut fi completat de toți cetățenii olandezi, inclusiv de cei cu 
domiciliul în străinătate, și a putut fi accesat între 1 septembrie 2021 și 14 noiembrie 2021. În plus, în 
aceeași perioadă, fiecare olandez a putut să participe la cercetare prin intermediul instrumentului „Swipe 
to the future”, un instrument online cu 20 de afirmații. 

Răspunsuri și interpretarea rezultatelor 
În total, 1 967 de respondenți au completat chestionarul și 6 968 au completat integral instrumentul 
„Swipe”. Chestionarul și instrumentul „Swipe” au fost accesibile tuturor, fără să existe condiții prealabile 
sau criterii de selecție pentru participare. Întrebările din chestionar au putut fi omise (nu au existat 
întrebări obligatorii), pentru a maximiza gradul de răspuns. Participanții au răspuns „Aș prefera să nu 
declar” mult mai des în chestionar decât în ancheta cu eșantion fix reprezentativ. 
Caracteristicile participanților la chestionarul deschis și la instrumentul „Swipe” au fost diferite de cele ale 
participanților la ancheta cu eșantion fix reprezentativ, sub mai multe aspecte. Rezultatele chestionarului 
deschis și ale instrumentului „Swipe” nu sunt reprezentative, spre deosebire de cele ale anchetei cu 
eșantion fix. Rezultatele sondajului deschis online au fost utilizate pentru a completa ancheta cu eșantion 
fix. Ele oferă o perspectivă asupra percepțiilor și ideilor predominante în Țările de Jos. Sugestiile de 
îmbunătățire oferite în câmpurile de text liber au fost utilizate în subtema „Discuții și idei online și în 
persoană”. Instrumentul „Swipe” a fost folosit pentru a înțelege mai bine unele dintre percepțiile 
predominante în Țările de Jos. Rezultatele au fost luate în considerare la elaborarea recomandărilor. 
Întrucât reprezentativitatea este o cerință obligatorie, prezentul raport ia în considerare doar în mod 
limitat rezultatele sondajului deschis online. 
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Aceasta este o publicație a Ministerului Afacerilor Externe. 
www.kijkopeuropa.nl 
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