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Nacionalinė vyriausybė 

Mūsų vizija apie Europą 
 
Nuomonės, idėjos ir rekomendacijos 
 
 
 
Temos 
• Klimato kaita ir aplinka; 
• Migracija; 
• Sveikata; 
• ES pasaulyje. 
 
2022 m. sausio 14 d. 
 
Šis dokumentas yra 2022 m. sausio 14 d. svetainėje www.kijkopeuropa.nl nyderlandų kalba paskelbtos 
ataskaitos „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen“ vertimas. Šis vertimas yra 
supaprastinta versija, kurioje vertimo tikslais buvo atsisakyta originalaus išdėstymo (iliustracijų ir kitų 
stilistinių elementų). 
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Mūsų vizija apie ... 

Ataskaitos santrauka: visos atskiros rekomendacijos 

Vesdami dialogą su piliečiais tema „Europos vizijos“, surinkome Nyderlandų piliečių nuomones ir idėjas 
apie Europos ateitį. Tai padėjo parengti Europos Sąjungai skirtas toliau išdėstytas rekomendacijas 
likusiomis keturiomis temomis (iš viso temų buvo devynios). 

Klimato kaita ir aplinka 

1. Duoti aiškią kryptį dėl Europos požiūrio į klimato kaitą. 
2. Užtikrinti, kad šalys ir įmonės glaudžiau bendradarbiautų siekdamos tikslinių sprendimų. 
3. Įdiegti teisingą ir praktiškai įgyvendinamą CO2 sistemą. 
4. Aiškiau ir pozityviau komunikuoti apie iššūkius klimato srityje. 
 
Nyderlandų žmonės mano, kad ES turėtų imtis vadovaujamo vaidmens kovos su klimato kaita srityje. 
Valstybės narės turėtų galėti pačios pasirinkti, tačiau jos privalo siekti tų pačių tikslų. Vietoj to, kad verstų 
kaltę viena kitai, ES šalys turėtų labiau stengtis keistis žiniomis ir nustatyti bendrus sprendimus. CO2 
apmokestinimo sistema iš tiesų gali būti efektyvi, bet ji privalo būti teisinga, praktiška ir aiški. Apskritai 
Nyderlandų žmonės mano, kad ES turėtų aiškiau ir pozityviau komunikuoti klimato tema. 

Migracija 

1. Siekti, kad diskusijose apie pabėgėlius nebūtų pamiršti subtilesni aspektai. 
2. Užtikrinti, kad pabėgėliai būtų paskirstyti teisingai ir protingai. 
3. Naudotis žiniomis ir patirtimi siekiant padėti migrantų kilmės regionams. 
 
Nyderlandų žmonės mano, kad svarbu skirti žmones, bėgančius iš nesaugių teritorijų, nuo ekonominių 
pabėgėlių. Šiandieninėse diskusijose migracijos ir integracijos temomis dažnai pamirštami subtilesni 
aspektai. Siekiant užtikrinti teisingą pabėgėlių paskirstymą visoje Europoje, ES turėtų susitarti dėl aiškių 
kriterijų, kurie tiktų tiek valstybėms narėms, tiek iš savo šalių pabėgusiems žmonėms. Galiausiai 
Nyderlandų žmonės siūlo, kad pabėgėlius priimantiems regionams ES turėtų ne tik suteikti finansinę 
paramą, bet ir perduoti praktinę patirtį. 

Sveikata 

1. Būti proaktyvesniais susidūrus su pandemija. 
2. Užtikrinti įperkamus ir patikimus vaistus kiekvienam. 
3. Šalys privalo veikti individualiai, kad jų sveikatos priežiūros sistemos būtų teisingesnės ir 

veiksmingesnės.  
 
Nyderlandų žmonės laikosi nuomonės, kad ES šalys turėtų glaudžiau bendradarbiauti kovodamos su 
pandemija. Kalbant apie požiūrį į COVID-19, politika kartais yra paini.  Nors taisyklės neturi būti visur tos 
pačios, jos bent jau turėtų būti panašios. Kalbant apie vakcinas ar vaistus, Nyderlandų žmonės nori, kad 
kainos būtų kuo mažesnės, kartu užtikrinant patikimą kokybę ir atsakingą gamybą. Be to, manome, jos 
svarbu, kad didžiosios įmonės nepiktnaudžiautų savo galia; atsakomybė už sveikatos priežiūrą pirmiausia 
turėtų tekti pačioms šalims. 
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ES vaidmuo pasaulyje 

1. Pasinaudoti ES stiprybe, visų pirma sprendžiant svarbiausius tarptautinius klausimus. 
2. Skatinti ne konfliktus, o bendradarbiavimą tiek Europoje, tiek už jos ribų. 
3. Laikytis apgalvoto požiūrio siūlantis padėti išspręsti konfliktus. 
 
Nyderlandų žmonės mano, kad Europos bendradarbiavimas pirmiausia turėtų būti nukreiptas į svarbiausių 
bendro intereso klausimų sprendimą. Tai turėtų būti ir ES bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
akcentas. Šie klausimai apima ne tik klimato kaitą ir koronaviruso pandemiją, bet ir tarptautinį saugumą ir 
Europos ekonomikos apsaugojimą nuo nesąžiningos prekybos. Nyderlandų žmonės pirmenybę teikia ne 
konfliktams, o bendradarbiavimui tiek Europoje, tiek už jos ribų. Be to, kalbant apie požiūrį į konfliktus, 
visada turėtų būti stengiamasi užtikrinti nesmurtinį konfliktų sprendimą. 
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Įžanga 

Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio mėn. vidurio vykęs piliečių dialogas tema „Europos vizijos“ suteikė galimybę 
visiems Nyderlandų žmonėms pasidalyti nuomonėmis ir idėjomis apie Europos ateitį. Nyderlandai pateikia 
Europos Sąjungai (ES) šio dialogo metu suformuluotas rekomendacijas kartu su surinktomis nuomonėmis 
ir idėjomis. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama likusioms keturioms temoms (iš viso temų buvo 
devynios). Pirmosios penkios temos jau aptartos 2021 m. gruodžio 3 d. paskelbtoje ataskaitoje. 

Apie dialogą „Europos vizijos“ 

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

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

Spalio ir lapkričio mėn. iš viso internete surengti aštuoni teminiai dialogai; kiekviename jų dalyvavo apie 
30 asmenų. Taip pat surengėme vieną teminį dialogą internete ir septynis teminius dialogus vietoje, 
kuriuose dalyvavo įvairios Nyderlandų žmonių grupės. Pavyzdžiui, kalbėjome su turkų bendruomene 
Šiedame, taip pat aplankėme Piëzo fondo Zutermere savanorius. Ten prie mūsų prisijungė ir užsienio 
reikalų ministras B. Knapenas. Ministras su dalyviais aptarė patį dialogą ir nuomones dėl Europos ateities. 
Galiausiai surengėme šešis susitikimus su įvairiomis jaunimo grupėmis. Pavyzdžiui, apsilankėme Helmondo 
vidurinėje mokykloje, Dutinchemo MBO institute ir Leideno universitete. 
 
„Tai susiję su mūsų vaikų ateitimi. Būtent todėl galvoju, kad svarbu į tai įsitraukti.“ 
Teminio dialogo dalyvis 

Apie šią ataskaitą 

Remiantis per pastaruosius kelis mėnesius surinktomis nuomonėmis ir idėjoms, Europos Sąjungai 
pristatytos Nyderlandų žmonių rekomendacijos. Nyderlandiečių tarpusavio pokalbių metu kilo įdomių 
diskusijų ir pateikta novatoriškų idėjų bei pasiūlymų. Kai kurie iš tų idėjų ir pasiūlymų įtraukti į šią 
ataskaitą. Todėl šios ataskaitos turinys atspindi Nyderlandų nuomonę – jų viziją apie Europą. 
 
Žinoma, skiriasi ne tik Europos šalys ir piliečiai, mes patys Nyderlanduose taip pat ne visada esame tos 
pačios nuomonės. Tačiau būtent tie skirtumai yra tokie vertingi ir jie yra svarbus demokratijos ypatumas. 
Rekomendacijos parengtos remiantis labiausiai paplitusiomis nuomonėmis ir idėjomis, kurias išdėstė 
dialogo tema „Europos vizijos“ dalyviai. Taip pat apibūdinome susirūpinimą keliančius klausimus, mintis ir 
emocijas, kurie buvo retesni, tačiau kurie mus sukrėtė dialogų metu ir atliekant tyrimą internete. 
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„Džiaugiausi galėdamas pareikšti savo nuomonę klausimais, kurie man yra svarbūs, ir 
jausti, kad mano balsas yra girdimas“. 
Teminio dialogo dalyvis 
 
Konferencijai dėl Europos ateities buvo nustatytos devynios temos. Šios temos yra itin aktualios ir 
Nyderlandų piliečių dialogui tema „Europos vizijos“. Spalio mėn. paskelbėme tarpinę ataskaitą, kurioje 
pateikiamos pirminės įžvalgos ir tolesni klausimai, grindžiami grupės apklausa. Gruodžio mėn. pradžioje 
paskelbta dar viena ataskaita, kurioje apibūdintos nuomonės, idėjos ir rekomendacijos dėl pirmų penkių 
temų. Ši ataskaita apima likusias keturias temas. 

Ankstesnė ataskaita – 2021 m. gruodžio mėn. 

• Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; 
• Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; 
• Europos demokratija; 
• Skaitmeninė transformacija; 
• Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 

Dabartinė ataskaita – 2022 m. sausio mėn. 

• Klimato kaita ir aplinka; 
• Migracija; 
• Sveikata; 
• ES pasaulyje. 

Kas toliau? 

Konferencijoje dėl Europos ateities sutelkiamos visų ES gyventojų idėjos, nuomonės ir rekomendacijos. 
Susitikimuose bus aptarti ne tik visų nacionalinių piliečių dialogų, bet ir kitų Konferencijos iniciatyvų 
rezultatai. Pavyzdžiui, dar veikia ES piliečių forumai ir visi ES piliečiai (įskaitant Nyderlandų piliečius) turi 
prieigą prie Europos skaitmeninės platformos. 
 
„Tikiuosi, kad už ES atsakingi asmenys atsižvelgs į mano nuomonę ir kad tai padės 
jiems tinkamai pasirinkti.“ 
Teminio dialogo dalyvis 
 
Konferencija baigsis 2022 m. pavasarį. Tada Nyderlandai parengs galutinę dialogo su piliečiais ataskaitą – 
šios ataskaitos ir ankstesnės ataskaitos kompiliaciją, apimančią rekomendacijas dėl visų devynių temų. 
Konferencija parengs rekomendacijas savo pirmininkams: Europos Parlamento, Ministrų Tarybos ir 
Europos Komisijos pirmininkams. Jie yra įsipareigoję išnagrinėti, kaip būtų galima imtis tolesnių su 
rekomendacijomis susijusių veiksmų. Nyderlandų vyriausybės požiūriu, šie rezultatai taip pat yra vertingas 
indėlis formuojant nacionalinę politiką ES atžvilgiu. 
 
Iki 2022 m. pavasario vyksiantis procesas gali būti apibendrintas taip: 
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Tvarkaraštis 

     Europos vizijos 

Rugsė
jo 1 d. 

Spalio 
12 d. 

Spalio 22–
23 d. 

Lap
krič
io 
15 
d. 

Gruodžio 3 d. Sausio 
14 d.  

Sausio 21–
22 d. 

Vasario 
mėn. 

Vasario 18–
19 d. 

Kovo 11–
12 d. 

Balandžio 22–
24 d. 

  

Idėjų rinkimas internetu          

 Teminiai dialogai           

  Tarpiniai 
rezultatai 
(tarpinė 
ataskaita) 

 Tarpinė 
ataskaita 
ekonomikos ir 
demokratijos 
temomis 

Tarpinė 
ataskaita 
klimato 
ir ES 
pasaulyj
e 
temomis 

 Galutinė 
ataskaita 
„Mūsų vizija 
apie 
Europą“ 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferencij
os 
susitikimas 

   Konferencij
os 
susitikimas  

 Konferencij
os 
susitikimas  

(galimas) 
Konferencij
os 
susitikimas  

Galutinis 
Konferencijos 
renginys 

→ Rekomendacij
os 
pirmininkams 
• Europos 

Parlament
as 

• Europos 
Komisija 

• Ministrų 
Taryba 

      ↑  ↑  ↑   

     Daugiau nuomonių ir idėjų apie Europos ateitį: 

Piliečių 
dialogai 

   Europos piliečių 
forumai 

  Europos skaitmeninė platforma (be kita ko, 
Nyderlandų piliečiams) 

Šios ataskaitos struktūra 

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama keturioms temoms. Kiekvienos temos atveju nurodome: 
• Rekomendacijas, pagrįstas visais piliečių dialogo aspektais; 
• Diskusijas ir idėjas internete ir asmeniškai: įspūdžius apie teminiuose dialoguose (surengtuose 

internete ir fiziškai) pareikštas nuomones, idėjas bei kilusias diskusijas. 
 

Pareiškimas dėl atskaitomybės pateikiamas ataskaitos pabaigoje. 
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Klimato kaita ir aplinka 

Rekomendacijos. Mūsų nuomonė apie klimato kaitą ir aplinką 

71 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad klimato kaita ir aplinka yra svarbūs klausimai ir kad juos ES 
turėtų spręsti. 

1. Pasirinkti aiškią kryptį dėl Europos požiūrio į klimato kaitą 

68 proc. Nyderlandų žmonės mano, kad ES turėtų imtis vadovaujamo vaidmens kovos su klimato kaita 
srityje. Visuotinis atšilimas yra problema, kurios nė viena šalis pati viena išspręsti negali. Nors Nyderlandų 
žmonių nuomonės dėl klimato kaitos skiriasi, manome, kad bet kuriuo atveju ES turi parengti aiškesnę 
ateities viziją. Nepaisant Žaliojo kurso, akivaizdu, kad valstybių narių nuomonės dažnai skiriasi. Šalys 
turėtų ir toliau galėti pačios pasirinkti, tačiau jos privalo siekti tų pačių tikslų. Taip pat manome, kad ir 
mums, piliečiams, tenka atsakomybė – tai reiškia, kad turime pritaikyti savo elgesį kaip vartotojai. 
 
„Nyderlandai nori atsisakyti gamtinių dujų, bet jų naudojimas skatinamas Vokietijoje. 
Man gana sunku tai suprasti.“ 

2. Užtikrinti, kad šalys ir įmonės geriau bendradarbiautų siekdamos tikslinių sprendimų 

Nyderlandų žmonės yra susidarę įspūdį, kad šalys dažnai verčia kaltę viena kitai klimato kaitos ir aplinkos 
klausimais. Daugiausia dėmesio skiriama skirtumams, pavyzdžiui, tarp neturtingų ir turtingų šalių Europos 
Sąjungoje arba tarp daugiau ar mažiau pramonės turinčių šalių. Pageidautume, kad jos siektų susitarimų. 
Panašios įmonės skirtingose šalyse gali, pavyzdžiui, keistis žiniomis ir bendrai ieškoti sprendimų. Į tokios 
rūšies bendradarbiavimą kovojant su klimato kaita galima įtraukti ir skurdesnes šalis. Jos taip pat gali 
padėti sukurti bendrus sprendimus ir jais pasinaudoti. 
 
„Kovojant su klimato kaita turėtų būti ne konkuruojama, o bendradarbiaujama.“ 

3. Įdiegti teisingą ir praktiškai įgyvendinamą CO2 sistemą 

Kovodama su klimato kaita ES labai akcentuoja išmetamo CO2 kiekio mažinimą. Nyderlandų žmonės 
mano, kad mums reikia geresnės sistemos, kuri teisingai baustų tiek gamintojus, tiek vartotojus. Jie 
nesutaria dėl to, ar daugiau gyventojų turinčioms šalims turėtų būti leidžiama išmesti daugiau CO2. 
Pavyzdžiui, kai kurių šalių pramonės sektoriai yra labai taršūs, o kitose paprasčiausiai esama labai daug 
potencialo gaminti žaliąją energiją.  Į šiuos skirtumus turi būti atsižvelgta, tačiau dalykų negalima pernelyg 
apsunkinti, nes kiekvienas turi suprasti sistemą.  
 
„Pramoninės šalys labai daug eksportuoja. Ar tai reiškia, kad tik jos ir turi mokėti CO2 
mokestį? Manau, kad prisidėti turėtų ir vartotojai.“ 
 

4. Aiškiau ir pozityviau komunikuoti apie iššūkius klimato srityje 

Nyderlandų žmonės daug girdi ir skaito apie klimato kaitą. Vis dėlto daugeliui žmonių tai vis dar abstrakti ir 
ir sudėtinga tema. Dažnai ji vertinama kaip kažkas, kas kainuoja didžiulius pinigus, o juk kova su klimato 
kaita suteikia ir galimybių, pavyzdžiui, progą propaguoti vietos maisto produktus ir plėtoti naujas, tvarias 
technologijas. ES galėtų šią temą geriau ir dažniau nušviesti. Taip pat manome, kad ir patys valstybių narių 
vadovai galėtų rodyti geresnį pavyzdį. Galimi tvarumo didinimo pavyzdžiai galėtų būti šie: mažiau kelionių, 
pavyzdžiui, tarp Briuselio ir Strasbūro, ir daugiau virtualių susitikimų. 
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„Tvarumas vis dar pernelyg vertinamas kaip išlaidos; jame reikėtų matyti ne grėsmę, o 
galimybę.“ 

Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai 

„Į CO2 išmetimą turėtume žvelgti ne kaip į teisę, bet kaip į nerimą keliantį šalutinį poveikį.“ 
 
„Esu susidaręs įspūdį, kad Europoje klimato kaitos klausimu daugiau kalbama, nei daroma.“ 
 
„Griežtesnės klimato srities taisyklės ilgainiui mums gali būti naudingos; kaip prekybos žemynas šioje 
srityje turėtume ieškoti galimybių.“ 
 
„Negalime laukti kitų žemynų – tam nėra laiko.“ 
 
IDĖJA: „Skatinti šalis finansiškai, jei jų gamtinė aplinka ir biologinė įvairovė klesti.“ 
 
IDĖJA: „Skatinti ekologinį turizmą neturtinguose ES regionuose.“ 
 

 
Dutinchemo MBO kolegijos studentai: „kiekvienas turėtų turėti galimybę vykti į tolimą kelionę“ 
 
Dutinchemo Graafschap kolegijos studentai aptarė pasiūlymą pabranginti skrydžius ES viduje. Kai kurie 
studentai tam pritarė – brangesni bilietai skatina žmones ieškoti tvaresnių alternatyvų. Tačiau pabrėžta, 
kad ES turėtų užtikrinti, kad būtų geresnių, klimatui nekenkiančių galimybių, pavyzdžiui, reikėtų 
užtikrinti geresnes geležinkelių jungtis. Kiti dalyviai brangesniems lėktuvo bilietams nepritarė. 
„Turtingieji šiuo metu skraido dažniausiai ir gali lengvai susimokėti“, – sakė kažkuris dalyvis. „Nei jei 
kainos bus didesnės, jie ir toliau tai darys, o eiliniams žmonėms atostogos vykstant į tolimą kelionę taps 
nebeįmanomos.“  
 

 
 
Gamtinės vertės ūkininkavimo praktika užsiimantys ūkininkai: „ES gali padėti skleisti žinias apie tvarius 
sprendimus“. 
 
BoerenNatuur yra žemės ūkio kooperatyvų asociacija. Teminio dialogo metu buvo diskutuojama ir apie 
klimato kaitą bei aplinką. Dalyviai laikėsi nuomonės, kad atskiros šalys galėtų geriau įgyvendinti ES 
teisės aktus ir kitas taisykles; be kita ko, buvo paminėti azoto srities teisės aktai. „ES teisės aktuose tik 
teigiama, kad natūralių gamtinių zonų būklė neturėtų blogėti, tačiau į tą reikalavimą Pietų Europoje ir 
Nyderlanduose žvelgiama gana skirtingai.“ Dauguma dalyvių sutiko, kad Europa turėtų imtis 
vadovaujamo vaidmens kovojant su klimato kaita. Ūkininkai mano, kad vien žodžių nepakanka; žodžiai 
turėtų būti paversti rezultatais, visų pirma dalijantis žiniomis. „Žemės ūkio sektoriuje ieškome švaresnio 
ūkininkavimo užtikrinimo būdų. ES turėtų padėti greitai skleisti atitinkamas žinias.“ 
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Migracija 

(Migracija ir pabėgėliai) 
 
ES šalių sienos yra atviros. Atitinkamai šalys Europos Sąjungoje dirba kartu, pavyzdžiui, valdydamos išorės 
sienas ir kovodamos su neteisėtu migrantų gabenimu. Taip pat diskutuojama apie teisingą pabėgėlių 
paskirstymą tarp ES šalių. Ką apie tai galvoja Nyderlandai? 

Rekomendacijos. Mūsų nuomonė apie migraciją ir pabėgėlius 

65 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad migracija ir pabėgėliai yra svarbūs klausimai ir kad juos ES 
turėtų spręsti. 

1. Užtikrinti, kad diskusijose apie pabėgėlius nebūtų pamiršti subtilesni aspektai 

70 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad sienos Europos pakraščiuose turi būti saugomos geriau. Iš jų 
72 proc. išliktų tokios pačios nuomonės, net jei tai reikštų, kad daugiau pabėgėlių būtų grąžinta į nesaugias 
šalis. Nyderlandų žmonių nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama priežastims, dėl kurių žmonės 
bėga iš nesaugių šalių. Kai kurias atvejais priežastis yra klimato kaita, kitais atvejais – karas. Dažnai 
pagrindinės priežastys šiek tiek aptariamos tik kalbant apie pabėgėlius. Ir dažnai tik nedaug užsimenama 
apie pridėtinę vertę, kurią pabėgėliai gali duoti šaliai. Galiausiai manome, kad ES turėtų geriau atskirti prie 
sienų esančius žmones iš nesaugių regionų nuo ekonominių pabėgėlių. Apibendrinant, manome, kad 
diskusijose apie migraciją ir pabėgėlius dažnai ignoruojamos pagrindinės priežastys ir neatsižvelgiama į 
niuansus. Europos politikai turėtų galėti kažką dėl to padaryti rodydami gerą pavyzdį. 
 
„Į pabėgėlius turėtume žvelgti kaip į tokius pačius žmones, kaip mes. Juk nedaug iš 
mūsų būtume pasyvūs stebėtojai ir leistume kažkuriam, kuriam reikia pagalbos, 
numirti.“ 

2. Užtikrinti, kad pabėgėliai būtų paskirstyti teisingai ir protingai 

Europos imigracijos tarnyba turėtų galėti užtikrinti, kad pabėgėliai tarp ES šalių būtų paskirstyti teisingai. 
Vis dėlto Nyderlandų žmonės mano, kad nustatant, kas yra teisinga, turėtų būti vadovaujamasi aiškiais 
kriterijais. Šalis pabėgėliams gali būti patraukli dėl, pavyzdžiui, jos geros socialinės ir gerovės sistemos, 
tačiau yra ir kitų veiksnių, kurie yra svarbūs tiek konkrečiam pabėgėliui, tiek atitinkamai šaliai. Pavyzdžiui, 
Nyderlanduose susiduriame su būsto trūkumu. O kai kurioms šalims ar sektoriams iš tiesų reikia daugiau 
darbuotojų migrantų. Manome, jog svarbu, kad ES į tai atsižvelgtų paskirstydama pabėgėlius. Aiškūs 
susitarimai reiškia ne tik aiškumą, bet ir mažiau diskusijų. Galiausiai tai yra gerai kiekvienam, kuris yra su 
tuo susijęs. 
 
„Privalu leisti pabėgėliams pasinaudoti savo talentu ir kelionės tikslo šalyje.“ 

3. Naudotis žiniomis ir patirtimi siekiant padėti migrantų kilmės regionams 

67 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų teikti daugiau pagalbos nesaugiems regionams, kad 
būtų užkirstas kelias pabėgėlių srautams. Suvokiame, kad pabėgėliai tiesiog šiaip sau nenusprendžia palikti 
savo kilmės šalių. Būtent todėl turėtume reaguoti į priežastis, kaip antai klimato kaitą ir konfliktus, dėl 
kurių regionai tampa nesaugūs ar kuriuose tampa neįmanoma gyventi. Pabėgėlių kilmės regionus ES 
galėtų remti teikdama ne tik finansinę paramą, bet ir žinias. Pavyzdžiui, Nyderlanduose daug žinome apie 
žemės ūkį. Galime padėti kitoms šalims geriau įveikti sausras ir kovoti su dirvožemio erozija taikant 
šiuolaikinius ūkininkavimo metodus. O žmonės, kurie pabėgo į Europą, gali šiek tiek pasimokyti Europos 
šalyje ir tada patys padėti savo kilmės šalims.  
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„ES turėtų užtikrinti spartesnes prieglobsčio procedūras. Tada atsirastų daugiau galimybių žmonėms, 
kuriems iš tiesų to prieglobsčio reikia.“ 
 
„Pažįstu daug jaunuolių, gyvenančių netoli manęs, kurie norėtų nusipirkti namą, bet negali rasti nieko 
įperkamo. Tuo tarpu pabėgėliams suteikiamas būstas. Man sunku tai suvokti.“ 
 
„Dėl klimato kaitos žmonės ir toliau bus priversti bėgti iš savo šalių. To sustabdyti negalite, bet galbūt 
galite tai geriau reguliuoti.“ 
 
„Gyvenu Betuvėje. Čia kriaušių ir obuolių skynimo sezonu mums iš tiesų reikia daug migrantų darbuotojų.“ 
 
„Nesaugūs regionai yra nesaugūs dėl tam tikrų priežasčių; ten valdžios institucijos dažnai yra 
korumpuotos. Ar mes žinome, kas nutinka mūsų pagalbai ir pinigams?“ 
 
IDĖJA: „Pamąstyti ir apie vietos strategijas, pavyzdžiui, piliečių dalyvavimą priimant pabėgėlius vietoje, ir 
vietos integracijos iniciatyvų finansavimą.“ 
 
IDĖJA: „Miestuose pastatyti namukus, kuriuose migrantai galėtų iš pradžių apsigyventi. Taip 
panaikintumėte spaudimą būsto rinkai ir padidintumėte paramą žmonių įsileidimui.“ 
 

 
Savanoriai, kurie patys buvo pabėgėliai: „Žmonės Europoje vengia artumo.“ 
 
Taal Doet Meer yra savanoriška asociacija, padedanti žmonėms, kurie Utrechte gyvena neseniai ir kalba 
užsienio kalba, įsilieti į bendruomenę. Teminėje diskusijoje su šios asociacijos nariais buvo kalbama ne 
tik apie migraciją – daugiausia kalbėta apie integraciją. Kai kurie dalyviai patys į Nyderlandus atvyko 
kaip pabėgėliai, įskaitant vieną iš dalyvių iš Sirijos. „Praėjo jau septyneri metai, o aš dar nesijaučiu 
nyderlandiečiu. Nors turiu magistro laipsnį, dar nesusiradau darbo. Pastebėjau, kad Europos šalys 
daugiausia rūpinasi savimi ir nėra visiškai atviros kitoms šalims ir kultūroms.“ Dar vienas dalyvis pasakė, 
kad ir patys europiečiai dažnai laikosi atokiai. „Dauguma žmonių yra patys sau šeimininkai; ir kiekvienas 
rūpinasi tik savimi. O aš manau, kad turėtume kalbėtis tarpusavyje ir pasimokyti vienas iš kito.“ 
 

 
 
Jaunimas iš Nationale Jeugdraad (Nacionalinės jaunimo tarybos): „įsileiskite žmones tik tuo atveju, jei 
galite gerai jais pasirūpinti“ 
 
Utrechte tarpusavyje bendravo įvairių Nationale Jeugdraad (NJR) darbo grupių nariai. Dalyviai (16–
23 metų amžiaus) mano, kad paskirstant pabėgėlius visoje Europoje reikėtų atsižvelgti į įvairius 
aspektus, pavyzdžiui, šalies gyventojų skaičių, šalies plotą, gerovę ir priėmimo centrų skaičių. 
„Pabėgėlius į savo šalį turėtumėte įsileisti tik tuo atveju, jei galite gerai jais pasirūpinti“, – sakė vienas iš 
dalyvių. Jaunimas taip pat mano, kad šalis, kuri nesilaiko susitarimų dėl pabėgėlių priėmimo, turėtų 
sulaukti padarinių. Jos, pavyzdžiui, turėtų sumokėti baudą. „O ir patys pabėgėliai turėtų galėti pareikšti 
savo nuomonę dėl to, kur jie norėti vykti“, – sakė dar vienas dalyvis. „Pavyzdžiui, jei jų šeimos nariai 
gyvena kažkurioje šalyje, negalite jų išsiųsti visai į kitą šalį.“ 
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Sveikata 

(Sveikatos priežiūra) 
 
Nors už sveikatos priežiūros sritį iš esmės yra atsakinga pati šalis, Europos politika gali prie šios srities 
prisidėti ir ją stiprinti. Pavyzdžiui, reaguojant į koronaviruso krizę ar kitas (būsimas) sveikatos krizes. Arba 
vykdant bendrus sunkių ligų mokslinius tyrimus. Ką apie tai galvoja Nyderlandai? 

Rekomendacijos. Mūsų vizija apie sveikatos priežiūrą 

64 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad sveikatos priežiūra yra svarbus klausimas ir kad ES jį turėtų 
spręsti. 

1. Geriau kontroliuoti kovos su pandemija priemones 

83 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES šalys turėtų intensyviau bendradarbiauti siekdamos užkirsti 
kelią infekcinių ligų plitimui visame pasaulyje. Juk sienos virusų nesustabdo. Tai supratome dabar, kilus 
koronaviruso pandemijai. ES vykdoma politika gali būti paini. Dėl to sunku laikytis taisyklių. Manome, kad 
virusų plitimo Europoje prevencijos priemonės turėtų būti geriau koordinuojamos, tačiau nebūtina, kad 
taisyklės visur būtų tos pačios. Turėtų būti leidžiama priimti sprendimus vietos lygmeniu. Ne tik todėl, kad 
užsikrėtusiųjų skaičius gali skirtis, bet ir todėl, kad Europą sudaro skirtingos kultūros. Kai kurios priemonės 
vienoje šalyje veikia geriau nei kitoje. 
 
„Gyvenu Nyderlanduose, šalia Vokietijos sienos. Skirtingos kovos su COVID taisyklės 
šiose dviejose šalyse veda mane iš proto.“ 

2. Užtikrinti įperkamus ir patikimus vaistus kiekvienam 

71 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų pasirūpinti, kad vaistų kūrimo, gamybos ir tiekimo srityje 
būtume mažiau priklausomi nuo ES nepriklausančių šalių. Tačiau, jei dėl to žmonės turėtų ilgiau laukti 
vaistų, tada nuomonės skiriasi. Nyderlandų žmonės mano, kad dėl to vaistų gamyba ir platinimas taptų 
sudėtingi. Viena vertus, išlaidos sveikatos priežiūrai Nyderlanduose sparčiai auga, o mes manome, jog 
svarbu, kad šios išlaidos kuo ilgiau išliktų kuo mažesnės. Kita vertus, mums svarbu galėti pasitikėti vaistais, 
net jei jie gaunami iš tolimų šalių. Kalbame ne tik apie jų kokybę, bet ir apie tvarią bei etišką gamybą. 
Apskritai manome, kad svarbūs vaistai turėtų būti visuotinai prieinami, be kita ko, skurdesnėse šalyse. 
 
„Sveikatos priežiūra šiuo metu yra beveik neįkandama. Todėl turėtume stengtis naujų 
vaistų įsigyti kuo pigiau.“ 

3. Šalys privalo veikti individualiai, kad jų sveikatos priežiūros sistemos būtų teisingesnės ir 
veiksmingesnės 

Nyderlandų žmonės nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir šie nuogąstavimai yra susiję ne tik su COVID-19 
pandemijos poveikiu. Pavyzdžiui, ligoninėse susiduriame su struktūrinėmis pajėgumų problemomis. Kai 
kurie Nyderlandų žmonės neigiamai vertina rinkos poveikį sveikatos priežiūrai. Suprantame, kad 
farmacijos įmonės turi susigrąžinti savo investicijas, o sveikatos draudimo įmonės nori sveikatos priežiūros 
paslaugas pirkti pigiai, tačiau didžiosios įmonės turėtų nepiktnaudžiauti savo galia. ES turėtų kažką dėl to 
padaryti užtikrindama reglamentavimą. Vis tik manome, kad sveikatos priežiūra visų pirma yra 
nacionalinis klausimas. Šiaip ar taip, pačios šalys geriausiai žino savo vietos problemas ir prioritetus. Tačiau 
mūsų manymu, svarbu, kad Europos šalys viena iš kitos mokytųsi siekdamos pagerinti sveikatos priežiūrą. 
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„Turėtume būti šiek tiek atsargesni, kiek tai susiję su vaistų prieinamumu Europoje. Šiuo metu pernelyg 
daug atiduodame.“ 
 
„Gerai, kad Vokietija priima COVID-19 pacientus iš Nyderlandų. Norėčiau Europoje matyti daugiau tokios 
rūšies solidarumo.“ 
 
„Kiekvienas turi turėti teisę į tinkamą sveikatos priežiūrą, nesvarbu, ar gyventų ES, būtų turtingas ar 
nepasiturintis.“ 
 
„Pirkdami vaistus ne tik žiūrėkite į jų kainą, bet ir įvertinkite etikos aspektus. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad 
juos gaminant neturi būti naudojamas vaikų darbas.“ 
 
IDĖJA: „Gerinti europiečių sveikatą užtikrinant, kad jie patirtų mažiau streso. Pavyzdžiui, sumažinti per 
savaitę dirbamų valandų skaičių.“ 
 
IDĖJA: „Naudoti rimtus žaidimus arba papildytąją realybę, kad jaunimui būtų lengviau pasirinkti 
sveikesnius produktus.“ 
 

 
Marokiečių kilmės žmonės iš Utrechto: „sveikata turi savo kainą“ 
 
Asociacija Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) skatina marokiečius dalyvauti Utrechto miesto 
Overvechto kvartalo bendruomenės veikloje. Ji skatina dialogą šiame kvartale siekiant palengvinti 
mažiau palankias gyvenimo jame sąlygas. Teminio dialogo „Europos vizijos“ dalyviai mano, kad Europos 
bendradarbiavimas turi daug privalumų. Tačiau kai kurių dalyvių nuomone, Nyderlandai kartais 
pernelyg daug priklauso nuo kitų šalių. Kaip vienas iš pavyzdžių paminėta COVID-19 pandemija. Dalyviai 
mano, kad dėl ilgų svarstymų Europoje Nyderlandai pernelyg vėlai pradėjo vakcinaciją. „Galbūt būtų 
buvę brangiau, jei Nyderlandai būtų norėję daugiau sprendimų priimti patys“, – pasakė vienas iš 
dalyvių. „Bet juk kalbame apie sveikatą, o sveikata turi savo kainą.“ 
 

 
 
Helmondo mokyklos mokiniai: „Geriau būti sumaniais ir kopijuoti vieniems kitus, nei visiems laikytis 
tokio paties požiūrio.“ 
 
Helmondo vidurinės mokyklos (Dr. Knippenbergcollege) 15–16 metų amžiaus mokiniai aptarė tai, kaip 
Europa kovoja su pandemija. Kai kurie mokiniai mano, kad ES valstybės narės turėjo kartu nustatyti 
vakcinavimo programą. Dauguma dalyvių mano, kad kiekviena atskira šalis geriau žino, ko jai reikia ir 
kas jai tiktų, todėl yra geresnėje padėtyje nustatyti, kas geriausiai tinka jos gyventojams. Pavyzdžiui, jos 
žino, kuriuose sektoriuose turi būti vakcinuojama pirmiausia, o kuriuose sektoriuose galima palaukti. 
„Žinoma, gerai šiuos reikalus aptarti ir tarptautiniu lygmeniu“, – pasakė vienas iš mokinių. „Kai įvairios 
šalys laikosi skirtingų požiūrių, jos gali stebėti viena kitą ir viena iš kitos pasimokyti.“ 
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ES vaidmuo pasaulyje 
Pasaulis susiduria su didžiuliais iššūkiais. ES įsitikinusi, kad tokie klausimai kaip klimato kaita ir pandemijos 
gali būti sprendžiami tik vykdant visuotinį bendradarbiavimą. Todėl ES nori, kad jos balsas būtų aiškiai 
girdimas pasaulinėje arenoje, kartu su, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kinijos balsais. Ką apie tai 
galvoja Nyderlandai? 
 

Rekomendacijos. Mūsų vizija apie ES vaidmenį pasaulyje 
56 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES vaidmuo pasaulyje yra svarbus klausimas ir kad ES jį turėtų 
spręsti. 
 

1. Pasinaudoti ES stiprybe, visų pirma sprendžiant svarbiausius tarptautinius klausimus 
Viena iš priežasčių, kodėl europiečiai jau daugiau nei 75 metus gyvena taikoje, yra tai, kad buvo sukurta 
ES – daug Nyderlandų žmonių tai laiko didžiausiu ES pasiekimu. Be to, Nyderlandų žmonės mano, kad ES 
stiprybė pasireiškia tada, kai kartu reaguojama į didelius tarptautinius iššūkius. Pavyzdžiui, klimato kaitos, 
pandemijos ir pabėgėlių krizės atvejais. Valstybės narės taip pat gali turėti didesnę įtaką ES 
nepriklausančių šalių atžvilgiu išvien ES vardu sudarydamos tarptautinius susitarimus. Manome, kad 
Nyderlandai yra per maži, kad patys vieni galėtų pasiekti realių pokyčių šiais klausimais. Kita vertus, 
Nyderlandų žmonės nori, kad jų šalis ir toliau galėtų pati priimti sprendimus atsižvelgdama į savo kultūrą ir 
savo interesus. Todėl bendradarbiavimas Europoje turėtų iš esmės reikšti siekį užtikrinti veiksmingumą ir 
poveikį. 
 

„Tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus lengviau sudaryti ES, o ne individualios 
šalies vardu.“ 
 

2. Skatinti ne konfliktus, o bendradarbiavimą tiek Europoje, tiek už jos ribų 
66 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad ES turėtų suformuoti už kitus tarptautinius galios blokus stipresnį 
bloką. Manome, kad pasaulyje vis mažėja subalansuotumo. Tokios šalys kaip Kinija ir Rusija įgyja vis 
daugiau galios įvairiose srityse. Tai klausimas, kuris mums kelia gana didelį susirūpinimą. Todėl ES turėtų 
spręsti tokius klausimus kaip tarptautinis saugumas ir Europos ekonomikos apsauga nuo nesąžiningos 
prekybos. Manome, jog svarbu, kad valstybės narės dažniau ir greičiau susitartų dėl bendro požiūrio. Tada 
galėtume užsitikrinti, kad mūsų balsas būtų girdimas aiškiau. Tai, kad mes, Europos šalys, esame 
stipresnės kartu, nereiškia, kad norime dažniau įsitraukti į konfliktus. Svarbiausia, kad norime 
konstruktyviai bendradarbiauti ir su ne Europos šalimis, kai tik galime tai daryti. 
 

„Sumažinus vidaus skirtumus ir konfliktus išaugs ES matomumas ir poveikis 
pasaulinėje arenoje.“ 
 

3. Laikytis apgalvoti požiūrio siūlantis padėti išspręsti konfliktus 
Kadangi ES vaidmuo pasaulyje stiprėja, 50 proc. Nyderlandų žmonių mano, kad požiūris į pasaulyje 
kylančius konfliktus yra vienas iš svarbių klausimų. Sunku pasakyti, koks yra geriausias konfliktų sprendimo 
būdas. Ankstesnė patirtis rodo, kad karinė intervencija ne visada baigiasi gerai. Dėl tokios intervencijos 
gali būti patiriama didelių nenumatytų išlaidų ir padidėti pabėgėlių srautai. Šalims turėtų būti leidžiama 
pačioms spręsti, ar jos nori prisidėti prie karinių veiksmų, atsižvelgiant į poveikį vietoje. Manome, kad 
intensyvesnis Europos kariuomenių bendradarbiavimas iš esmės yra geras dalykas, kadangi, mūsų 
nuomone, svarbu, kad Europa būtų pajėgi tinkamai apsiginti. Tačiau pirmenybę visada teikiame konfliktų 
sprendimui nesinaudojant smurtinėmis priemonėmis. 
 

„Evakavimo iš Afganistano metu kiekviena šalis turėjo parengusi savo planą. Ar iš 
tiesų tai būtų buvę galima padaryti geriau?“ 
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„Prieš patardama kitiems, ką daryti, ES turėtų pirmiausia pati susitvarkyti savo reikalus.“ 
 
„Mes, europiečiai, pirkdami didelius kiniškų gaminių kiekius, padedame Kinijai didinti savo įtaką.“ 
 
„JAV vis dar yra itin svarbi Europos gynybai.“ 
 
„Buvimas ES valstybe nare taip pat reiškia, kad turite vietą prie derybų stalo. Todėl galite išdėstyti savo 
nuomonę dėl svarbių sprendimų.“ 
 
„ES turi liautis laikyti save atskiru subjektu, nes taip nėra. Ji yra Europos valstybių narių bendradarbiavimu 
grindžiama asociacija ir turėtų elgtis atitinkamai.“ 
 
IDĖJA: „Jei nuolat rengiami tarptautiniai aukščiausiojo lygio susitikimai klimato kaitos klausimais, turėtų 
būti nuolat rengiama ir konferencija žmogaus teisių klausimais.“ 
 
IDĖJA: „Užtikrinti didesnį Europos kariuomenių veiksmingumą, pavyzdžiui, kartu įsigyjant įrangos.“ 
 

 
Marokiečių kilmės nyderlandietė: „ginkime žmogaus teises“ 
 
Femmes for Freedom yra Nyderlandų asociacija, vykdanti kovos su priverstinėmis santuokomis, 
seksualine prievarta ir dviejų kultūrų kilmės moterų bei mergaičių finansiniu išnaudojimu kampanijas. 
Asociacijoje surengtas susitikimas su marokiečių kilmės nyderlandiečių moterų grupe. Dalyvės mano, 
kad šiuo metu ES pernelyg priklauso nuo Rusijos ir Kinijos. „Akivaizdu, kad ES tiesiog nedrįsta nieko 
daryti, nes bijo padarinių“, – pasakė viena iš dalyvių. Kaip pavyzdį jos paminėjo vaistų gamybą, kuri gali 
būti ne tokia ir pigi. „Jei kiltų konfliktas, Kinija tiesiog gali nutraukti tiekimą ir liktume be nieko“, – 
pasakė kita dalyvė. Taip pat iškeltas žmogaus teisių klausimas. „Apsimetame, kad mums tai iš tiesų 
svarbu, tačiau ignoruojame tai, kaip Kinija elgiasi su uigūrais“, – pasakė dar viena dalyvė. 
 

 
 
Alkmaro STEM vidurinės mokyklos (technasium) mokiniai: „jokios bendros kariuomenės“ 
 
Teminio dialogo metu Alkmaro Jan Arentsz STEM vidurinės mokyklos mokiniai kalbėjo apie bendros 
Europos kariuomenės privalumus ir trūkumus. Dalyviai aiškiai nurodė nepalaikantys šios idėjos. „Jei kuri 
nors ES šalis turėtų problemų su ES nepriklausančia šalimi, turėtume automatiškai prisijungti prie 
karinių veiksmų. Manau, kad šalys turėtų galėti pačios apsispręsti“, – pasakė vienas iš dalyvių. Taip pat 
svarstyta trečiojo pasaulinio karo galimybė. Mokinių manymu, tokio karo galimybė mažai tikėtina, 
tačiau jei tai vis tik įvyktų, jų nuomone, vis dar būtų galima greitai rasti sprendimą. „Ir kariuomenės gali 
gerai veikti kartu. Tačiau, mano nuomone, Europos kariuomenė nėra būtina.“ 
 

Pareiškimas dėl atskaitomybės 

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

Naudoti šių formatų dialogai: 
1. Grupės apklausa 

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

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

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

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

5. Atviras tyrimas internete. Klausimynas ir internetinis įrankis „Brauk į ateitį“ 
Grupės apklausos klausimyną galėjo užpildyti ir visi Nyderlandų piliečiai, įskaitant gyvenančius 
užsienyje. Jis buvo prieinamas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. lapkričio 14 d. Be to, tuo pačiu 
laikotarpiu kiekvienas nyderlandietis galėjo dalyvauti naudodamasis internetiniu įrankiu „Brauk į 
ateitį“, kuriame buvo pateikta 20 teiginių. 
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1. Grupės apklausa 
Dialogas su Nyderlandų piliečiais tema „Europos vizijos“ (nydr. Kijk op Europa) pradėtas 2021 m. rugsėjo 
1 d. surengiant grupės apklausą. Šiame pareiškime dėl atskaitomybės trumpai aprašysime šios grupės 
tyrimo modelį ir įgyvendinimą. 

Tikslas ir tikslinė populiacija 

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

 

Grupės apklausos tikslinę populiaciją sudaro visi 18 metų ir vyresni Nyderlandų piliečiai, užregistruoti 
(vertinant nuo faktinės medžiagos rinkimo pradžios) kaip Nyderlandų rezidentai municipalinėje Asmeninių 
įrašų duomenų bazėje. Remiantis Nyderlandų statistikos (CBS) duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. šiai 
tikslinei grupei priklausė 14 190 874 asmenys. Žemesnė riba, t. y. 18 metų, sutampa su rinkimų teisės 
amžiumi. Ši populiacija buvo pasirinkta dalyvauti grupės apklausoje. 

Faktinės medžiagos rinkimas 

Siekiant susidaryti statistinį nyderlandiečio paveikslą, buvo atlikta šalies masto grupės apklausa (ISO 
sertifikavimo įstaiga, Mokslinių tyrimų Keurmerk grupė, Nyderlandų rinkos tyrimų asociacija); jos metu 
apklausta daugiau nei 100 000 narių. Visi šie nariai yra užsiregistravę apklausos grupėje ir reguliariai teikia 
savo nuomones įvairiomis temomis. Jie ne tik yra asmeniškai suinteresuoti pateikti savo nuomones, jiems 
taip pat sumokama už apklausos anketų užpildymą. Įvairūs moksliniai tyrimai parodė, kad respondentų, 
kurie gauna finansinį atlygį už apklausos anketų užpildymą, atsakymai nelabai skiriasi nuo tų, kurie to 
atlygio negauna (šaltinis:  „Does use of survey incentives degrade data quality?“ Cole, J. S., Sarraf, S. A., 
Wang, X., 2015). 
 
Faktinės medžiagos rinkimas pradėtas 2021 m. rugpjūčio 11 d., o baigtas 2021 m. rugsėjo 19 d. Taikytas 
vienintelis duomenų rinkimo metodas – internetinis tyrimas. Kiekvienas apklausos grupės narys gavo 
el. laišką, kuriame buvo pateikta personalizuota nuoroda į internetinį klausimyną. Po dviejų savaičių 
grupės nariams buvo išsiųstas el. laiškas su priminimu. Kvietimai dalyvauti buvo siunčiami partijomis ir 
stratifikuota forma (tinkamai atsižvelgiant į lygų statistinį pasiskirstymą tarp subpopuliacijų), kol buvo 
pasiektas reikiamas respondentų skaičius. 
Atranka ir statistinis pasiskirstymas 

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

Aukščiausias įgytas išsilavinimas  

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

32,1 % 

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

44,6 % 

Aukštas: aukštasis profesinis ar universitetinis išsilavinimas 22,9 % 

Nežinoma  0,4 % 

Atsakymas 

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

Atsakymai pagal COROP regionus ir 
amžiaus grupes 

18–34 m. 
amžiaus, 

35–54 m. 
amžiaus, 

55-75 m. 
amžiaus, 

vyresni nei 75 m. 
amžiaus asmenys. 

Šiaurės Drentė 11 14 17 5 

Pietryčių Drentė 10 12 14 4 

Pietvakarių Drentė 7 10 11 3 

Flevolandas 29 33 28 6 

Šiaurės Fryzija 20 22 25 8 

Pietryčių Fryzija 12 13 14 3 
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Atsakymai pagal COROP regionus ir 
amžiaus grupes 

18–34 m. 
amžiaus, 

35–54 m. 
amžiaus, 

55-75 m. 
amžiaus, 

vyresni nei 75 m. 
amžiaus asmenys. 

Pietvakarių Fryzija 8 11 11 4 

Achterhekas 22 27 34 11 

Arnhemas ir Neimegenas 52 53 55 15 

Veluvė 44 48 51 17 

Pietvakarių Gelderlandas 16 18 20 5 

Didysis Delfzelis 2 4 5 1 

Rytinis Groningenas 7 10 12 3 

Likusi Groningeno dalis 36 26 28 8 

Vidurio Limburgas 13 17 21 7 

Šiaurės Limburgas 17 20 23 7 

Pietų Limburgas 38 40 52 17 

Šiaurės Vidurio Brabantas 34 35 35 11 

Šiaurės Šiaurryčių Brabantas 41 43 51 14 

Šiaurės Vakarų Brabantas 40 47 49 15 

Šiaurės Pietryčių Brabantas 55 56 58 18 

Didysis Harlemas 13 18 18 7 

Didysis Alkmaras 14 19 19 6 

Didysis Amsterdamas 116 104 88 23 

Het Goi ir Vechtstrekas 13 21 19 7 

Eimondas 12 14 15 4 

Šiaurės Olandijos ragas 22 27 30 9 

Zanstrekas 11 13 12 3 

Šiaurės Overeiselis 25 28 25 8 

Tventė 41 44 46 14 

Pietvakarių Overeiselis 10 11 12 3 

Utrechtas 96 100 89 27 

Likusi Zelandijos dalis 16 21 23 8 
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Atsakymai pagal COROP regionus ir 
amžiaus grupes 

18–34 m. 
amžiaus, 

35–54 m. 
amžiaus, 

55-75 m. 
amžiaus, 

vyresni nei 75 m. 
amžiaus asmenys. 

Zelandijos Flandrija 6 8 9 3 

Didysis Leidenas ir Bolenstrekas 30 31 31 10 

Didžioji Haga 63 70 57 18 

Delftas ir Vakarų Nyderlandai 19 15 15 4 

Didysis Reinmondas 103 107 99 31 

Pietryčių Olandija 22 24 25 8 

Pietų Pietryčių Olandija 24 26 26 9 

 

Atsakymai pagal išsilavinimo lygį   

Žemas 1382 34 % 

Vidutinis 1747 43 % 

Aukštas 915 22 % 

Nežinoma  42 1 % 

Patikimumas ir reprezentatyvumas 

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

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

Respondentų dabartinė politinė orientacija 

Partija % 

VVD 14 % 

PVV 13 % 

SP 8 % 

D66 6 % 

CDA 6 % 

Darbo partija (PvdA) 6 % 

Partija už gyvūnus 4 % 

Kairieji žalieji (GroenLinks) 4 % 

Krikščionių sąjunga 3 % 

JA21 3 % 

Ūkininkų pilietinis judėjimas (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokratijos forumas 2 % 

Reformuota politinė partija (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

GALVOK (DENK) 1 % 

Van Haga grupė 1 % 

BIJ1 1 % 

Den Haan partija 0 % 
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Partija % 

Kita 2 % 

Tušti balsavimo biuleteniai 3 % 

Pageidauja nenurodyti 13 % 

Nebalsuotų 5 % 

Kokia šiuo metu yra pagrindinė jūsų kasdienė veikla? 

Pagrindinė veikla % 

Mokinys / studentas 6 % 

Ne visą darbo dieną dirbantis darbuotojas 16 % 

Visą darbo dieną dirbantis darbuotojas 31 % 

Savarankiškai dirbantis asmuo 3 % 

Namų šeimininkas (-ė) 5 % 

Darbo ieškantis asmuo 2 % 

Savanoris (-ė) 2 % 

Nedarbingas (-a) 6 % 

Pensininkas (-ė) 27 % 

Kita 1 % 

Pageidauja nenurodyti 1 % 

Klausimynas 

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

Analizės metodai 

Šiame tyrime naudoti du analizės metodai: 

Analizė pagal vieną kintamąjį 

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

Analizė pagal du kintamuosius 

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

Rezultatų pateikimas ir jų išsamumas 

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

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

3. Dialogai su konkrečiomis grupėmis 

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

Tikslinės grupės 

Nėra aiškios tikslinių grupių, kurias yra sunku pasiekti, apibrėžties. Tyrimai ir patirtis parodė, kad ne 
Vakarų šalių kilmės nyderlandiečiai yra daug mažiau linkę savanoriškai dalyvauti apklausose ir diskusijose. 
Kadangi jie sudaro didelę grupę (14 proc. Nyderlandų gyventojų1), jie buvo atrinkti dalyvauti dialoge tema 
„Europos vizijos“. Tokie patys koeficientai buvo taikomi mažo raštingumo lygių asmenims. Be to, dar 
viena didelė grupė (2,5 mln. Nyderlandų gyventojų2) iš dalies sutampa su migrantų grupe 
(39 proc.). Galiausiai dialogas buvo vedamas su grupe, kuri retai dalyvauja apklausose ir diskusijose, yra 
kritiška Europos atžvilgiu, tačiau yra su ja labai susijusi dėl profesinių santykių. Todėl dalyvauti 
apklausoje atrinktos ir žemės ūkio sektoriaus įmonės. 
 
Į pirmiau nurodytas grupes buvo kreiptasi per organizacijas, kurioms jos priklauso, pavyzdžiui, migrantų 
asociacijas, interesų grupes ir profesines organizacijas. Kadangi nusprendėme surengti tik aštuonis 
dialogus, kiekvieno įtraukti negalėjome. Todėl dalyvių pasirinkimas buvo iš dalies atsitiktinis. Atrinkdami 
dalyvius taip pat daugiausia ieškojome žmonių, kurie būtų entuziastingai nusiteikę dalyvauti ir galėtų 
padėti sutelkti eilinius žmones, taip pat atsižvelgėme į tokius praktinius klausimus, kaip turimos datos ir 
vietos. 
 
Surengėme dialogus vietoje su šių organizacijų nariais: 
• Stichting Hakder – alevitų bendruomene Šiedame; 
• Stichting Asha – hindustaniečių bendruomene Utrechte (2 dialogo sesijos); 
• Piëzo – pilietinės visuomenės organizacija Zutermere; 
• Taal doet Meer – raštingumo organizacija Utrechte; 
• BoerenNatuur – žemės ūkio kooperatyvų asociacija; 
• Marokkanen Dialoog Overvecht („Overvechto marokiečių dialogas“) – marokiečių bendruomene 

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

4. Dialogai su jaunimu 

Jaunimas yra viena iš Konferencijos dėl Europos ateities prioritetinių tikslinių grupių. Siekiant aktyviai 
skatinti jaunimą dalyvauti piliečių dialoge tema „Europos vizijos“ ir suteikti šios grupės nuomonėms ir 
idėjoms didesnio svorio, surengti būtent jaunimui skirti šeši dialogų susitikimai, kuriuose dalyvauta 
asmeniškai. 
 
Susitikimai surengti šiose institucijose: 
• Studievereniging Geschiedenis – Leideno universiteto istorijos studentų asociacijoje; 
• Dr. Knippenbergcollege – Helmondo vidurinėje mokykloje; 
• Coalitie-Y – Socialinės ir ekonomikos tarybos (SER) jaunimo asociacijoje; 
• Graafschap College – Dutinchemo MBO institute; 
• CSG Jan Arentsz, Alkmaro STEM vidurinėje mokykloje (technasium); 
• Nacionalinėje jaunimo taryboje (susitikmas vyko išorės vietoje). 
 
Šiuose dialogų susitikimuose iš viso dalyvavo 110 jaunuolių. 

Taikyti diskusijų metodai 

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

5. Atviras tyrimas internete. Klausimynas ir internetinis įrankis „Brauk į 
ateitį“ 

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

Klausimyną iš viso užpildė 1 967 respondentai, o 6 968 pateikė atsakymus į visus braukimo įrankio 
teiginius. Klausimynu ir braukimo įrankiu galėjo naudotis visi, nebuvo jokių išankstinių dalyvavimo sąlygų 
ar atrankos kriterijų. Siekiant kuo didesnio atsakiusiųjų skaičiaus, klausimyno klausimus buvo galima 
praleisti (nebuvo privalomų atsakyti klausimų). Dalyviai variantą „Pageidaučiau neatsakyti“ pasirinko daug 
dažniau klausimyno atveju nei reprezentatyvios grupės apklausos atveju. 
Į atviro klausimyno klausimus atsakiusių ir braukimo įrankį naudojusių dalyvių pagrindinės imties 
charakteristikos nuo reprezentatyvios grupės apklausos dalyvių pagrindinių imties charakteristikų skiriasi 
tam tikrais aspektais. Skirtingai nei grupės apklausos rezultatai, atviro klausimyno ir braukimo įrankio 
rezultatai nėra reprezentatyvūs. Atviros apklausos internete rezultatai panaudoti grupės apklausos 
rezultatams papildyti. Jie atspindi vyraujančias emocijas ir idėjas Nyderlanduose. Pasiūlymai dėl 
patobulinimų, pateikti laisvam tekstui skirtuose laukeliuose, panaudoti potemei „Diskusijos ir idėjos 
internete ir dalyvaujant asmeniškai“. Vėl pasinaudota braukimo įrankiu siekiant išsiaiškinti kai kurias 
vyraujančias emocijas Nyderlanduose. Į rezultatus atsižvelgta rengiant rekomendacijas. Kadangi 
reprezentatyvumas yra vienas iš reikalavimų, šioje ataskaitoje tik šiek tiek atsižvelgiama į atviros apklausos 
internete rezultatus. 
 
 
  



Europos vizijos  26 

Tai Užsienio reikalų ministerijos parengtas leidinys. 
www.kijkopeuropa.nl 
 
 
 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/

	Mūsų vizija apie ...
	Ataskaitos santrauka: visos atskiros rekomendacijos
	Klimato kaita ir aplinka
	Migracija
	Sveikata
	ES vaidmuo pasaulyje

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

	Apie šią ataskaitą
	Ankstesnė ataskaita – 2021 m. gruodžio mėn.
	Dabartinė ataskaita – 2022 m. sausio mėn.

	Kas toliau?
	Tvarkaraštis
	Šios ataskaitos struktūra

	Klimato kaita ir aplinka
	Rekomendacijos. Mūsų nuomonė apie klimato kaitą ir aplinką
	1. Pasirinkti aiškią kryptį dėl Europos požiūrio į klimato kaitą
	2. Užtikrinti, kad šalys ir įmonės geriau bendradarbiautų siekdamos tikslinių sprendimų
	3. Įdiegti teisingą ir praktiškai įgyvendinamą CO2 sistemą
	4. Aiškiau ir pozityviau komunikuoti apie iššūkius klimato srityje

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai

	Migracija
	Rekomendacijos. Mūsų nuomonė apie migraciją ir pabėgėlius
	1. Užtikrinti, kad diskusijose apie pabėgėlius nebūtų pamiršti subtilesni aspektai
	2. Užtikrinti, kad pabėgėliai būtų paskirstyti teisingai ir protingai
	3. Naudotis žiniomis ir patirtimi siekiant padėti migrantų kilmės regionams

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai

	Sveikata
	Rekomendacijos. Mūsų vizija apie sveikatos priežiūrą
	1. Geriau kontroliuoti kovos su pandemija priemones
	2. Užtikrinti įperkamus ir patikimus vaistus kiekvienam
	3. Šalys privalo veikti individualiai, kad jų sveikatos priežiūros sistemos būtų teisingesnės ir veiksmingesnės

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai

	ES vaidmuo pasaulyje
	Rekomendacijos. Mūsų vizija apie ES vaidmenį pasaulyje
	1. Pasinaudoti ES stiprybe, visų pirma sprendžiant svarbiausius tarptautinius klausimus
	2. Skatinti ne konfliktus, o bendradarbiavimą tiek Europoje, tiek už jos ribų
	3. Laikytis apgalvoti požiūrio siūlantis padėti išspręsti konfliktus

	Diskusijos ir idėjos internete ir dalyvaujant asmeniškai

	Pareiškimas dėl atskaitomybės
	Tarpusavyje susijusių dialogo formatų modelis

	1. Grupės apklausa
	Tikslas ir tikslinė populiacija
	Faktinės medžiagos rinkimas
	Atranka ir statistinis pasiskirstymas
	Atsakymas
	Patikimumas ir reprezentatyvumas
	Kitos pagrindinės imties charakteristikos
	Respondentų dabartinė politinė orientacija
	Kokia šiuo metu yra pagrindinė jūsų kasdienė veikla?
	Klausimynas
	Analizės metodai
	Analizė pagal vieną kintamąjį
	Analizė pagal du kintamuosius

	Rezultatų pateikimas ir jų išsamumas

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

	4. Dialogai su jaunimu
	Taikyti diskusijų metodai

	5. Atviras tyrimas internete. Klausimynas ir internetinis įrankis „Brauk į ateitį“
	Atsakymai ir įgyvendinimas


