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Централна държавна администрация 

Нашето виждане за Европа 
 
Мнения, идеи и препоръки 
 
 
 
Теми 
• Изменение на климата и околна среда 
• Миграция 
• Здравеопазване 
• ЕС на световната сцена 
 
14 януари 2022 г. 
 
Настоящият документ е превод на доклада „Нашето виждане за Европа – мнения, идеи и 
препоръки“, публикуван на 14 януари 2022 г. на нидерландски на www.kijkopeuropa.nl. Тази 
преводна версия е с опростено графично оформление, като оригиналното форматиране 
(изображения и общо оформление) е премахнато за целите на превода. 
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Нашето виждане за ... 

Обобщен доклад: резюме на препоръките 

С гражданския диалог „Виждане за Европа“ събрахме мнения и идеи от нидерландските граждани 
за бъдещето на Европа. По последните четири (от общо девет) теми това доведе до следните 
препоръки към Европейския съюз. 

Изменение на климата и околна среда 

1. Да се избере ясна посока при европейския подход към изменението на климата 
2. Да се направи необходимото държавите и предприятията да си сътрудничат по-успешно за 

целенасочени решения 
3. Да се създаде справедлива и осъществима на практика система за CO2 
4. По-ясно и положително представяне на действията в областта на климата 
 
Нидерландците считат, че ЕС трябва да бъде лидер в борбата с изменението на климата. Държавите 
членки трябва да имат право да избират своя подход, но да работят заедно за постигането на едни 
и същи цели. Вместо да се сравняват една с друга, страните от ЕС би трябвало да инвестират повече 
енергия в обмен на знания и съвместни решения. Една система за данъчно облагане на емисиите 
на CO2 може да се окаже ефективна, но трябва да бъде справедлива, практична и ясна. Като цяло 
нидерландските граждани считат, че ЕС трябва да осъществява по-добра и по-положителна 
комуникация по отношение на климата. 

Миграция 

1. Да се избягва прекалено генерализиране на дебата за бежанците 
2. Да се определи какво е справедливо и практично разпределение на бежанците 
3. Да се използват знания и опит, за да се подпомогнат регионите, от които идват бежанци 
 
Нидерландските граждани считат, че е важно да се прави разграничение между хората, които 
търсят спасение от опасни зони, и икономическите бежанци. Дебатът относно миграцията и 
интеграцията понастоящем често е твърде генерализиран. За да се разпределят справедливо 
бежанците в Европа трябва да бъдат договорени ясни критерии в рамките на ЕС, които да вземат 
предвид интересите както държавите членки, така и на хората, които търсят убежище. И накрая, 
нидерландските граждани предлагат ЕС да подкрепя регионите, от които идват бежанците, не само 
финансово, но и със знания. 

Здравеопазване 

1. Да има повече структура в справянето с дадена пандемия 
2. Да се осигурят достъпни и надеждни лекарства за всички 
3. Държавите трябва преди всичко да направят собственото си здравеопазване по-добро и по-

справедливо 
 
Нидерландците считат, че държавите в ЕС трябва да си сътрудничат повече в борбата с пандемията. 
При свързаните с коронавируса мерки подходът понякога е объркващ. Правилата би трябвало да 
бъдат по-съгласувани, без да е необходимо да бъдат едни и същи навсякъде. Що се отнася до 
ваксините или лекарствата, нидерландските граждани искат да задържат разходите на възможно 
най-ниско ниво, но да могат да разчитат на качествено и отговорно производство. В този контекст е 
важно големите предприятия да не злоупотребяват със своята сила и здравеопазването да 
продължава да бъде най-вече национална отговорност. 
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Ролята на ЕС на световната сцена 

1. Да се използва силата на ЕС, особено по важни международни въпроси 
2. В рамките на Европа и извън нея сътрудничеството да се предпочита пред противопоставянето 
3. При конфликти помощта да се предоставя по добре обмислен начин 
 
Нидерландците считат, че европейското сътрудничество следва да е насочено преди всичко към 
важните общи интереси. В същата посока следва да върви и сътрудничеството на ЕС с държави 
извън Съюза. Освен за изменението на климата и пандемията от коронавирус става въпрос 
например за международната сигурност и защитата на европейската икономика от нелоялна 
търговия. Както в рамките на Европа, така и извън нея, нидерландските граждани предпочитат 
сътрудничеството пред противопоставянето. Също и при разрешаването на конфликти винаги е за 
предпочитане това да става без насилие. 
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Въведение 

В рамките на гражданския диалог „Виждане за Европа“ всички нидерландски граждани имаха 
възможност да споделят своите виждания и идеи за бъдещето на Европа от 1 септември до средата 
на ноември. Нидерландия представя на Европейския съюз (ЕС) последвалите от това препоръки 
заедно със събраните мнения и идеи. Настоящият доклад засяга последните четири (от общо девет) 
теми. Първите пет теми бяха обхванати в доклад, публикуван на 3 декември 2021 г. 

Относно „Виждане за Европа“ 

Европейският съюз иска да разбере от своите граждани какво мислят те за Европа. Затова ЕС 
организира Конференцията за бъдещето на Европа. Мненията и идеите на гражданите от целия 
Европейски съюз в крайна сметка ще бъдат включени в плановете за бъдещето на Европа. Като част 
от конференцията Нидерландия организира националния граждански диалог „Виждане за Европа“. 
 
„Виждане за Европа“ започна на 1 септември със събирането на мнения и идеи онлайн чрез 
проучване в рамките на представителен панел. За да задълбочим първоначалните изводи от 
проучването в панела и да стигнем до конкретни препоръки, организирахме тематични диалози 
онлайн. Възможност за участие имаха всички желаещи. Освен това обиколихме страната, за да 
проведем разговори с младежи или с други (трудно достъпни) групи. 

От ученици в общопрофилните и професионалните училища и студенти до фермери, мигранти и 
самия министър 

През октомври и ноември бяха проведени общо осем тематични онлайн диалога със средно 30 
участници на среща. Освен това организирахме един онлайн тематичен диалог и седем 
присъствени тематични диалога с различни групи нидерландски граждани. Така например 
говорихме с турската общност в Схидам и гостувахме на доброволците на фондацията „Пиезо“ в 
Зутермер. На последната проява след приключване на диалога присъства и министърът на 
външните работи Кнапен. Министърът разговаря с участниците за диалога и за позициите относно 
бъдещето на Европа. На последно място, организирахме и шест срещи с различни групи младежи. 
Гостувахме например на средно училище в Хелмонд, на курс за професионално обучение в 
Дутинхем и на Лайденския университет. 
 
„Става въпрос за бъдещето на нашите деца. Затова смятам, че е важно да 
участвам.“ 
Участник в тематичния диалог 

За настоящия доклад 

Въз основа на мненията и идеите, които събрахме през последните месеци, бяха изготвени 
препоръки от нидерландските граждани до Европейския съюз. На срещите между нидерландците 
възникнаха интересни дискусии и бяха представени новаторски идеи и предложения. Част от тези 
идеи и предложения са включени в настоящия доклад. И така съдържанието на настоящия доклад 
представлява гласа на Нидерландия: нашето виждане за Европа. 
 
Както има различия между европейските държави и граждани, така и в рамките на самата 
Нидерландия естествено не винаги сме съгласни помежду си. Тези различия са ценни: те са важна 
отличителна черта на демокрацията. Препоръките са извлечени от най-често срещаните мнения и 
идеи на участниците във „Виждане за Европа“. В допълнение описваме опасенията, мислите и 
чувствата, които може би са по-рядко срещани, но са ни направили впечатление по време на 
диалозите и онлайн проучванията. 
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„Хареса ми да мога да изкажа мнение по теми, които смятам за важни. И да 
почувствам, че гласът ми е чут.“ 
Участник в тематичния диалог 
 
За Конференцията за бъдещето на Европа са определени девет теми. Тези теми заемат централно 
място и в нидерландския граждански диалог „Виждане за Европа“. През октомври публикувахме 
междинен доклад с първоначални идеи и последващи въпроси въз основа на проучването на 
панела. В началото на декември последва доклад с мнения, идеи и препоръки по първите пет теми. 
В настоящия доклад са обхванати останалите четири теми. 

Предишен доклад – декември 2021 г. 

• Ценности и права, върховенство на закона, сигурност 
• По-силна икономика, социална справедливост и работни места 
• Европейска демокрация 
• Цифрова трансформация 
• Образование, култура, младеж и спорт 

Настоящ доклад – януари 2022 г. 

• Изменение на климата и околна среда 
• Миграция 
• Здравеопазване 
• ЕС на световната сцена 

Следващи стъпки 

На Конференцията за бъдещето на Европа се събират идеите, мненията и препоръките на всички 
граждани на ЕС. На заседанията се обсъждат не само резултатите от всички национални граждански 
диалози, а и резултатите от други инициативи на конференцията. Така например функционират 
европейски граждански панели и всички граждани на ЕС (т.е. включително нидерландските 
граждани) имат достъп до европейска цифрова платформа. 
 
„Надявам се ръководителите на ЕС да вземат предвид моето мнение. И то да 
им помогне да вземат правилните решения.“ 
Участник в тематичния диалог 
 
Конференцията ще приключи през пролетта на 2022 г. Тогава Нидерландия ще изготви окончателен 
доклад за гражданския диалог, като обедини настоящия доклад и предишния, представяйки 
препоръките по всичките девет теми. От конференцията произтичат препоръки за 
председателството на конференцията: председателите на Европейския парламент, Съвета на 
министрите и Европейската комисия. Те са поели ангажимент да проучат начини за последващи 
действия във връзка с препоръките. За нидерландското правителство резултатите са и ценен 
принос за оформянето на нидерландската политика по въпросите на ЕС. 
 
Процесът до пролетта на 2022 г. може да се резюмира по следния начин: 
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График 

     Виждане за Европа 

1 септ. 12 окт. 22 – 23 окт. 15 ноем. 3 дек. 14 ян.  21 – 22 ян. февр. 18 – 19 
февр. 

11 – 12 март 22 – 24 
апр. 

  

Събиране на идеи онлайн          

 Тематични диалози           

  Междинни 
резултати 
(междинен 
доклад) 

 Междине
н доклад 
по теми 
„Икономи
ка“ и 
„Демокра
ция“ 

Междине
н доклад 
по теми 
„Климат“ 
и „ЕС на 
световнат
а сцена“ 

 Окончате
лен 
доклад 
„Нашето 
виждане 
за 
Европа“ 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Заседание на 
конференция
та 

   Заседание на 
конференция
та  

 Заседание 
на 
конференц
ията  

(евентуално) 
Заседание на 
конференция
та  

Заключит
елна 
проява на 
конферен
цията 

→ Препоръки 
до 
председателите 
на 
• Европейския 

парламент 
• Европейската 

комисия 
• Съвета на 

министрите 

      ↑  ↑  ↑   

     Още мнения и идеи за бъдещето на Европа: 

Граждански 
диалози 

   Европейски граждански 
панели 

  Европейска цифрова платформа (вкл. за 
нидерландски граждани) 

Структура на доклада 

Настоящият доклад се съсредоточава върху четири теми. За всяка тема последователно се описват: 
• Препоръки въз основа на всички направления на гражданския диалог 
• Дискусии и идеи онлайн и присъствено: впечатления от мненията, идеите и дискусиите в 

рамките на тематичните диалози (онлайн и на живо) 
 

В края на настоящия доклад е включена обосновка на проучването. 
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Изменение на климата и околна среда 
Препоръки – Нашето виждане за изменението на климата и околната среда 

71% от нидерландците считат, че изменението на климата и околната среда са важна тема, по 
която ЕС трябва да работи. 
1. Да се избере ясна посока при европейския подход към изменението на климата 
68% от нидерландците считат, че ЕС трябва да бъде лидер в борбата с изменението на климата. 
Глобалното затопляне е проблем, който нито една държава не може да реши сама. Въпреки че не 
всички нидерландски граждани имат еднакво мнение за изменението на климата, ние смятаме, че 
при всички положения ЕС трябва да има по-ясна визия за бъдещето. Независимо от Зеления пакт 
сме свидетели на позиции на държавите членки, които често не са в една обща посока. Държавите 
трябва да продължават да имат право да избират своя подход, но да работят заедно за постигането 
на едни и същи цели. В допълнение считаме, че като граждани ние също носим отговорност, 
например като адаптираме потребителското си поведение. 
 
„Нидерландия иска да се откаже от природния газ, а в Германия точно той се 
насърчава. Това не мога да го разбера.“ 
2. Да се направи необходимото държавите и предприятията да си сътрудничат по-успешно за 
целенасочени решения 
Когато става въпрос за изменението на климата и околната среда, нидерландците отбелязват, че 
страните често се сравняват една с друга. Набляга се на разликите, например между бедните и 
богатите държави в ЕС. Или между държави с висока или ниска индустриализация. Според нас е по-
добре да се търсят сходствата. Например сходни предприятия в различните държави могат да 
обменят знания и да намират решения заедно. Този метод на сътрудничество дава възможност и на 
по-бедните държави да участват по-активно в борбата с изменението на климата. Те могат да 
участват в търсенето на общи решения и да се възползват от тях. 
 
„Борбата с изменението на климата не бива да бъде надпревара, а 
сътрудничество.“ 
3. Да се създаде справедлива и осъществима на практика система за CO2 
В борбата с изменението на климата ЕС поставя силен акцент върху намаляването на емисиите на 
CO2. Нидерландците считат, че в това отношение трябва да бъде въведена по-добра система, при 
която справедливо се облагат както производителите, така и потребителите. Нидерландските 
граждани са разделени по въпроса дали държавите с по-многобройно население могат да 
генерират повече емисии на CO2. В някои държави например има много замърсяващи промишлени 
отрасли. Други държави пък имат много възможности за производство на зелена енергия. Тези 
различия следва да се вземат предвид. Без да става твърде сложно, тъй като системата трябва да 
бъде разбираема за всички. 
 
„Индустриализираните държави имат голям износ. Трябва ли те сами да се 
бръкнат за данъка върху CO2? Според мен потребителят също трябва да 
участва в плащането.“ 
 

4. По-ясно и положително представяне на действията в областта на климата 

Нидерландските граждани чуват и четат много неща за изменението на климата. Въпреки това за 
много хора тази тема продължава да бъде абстрактна и сложна. Често тя се възприема като нещо, 
което струва много пари, а всъщност борбата с изменението на климата предлага и възможности. 
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Могат да се посочат например стимулирането на местното производство на храни и разработването 
на нови, устойчиви технологии. ЕС трябва по-често и по-ясно да набляга именно на този аспект. 
Освен това считаме, че правителствените ръководители на държавите членки могат сами да дават 
по-добър пример. Ако се пътува по-малко – например между Брюксел и Страсбург – и се правят 
повече онлайн срещи, това може да е от полза например за възприемането на стремежа към 
устойчивост. 
 

„Устойчивостта все още се възприема твърде много като разход. Вместо 
като заплаха, тя трябва да се разглежда като възможност.“ 
Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
„Не бива да разглеждаме емисиите на CO2 като право, а като неприятно допълнение.“ 
 

„Имам чувството, че в Европа повече се говори за изменението на климата, отколкото реално 
се прави.“ 
 
„С течение на времето по-строгите правила в областта на климата могат да се обърнат в 
наша полза. Като търговски континент трябва да се опитаме да видим възможностите в 
това.“ 
 

„Не можем да чакаме останалите континенти. Няма време за това.“ 
 
ИДЕЯ: „Да се възнаграждават финансово държавите, ако докажат, че тяхната природа и 
биологично разнообразие се увеличават.“ 
 
ИДЕЯ: „Да се стимулира екологосъобразният туризъм в бедните региони на ЕС.“ 
 

 
Ученици от средно професионално училище в Дутинхем: „Далечните пътувания трябва да 
останат възможни за всички“ 
 
На учениците от колежа Graafschap в Дутинхем беше представено предложението полетите в 
рамките на ЕС да станат по-скъпи. Някои ученици се съгласиха, тъй като по-скъпите билети 
стимулират хората да търсят по-устойчиви алтернативи. Във връзка с това обаче беше 
подчертано, че ЕС трябва да осигури по-добри благоприятни за климата варианти, като например 
по-добри железопътни връзки. Други участници заявиха, че не подкрепят по-скъпите самолетни 
билети. „Богатите летят най-много и лесно могат да си го позволят“, заяви един ученик. „Те ще 
платят и по-високи цени. Докато за „обикновените“ граждани далечните ваканции ще станат 
невъзможни.“ 

 
 
Земеделски стопани, използващи екологосъобразни практики: „ЕС може да спомогне за 
разпространението на знания за устойчивите решения“ 
 
BoerenNatuur е сдружение на селскостопански колективи. По време на тематичния диалог стана 
дума, наред с другото, за изменението на климата и околната среда. Според участниците това, 
което би могло да се подобри, е прилагането на законовите и подзаконовите актове на ЕС от 
отделните държави. Като пример беше цитирано досието за азота. „В законодателството на ЕС 
само се посочва, че състоянието на природните резервати „не трябва да се влошава“. Обаче в 
Южна Европа това се разбира по много по-различен начин, отколкото в Нидерландия.“ Повечето 
присъстващи се съгласиха, че Европа трябва да бъде лидер в борбата с изменението на климата. 
И това не бива да си остане на думи, а да води до резултати. Преди всичко с обмен на знания, 
според земеделските стопани. „В селскостопанския сектор работим върху решения за по-чисто 
селско стопанство. ЕС трябва да помогне за бързото разпространение на знанията.“ 
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Миграция 
(Миграция и бежанци) 
 
Границите между държавите от ЕС са отворени. Поради това в рамките на ЕС се осъществява 
сътрудничество, например в областта на управлението на външните граници и борбата с 
контрабандата на мигранти. Споменава се и за справедливо разпределение на бежанците между 
различните държави от ЕС. Какво смята Нидерландия по този въпрос? 

Препоръки – Нашето виждане за миграцията и бежанците 

65% от нидерландците считат, че миграцията и бежанците са важна тема, по която ЕС трябва да 
работи. 

1. Да се избягва прекалено генерализиране на дебата за бежанците 

70% от нидерландските граждани считат, че външните граници на Европа трябва да се охраняват по-
добре. А от тези нидерландци 72% продължават да са на същото мнение дори това да означава 
повече бежанци да се изпращат обратно в несигурни държави. Нидерландците смятат, че трябва да 
се обръща повече внимание на причините, поради които хората бягат от дадена несигурна 
държава. Понякога това е изменението на климата, понякога война. Този контекст обикновено се 
споменава само в ограничена степен в дебата за бежанците. Освен това рядко се говори за 
добавената стойност, която бежанците могат да имат за дадена държава. В заключение считаме, че 
ЕС следва да прави по-ясно разграничение между хората от опасни райони, които са на границата, и 
икономическите бежанци. Накратко, отбелязваме, че в дебата относно миграцията и бежанците 
често липсват контекст и нюанси. Европейските политици могат да направят нещо по този въпрос, 
като дават пример. 
 
„Не трябва да забравяме, че бежанците са хора като нас. Защото почти 
никой няма да изостави човек в нужда.“ 

2. Да се определи какво е справедливо и практично разпределение на бежанците 

Една европейска имиграционна служба би могла да гарантира, че бежанците се разпределят 
справедливо между държавите от ЕС. Нидерландските граждани обаче считат, че трябва да се 
изработят ясни критерии, за да се определи кое е справедливо. Например добрата социална 
система може да направи дадена държава привлекателна за бежанеца, но както за бежанеца, така 
и за тази държава са важни и други фактори. В Нидерландия например сме изправени пред 
недостиг на жилища. А пък някои държави или сектори се нуждаят от повече трудови мигранти. 
Считаме, че е важно ЕС да обърне внимание на това при разпределянето на бежанците. 
Конкретните споразумения гарантират не само яснота, но и по-малко дискусии. В крайна сметка 
това е от полза за всички. 
 
„Бежанците трябва също така да могат да разгърнат талантите си в 
държавата на местоназначение.“ 

3. Да се използват знания и опит, за да се подпомогнат регионите, от които идват бежанци 

67% от нидерландските граждани считат, че ЕС трябва да предоставя повече помощ на несигурните 
региони, за да се противодейства на бежанските потоци. Осъзнаваме, че бежанците не решават 
просто така да напуснат страната си. Ето защо трябва да обърнем внимание на причините, като 
например изменението на климата или конфликтите, които правят тези региони опасни или 
неподходящи за живеене. ЕС може да подкрепя регионите, от които идват бежанци, не само 
финансово, но и със знания. В Нидерландия например много разбираме от селско стопанство. 
Съвременните селскостопански техники могат да помогнат на други държави да се справят по-
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добре със сушата и засоляването. А хората, които са избягали в Европа, могат да получат 
образование в европейска държава и след това самите те да помогнат в страната си на произход.  
Дискусии и идеи онлайн и присъствено 
„ЕС трябва да ускори процедурите за предоставяне на убежище. Така ще има повече място за 
хората, които наистина имат нужда от това.“ 
 
„Много млади хора около мен искат да си купят къща, но не намират нищо, което да могат да 
си позволят. В същото време на бежанците се осигуряват жилища. Трудно мога да го приема.“ 
 
„При всички положения изменението на климата ще продължава да подтиква хората да 
бягат. Това не може да се спре, но може би поне може по-добре да се регулира.“ 
 
„Аз живея в Бетуве. За сезона на крушите и ябълките там ни трябват много трудови 
мигранти.“ 
 
„Има си причина несигурните региони да са такива – там често властите са ненадеждни. 
Откъде да знаем какво се случва там с помощта и парите, които пращаме?" 
 
ИДЕЯ: „Да се помисли и за местни стратегии, като например да се търси мнението на 
гражданите при приемането на бежанци на местно ниво, и да се финансират местни 
инициативи за интеграция.“ 
 
ИДЕЯ: „В градовете да се инсталират микрокъщички, в които бежанците да се настанят като 
начало. Така ще се намали натискът върху пазара на жилища и ще се увеличи готовността за 
приемане на хора.“ 
 

 
Доброволци, които са били бежанци: „В Европа хората са отчуждени.“ 
 
Taal Doet Meer е доброволческа организация, която се грижи за това новите граждани на Утрехт, 
които не знаят езика, да могат да участват в обществото. Ето защо в тематичния диалог с тази 
организация беше засегната не само миграцията, но и интеграцията. Част от участниците също са 
пристигнали в Нидерландия като бежанци, например един сириец. „След седем години все още 
не се чувствам нидерландец. Все още не съм намерил и работа, макар че придобих магистърска 
степен тук. Давам си сметка, че европейските държави се интересуват най-вече от себе си и не 
възприемат напълно другите езици и култури.“ Друг участник отбеляза, че и помежду си 
европейците често се държат на разстояние. „Повечето хора са саможиви; всеки гледа само себе 
си. А пък аз мисля, че трябва да си говорим и може да научим нещо един от друг.“ 

 
 
Младежи от Националния младежки съвет: „Приемайте хора само ако можете добре да се 
грижите за тях“ 
 
В Утрехт членовете на различни работни групи на Националния младежки съвет (NJR) 
дискутираха помежду си. Участниците (на възраст между 16 и 23 години) смятат, че при 
разпределението на бежанците в Европа трябва да се вземат предвид различни аспекти, като 
например брой жители, площ на страната, благоденствие и количество бежански центрове. 
„Трябва да приемате бежанци в страната си само ако след това можете добре да се грижите за 
тях“, заяви един от участниците. Освен това младите хора смятат, че трябва да има последици, 
ако държавите не се придържат към договореното за приемането на бежанци. Например да 
бъдат глобявани. „А бежанците трябва също да имат право да кажат къде да идат“, отбеляза 
участник. „Ако например имат някъде роднини, не може да ги пратиш другаде.“ 
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Здравеопазване 

(Здравно обслужване) 
 
Въпреки че здравното обслужване е преди всичко задача на отделните държави, европейските 
политики могат да подкрепят и укрепват здравеопазването. Например при справянето с 
коронавируса или други (бъдещи) здравни кризи. Или чрез съвместни изследвания за тежките 
заболявания. Какво смята Нидерландия по този въпрос? 

Препоръки – нашето виждане за здравеопазването 

64% от нидерландците считат, че здравеопазването е важна тема, по която ЕС трябва да работи. 

1. Да има повече структура в справянето с дадена пандемия 

83% от нидерландските граждани считат, че държавите в ЕС трябва да си сътрудничат повече за 
предотвратяване на разпространението на инфекциозни болести по света. Защото вирусът не спира 
на националните граници. Свидетели сме на това сега, с пандемията от коронавирус. В рамките на 
ЕС управлението на кризата понякога е объркващо. Това не помага за спазването на правилата. 
Считаме, че мерките срещу разпространението на даден вирус в Европа трябва да бъдат по-
съгласувани, без да е необходимо правилата да бъдат едни и същи навсякъде. Трябва да има 
възможност за решения на местно равнище. Не само поради разликите в нивата на заразяване, но и 
поради различните култури в Европа. Някои мерки функционират по-добре в една държава, 
отколкото в друга. 
 
„Аз живея в Нидерландия на границата с Германия. Подлудих се с тези 
различни мерки между двете държави.“ 

2. Да се осигурят достъпни и надеждни лекарства за всички 

71% от нидерландските граждани считат, че ЕС трябва да направи така, че да е по-малко зависим от 
страни извън ЕС за разработването, производството и доставката на лекарства. Но ако това 
означава, че хората трябва да чакат по-дълго за лекарствата си, мненията са разделени. Впрочем 
нидерландците считат, че производството и разпространението на лекарства определено е сложен 
въпрос. От една страна, в Нидерландия сме изправени пред рязко увеличение на разходите за 
здравеопазване и считаме, че е важно разходите да се поддържат възможно най-ниски. От друга 
страна, искаме лекарствата да са надеждни дори ако идват отдалеч. Не става въпрос само за 
качеството, а и за устойчивото и етично производство. Като цяло считаме, че важните лекарства 
трябва да бъдат достъпни за всички, включително в по-бедните държави. 
 
„Разходите за здравни грижи вече са непосилни. Ето защо трябва да се 
опитаме да купуваме нови лекарства на възможно най-ниска цена.“ 

3. Държавите трябва преди всичко да направят собственото си здравеопазване по-добро и по-
справедливо 

Нидерландските граждани определено се притесняват за здравеопазването и това притеснение 
отива по-далеч от въздействието на пандемията от коронавирус. Налице са например структурни 
проблеми с капацитета в болниците. Част от нидерландците не се изказват положително за 
последиците от въвеждането на пазарни принципи в здравеопазването. Наясно сме, че 
фармацевтичните предприятия трябва да си възвърнат инвестициите и че здравноосигурителните 
дружества искат да плащат грижите евтино, но големите фирми не бива да злоупотребяват със 
силата си. ЕС трябва да направи нещо по въпроса чрез правила. Освен това смятаме, че 
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здравеопазването е преди всичко национална отговорност. Самите държави познават най-добре 
местните проблеми и приоритети. Считаме обаче, че е важно европейските държави да могат да се 
учат една от друга за подобряване на здравеопазването. 

Дискусии и идеи онлайн и присъствено 

„По отношение на наличието на лекарства в Европа можем и да бъдем по-икономични. Сега 
прекалено много се изхвърля.“ 
 
„Наистина е добре, че Германия е поела пациенти с коронавирус от Нидерландия. Бих се радвал 
да виждам по-често такъв вид солидарност в Европа.“ 
 
„Независимо къде живееш в ЕС и независимо дали си богат или беден, всеки има право на добри 
грижи“ 
 
„При закупуването на лекарства да се гледат не само разходите, а и етиката. Това означава 
например да не се използва детски труд.“ 
 
ИДЕЯ: “Да се подобри здравето на европейците чрез намаляване на стреса. Например да се 
намали броят на часовете в работната седмица.“ 
 
ИДЕЯ: „Да се научат младите да избират по-здравословното чрез сериозни игри и разширена 
реалност.“ 
 

 
Жители на Утрехт от марокански произход: „За здраве не бива да се пести“ 
 
Организацията Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) работи за участието на мароканската 
общност в квартал Овервехт на Утрехт. Постигат го чрез стимулиране на диалога в квартала и 
преодоляване на изоставането по този начин. Участниците в тематичния диалог „Виждане за 
Европа“ считат, че европейското сътрудничество дава доста резултати. Някои от присъстващите 
обаче считат, че понякога Нидерландия е твърде зависима от други държави. Като пример беше 
посочена кризата с коронавируса. Според участниците големият брой консултации в рамките на 
Европа е станал причина Нидерландия да закъснее с ваксините. „Може би ще излезе по-скъпо, 
ако Нидерландия иска да решава повече сама“, отбеляза участник. „Но тук става въпрос за 
здравето, не може да се пести.“ 
 

 
 
Ученици в Хелмонд: „По-добре хитро да преписваме от съседа, отколкото всички да 
действаме еднакво“ 
 
В колежа Dr. Knippenberg в Хелмонд ученици на възраст около 16 години обсъдиха европейския 
подход в пандемията. Според някои ученици държавите – членки на ЕС, е трябвало заедно да 
определят ваксинационната програма. Повечето участници считат, че самите държави разбират 
по-добре какво е необходимо и какво работи. И по този начин могат по-добре да определят 
какво е полезно за населението. Например кои сектори трябва да бъдат ваксинирани първи и 
кои могат да почакат. „Разбира се, добре е страните да се консултират помежду си“, отбеляза 
един ученик. „Ако повече държави имат свой собствен подход, могат да преписват и да се учат 
една от друга.“ 
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Ролята на ЕС на световната сцена 
Светът е изправен пред големи предизвикателства. ЕС е убеден, че въпроси като изменението на 
климата и пандемиите могат да бъдат решени само чрез съвместна работа в световен мащаб. Освен 
това ЕС иска гласът му да се чува по-ясно на световната сцена, наред със САЩ и Китай например. 
Какво смята Нидерландия по този въпрос? 

Препоръки – Нашето виждане за ролята на ЕС на световната сцена 

56% от нидерландците считат, че ролята на ЕС на световната сцена е важна тема, по която ЕС 
трябва да работи. 

1. Да се използва силата на ЕС, особено по важни международни въпроси 

Фактът, че създаването на ЕС е допринесло за това европейците да живеят в мир повече от 75 
години, за много нидерландски граждани е най-голямата добавена стойност на ЕС. Освен това 
според нидерландците силата на ЕС е в съвместното справяне с големите международни 
предизвикателства. Сред тях са изменението на климата, пандемията от коронавирус и 
проблематиката с бежанците. Държавите членки могат също да окажат по-голямо въздействие в 
посока държавите извън Съюза, като поемат съвместно като ЕС международни ангажименти. 
Считаме, че Нидерландия е твърде малка, за да постигне промяна по този въпрос. От друга страна, 
нидерландските граждани искат нашата страна да продължи да има право на собствен избор, 
съобразен с нашата култура и интереси. Ето защо сътрудничеството в Европа следва да се 
съсредоточи върху осигуряването на ефикасност и ефективност. 
 
„По-лесно е да се сключват международни споразумения за сътрудничество в 
качеството на ЕС, отколкото като отделна държава.“ 

2. В рамките на Европа и извън нея сътрудничеството да се предпочита пред противопоставянето 

66% от нидерландските граждани считат, че ЕС трябва да формира по-силен блок срещу другите 
международни блокове на силите. Наблюдаваме влошаване на равновесието в световен мащаб. 
Държави като Китай и Русия придобиват все по-голяма сила в различни области. Това ни 
притеснява. Затова ЕС трябва да обърне внимание например на международната сигурност и 
защитата на европейската икономика от нелоялна търговия. В този контекст считаме, че е важно 
държавите членки по-успешно и по-бързо да стигат до единна позиция. Така гласът ни ще се чува 
по-ясно. Фактът, че като европейски държави сме по-силни заедно, не означава, че искаме по-често 
да влизаме в конфликт. И с държавите извън Европа искаме преди всичко да имаме добро 
сътрудничество, доколкото е възможно. 
 
„Чрез намаляване на вътрешните различия и конфликти ще се увеличи 
престижът и силата на ЕС да действа на световната сцена.“ 

3. При конфликти помощта да се предоставя по добре обмислен начин 

Във връзка с по-важната роля на ЕС в световен план 50% от нидерландците считат справянето с 
конфликтите по света за важна тема. Трудно е да определим най-добрия начин за справяне с тези 
конфликти. Опитът от миналото показва, че военната намеса в дадена държава невинаги е 
ефективна. Например това може да доведе до неочаквано високи разходи и допълнителни 
бежански потоци. Поради тези последици на местно равнище държавите би трябвало да могат 
сами да решават дали да участват във война. Като цяло одобряваме по-голямо сътрудничество 
между европейските армии: считаме, че е важно Европа да може да се защитава добре. Но 
предпочитанието ни продължава да бъде конфликтите да се разрешават без насилие. 
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„При евакуирането от Афганистан всяка страна се оправяше сама. Все пак 
това можеше да се организира и по-добре?“ 

Дискусии и идеи онлайн и присъствено 

„ЕС първо трябва да оправи собствените си проблеми, преди да крои шапка на другите.“ 
 
„Купувайки масово китайски продукти, европейците сами наливаме вода в мелницата на 
Китай.“ 
 
„САЩ все още са много важни за отбраната на Европа.“ 
 
„Да си член на ЕС означава и да седиш на масата за преговори. И следователно да можеш да се 
изкажеш по важните решения.“ 
 
„ЕС трябва да престане да гледа на себе си като на самостоятелен субект, защото не е. Той е 
партньорство на европейски държави и трябва да се държи като такова.“ 
 
ИДЕЯ: „Както се организира редовна международна среща на върха по въпросите на климата, 
така трябва да се организира и конференция за правата на човека.“ 
 
ИДЕЯ: „Да се повиши ефикасността на европейските армии, например чрез закупуване на повече 
общо оборудване.“ 
 

 
Нидерландски жени от марокански произход: „Да се отстояват правата на човека“ 
 
Femmes for Freedom е нидерландска фондация, която се бори срещу принудителните бракове, 
сексуалното подтисничество и финансовото малтретиране на момичета и жени от двукултурен 
произход. Заедно с тази фондация беше организирана среща с група мароканско-нидерландски 
жени. Според участничките в момента ЕС е твърде зависим от Русия и Китай. „Вижда се, че ЕС 
просто не смее нищо да каже, защото го е страх от санкции“, отбеляза участничка. Като пример 
беше посочено производството на лекарства, което често може да е по-евтино в далечни 
държави. „При евентуален конфликт Китай може да завърти кранчето и ще останем с празни 
ръце“, отбеляза участничка. Беше обсъден и въпросът за правата на човека. „Всички се правим, 
че намираме въпроса за важен, но си затваряме очите си за това, което Китай причинява на 
уйгурите“, отбеляза участничка. 

 
 
Ученици от техническото средно училище в Алкмар: „Без обща армия“ 
 
Учениците от техническото училище Jan Arentsz в Алкмар обсъдиха по време на тематичния си 
диалог предимствата и недостатъците на една обща европейска армия. Участниците дадоха да се 
разбере, че не подкрепят идеята. „Ако държава от ЕС е в конфликт с държава извън ЕС, 
автоматично ще сме длъжни да участваме във война. Според мен държавите трябва да имат 
право да решават това сами“, отбеляза участник. Беше засегната и възможността за трета 
световна война. Учениците не преценяват вероятността за това като висока, но ако се стигне 
дотам, според тях все ще може бързо да се намери някакво решение. „Армиите могат също да си 
сътрудничат успешно. За мен не е необходимо да има европейска армия.“ 
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Обосновка на проучването 

„Виждане за Европа“ се състои от различни взаимосвързани форми на диалог, които обединяват 
възгледите и идеите на нидерландските граждани за бъдещето на Европа и ЕС. Настоящият раздел 
предоставя обосновка на начина, по който тези форми на диалог съответстват на насоките, 
приложими за националните граждански панели в контекста на Конференцията за бъдещето на 
Европа. 

Начин на разработване на взаимосвързаните форми на диалог 

Използвани са следните форми на диалог: 
1. Панелно проучване 

Онлайн проучване на представителна част от нидерландското население. 
2. Задълбочени тематични диалози онлайн 

Диалози, при които резултатите от първия междинен доклад „Нашето виждане за Европа – 
първоначални идеи и последващи въпроси“ (8 октомври 2021 г.) са разглеждани по-
задълбочено с група нидерландски граждани. 

3. Диалози със специфични групи 
Срещи с нидерландски граждани, които не са свикнали да участват в (онлайн) проучвания и 
панели. 

4. Диалози с младежи 
Срещи с акцент върху европейски теми, които най-много вълнуват младите хора. 

5. Отворено онлайн проучване: Въпросник и „Плъзнете с пръст към бъдещето“ 
Въпросникът за панелното проучване можеше да бъде попълнен и от всички нидерландски 
граждани, включително нидерландски граждани, живеещи в чужбина. Въпросникът беше 
отворен от 1 септември 2021 г. до 14 ноември 2021 г. включително. Освен това през същия 
период всеки нидерландски гражданин имаше възможност да участва в „Плъзнете с пръст към 
бъдещето“ – онлайн суайп инструмент с 20 твърдения. 
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1. Панелно проучване 
Проведеният в Нидерландия граждански диалог „Виждане за Европа“ започна на 1 септември 
2021 г. с панелно проучване. В настоящата обосновка на проучването описваме накратко 
разработването и изпълнението на това панелно проучване. 

Цел и целева група 

„Виждане за Европа“ започна с онлайн въпросник за това какво мислят нидерландците за бъдещето 
на Европа. Въпросникът беше предоставен на представителен панел, но беше отворен и за всички 
нидерландски граждани (включително тези, които живеят в чужбина). Освен това всеки имаше 
възможност да участва в „Плъзнете с пръст към бъдещето“ – онлайн суайп инструмент с 20 
твърдения. Резултатите от панелното проучване бяха използвани като материал за различни 
тематични диалози в рамките на последващите действия по гражданския диалог „Виждане за 
Европа“. 
 
Целевата група на панелното проучване се състои от всички нидерландски граждани на възраст над 
18 години, които към момента на започване на полевата работа са вписани като местни лица в 
регистъра на населението. Според Централната статистическа служба към 1 януари 2021 г. тази 
целева група се е състояла от 14 190 874 души. Долната граница от 18 години съответства на 
възрастта за гласуване. Това е статистическата съвкупност на панелното проучване. 

Полева работа 

За получаване на статистическа картина на гражданите на Нидерландия е използван 
общонационален панел с над 100 000 членове (сертифициран по ISO, Research Keurmerk groep, 
Нидерландска асоциация за изследване на пазара). Тези членове се регистрираха в панела за 
проучвания, за да представят редовно мненията си по широк кръг от теми. Наред с личната си 
мотивация за участие, те получават и възнаграждение за попълването на въпросниците. Различни 
научни изследвания показват, че респонденти, които получават компенсация за попълването на 
въпросник, не дават значително по-различни отговори (източник: Does use of survey incentives 
degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Полевата работа започна на 11 август 2021 г. и приключи на 19 септември 2021 г. За извършването ѝ 
беше използван един метод за събиране на данни, а именно интернет проучвания. Членовете на 
панела за проучвания получиха имейл, съдържащ персонален линк към онлайн въпросника. След 
две седмици участниците в панела получиха напомняне. Поканите за участие бяха изпратени на 
партиди и в стратифицирана форма (с акцент върху равномерното разпределение на подгрупите) 
до достигане на необходимия брой респонденти. 

Извадка и вариация 

Отправна точка в разработката на проучването е, че в него трябва да участват най-малко 3600 
респонденти, за да се гарантира добра статистическа надеждност. Освен това този брой осигурява 
широка вариация по различни основни характеристики на населението. Гражданите на 
Нидерландия са най-различни. Поради това предварително беше гарантирана широка вариация на 
извадката по отношение на редица характеристики. Нидерландия е относително малка държава, но 
е възможно мненията да се различават на регионално равнище. Отношението към темите и 
значението, което им се придава, могат да бъдат (частично) обусловени от района на 
местоживеене. Например хората, живеещи в селски райони, могат да подхождат към тема като 
сигурността по различен начин в сравнение с живеещите в градски райони. Проучване на Службата 
за социално и културно планиране показва също, че хората с висше образование по-често 
подкрепят ЕС, отколкото хората с по-ниско образование, и че младите хора по-често са 
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проевропейски настроени в сравнение с възрастните хора (източник: Какво искат нидерландците 
от Европейския съюз? Служба за социално и културно планиране, Хага, 2019 г.). 
 
Ето защо определихме предварително квоти за следните три характеристики, като по този начин 
гарантираме представителна вариация на извадката: 1) регион (чрез райони по COROP), 2) възраст и 
3) образователна степен. Освен това вариацията на извадката отразява и следните основни 
характеристики: пол, произход, занимание и политическа ориентация. 
 
Районите по COROP са формирани съгласно възловия принцип (едно ядро с район на обслужване 
или регионална функция), като за основа са използвани потоците на пътуващите до работното им 
място. Допуснати са и отклонения от възловия принцип, така че районите да следват границите на 
провинциите. Ако при преразделяне на общините границите на COROP не са спазени, следва 
корекция на разделянето (източник: Централна статистическа служба). В рамките на районите по 
COROP сме осигурили широка вариация по възрастови групи със следната разбивка: от 18 до 34 
години, от 35 до 54 години, от 55 до 75 години и над 75 години. 
 
И накрая, гарантирали сме представителна вариация по образователна степен. В извадката 
разпределението на респондентите съответства на националното разпределение според 
завършената образователна степен, както следва: 
 
 

Най-висока получена образователна степен  

Основно: основно образование, vmbo, havo/vwo 1-3 година, mbo-1 32,1% 

Средно: горен курс на havo/vwo, mbo-2-4 година 44,6% 

Висше: hbo или wo 22,9% 

Неизвестно  0,4% 

Участие 

В панелното проучване участваха общо 4086 респонденти. С това се постига целта за 3600 изцяло 
попълнени въпросника. 
 

Разпределение според района по COROP и 
възрастта 

18 – 34 
години 

35 – 54 
години 

55 – 75 
години 

над 
75 години 

Noord-Drenthe 11 14 17 5 

Zuidoost-Drenthe 10 12 14 4 

Zuidwest-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Noord-Friesland 20 22 25 8 

Zuidoost-Friesland 12 13 14 3 
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Разпределение според района по COROP и 
възрастта 

18 – 34 
години 

35 – 54 
години 

55 – 75 
години 

над 
75 години 

Zuidwest-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Zuidwest-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl и околностите 2 4 5 1 

Oost-Groningen 7 10 12 3 

Overig Groningen 36 26 28 8 

Midden-Limburg 13 17 21 7 

Noord-Limburg 17 20 23 7 

Zuid-Limburg 38 40 52 17 

Midden-Noord-Brabant 34 35 35 11 

Noordoost-Noord-Brabant 41 43 51 14 

West-Noord-Brabant 40 47 49 15 

Zuidoost-Noord-Brabant 55 56 58 18 

Agglomeratie Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar и околностите 14 19 19 6 

Groot-Amsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi en Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Noord-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Zuidwest-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Overig Zeeland 16 21 23 8 
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Разпределение според района по COROP и 
възрастта 

18 – 34 
години 

35 – 54 
години 

55 – 75 
години 

над 
75 години 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 30 31 31 10 

Agglomeratie ’s-Gravenhage 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Groot-Rijnmond 103 107 99 31 

Oost-Zuid-Holland 22 24 25 8 

Zuidoost-Zuid-Holland 24 26 26 9 

 

Разбивка на респондентите по образователна степен   

Основно 1382 34% 

Средно 1747 43% 

Висше 915 22% 

Неизвестно  42 1% 

Надеждност и представителност 

Броят на респондентите – 4.086 – дава възможност да се правят твърдения за съвкупността с 
гаранционна вероятност 95% и допустима грешка от 1,53%. Гаранционната вероятност и 
допустимата грешка на резултатите се определят от размера на извадката. Колкото по-голяма е 
извадката, толкова по-надеждни и/или по-точни резултати могат да бъдат обобщени за 
съвкупността. 
 
Гаранционната вероятност се определя като 1 (100%) минус равнището на значимост. Обичайно се 
приема, че равнището на значимост е 5%. В такъв случай може да се говори за гаранционна 
вероятност 95%. Това означава, че ако проучването се повтори по същия начин и при същите 
условия, в 95% от случаите резултатите ще дадат същата картина. 
Точността (изразена като допустима грешка) показва диапазона от стойности, в рамките на които се 
намира действителната стойност за съвкупността. С други думи: колко се отклоняват максимално 
резултатите от извадката от резултатите, които щяха да се получат, ако отговаряше цялата 
съвкупност? Допустима грешка от 1,53% означава, че действителната стойност на цялата съвкупност 
може да бъде до 1,53% по-висока или по-ниска от стойността на извадката. Конкретно: ако анализът 
на резултатите от извадката показва, че 50% от респондентите считат дадена тема за важна, в 
действителност този процент е до 1,53% над или под тези 50%, т.е. между 48,47% и 51,53%. 
Допустима грешка до 5% е обичайна и общоприета в (статистически) количествени проучвания. 
 
Освен надеждността е важна и представителността на извадката. Тъй като поканите за участие бяха 
изпратени на партиди и стратифицирани, резултатите са представителни за характеристиките район 
по COROP и възрастова група в район по COROP. Отговорите са представителни и за 
образователната степен, като се има предвид получената най-висока образователна степен на 
национално равнище. 
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Други профилни характеристики 

На респондентите в панелното проучване бяха зададени определен брой допълнителни профилни 
въпроси. В тях се пита за пола, отношението към ЕС, произхода, занятието и за коя политическа 
партия би гласувало лицето, ако изборите бяха днес. 
 
49% от респондентите са мъже, 50% са жени, а 1% предпочитат да не отговарят на този въпрос. 
 
51% от респондентите считат за положително, че Нидерландия е член на ЕС, 13% смятат, че това е 
лошо, а 36% са неутрални или нямат мнение. 
 
95% от респондентите са родени в Нидерландия. При 89% от респондентите и двамата родители са 
родени в Нидерландия. При 5% и двамата родители са родени в чужбина. 

Настоящи политически предпочитания на респондентите 

Партия % 

VVD 14% 

PVV 13% 

SP 8% 

D66 6% 

CDA 6% 

PvdA 6% 

Partij voor de Dieren 4% 

GroenLinks 4% 

ChristenUnie 3% 

JA21 3% 

BoerBurgerBeweging 2% 

Forum voor Democratie 2% 

SGP 2% 

Volt 2% 

DENK 1% 

Groep Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Fractie Den Haan 0% 
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Партия % 

Друга 2% 

Празна бюлетина 3% 

Предпочитам да не отговарям 13% 

Няма да гласувам 5% 

С какво се занимавате/работите в момента? 

Занятие % 

Ученик/студент 6% 

Работя на непълно работно време 16% 

Работя на пълен работен ден 31% 

Самостоятелно заето лице 3% 

Домакин(я) 5% 

Търся работа 2% 

Доброволец 2% 

Нетрудоспособен 6% 

Пенсионер 27% 

Друго 1% 

Предпочитам да не отговарям 1% 

Въпросник 

Въпросникът и настоящият доклад са изготвени по поръчка на Министерството на външните работи 
от независима външна организация. Въпросникът е организиран в модули и съдържа следните 
блокове въпроси в съответствие с темите, определени за Конференцията за бъдещето на Европа: 
• Важни теми и ролята на Европа 
• Изменение на климата и околна среда 
• Здравеопазване 
• Икономика и работни места 
• Роля на Европейския съюз на световната сцена 
• Сигурност и върховенство на закона 
• Онлайн средата 
• Европейска демокрация 
• Миграция и бежанци 
• Образование/култура/младеж/спорт 
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При разработването на въпросника беше обърнато голямо внимание на качеството, надеждността и 
валидността на въпросите. Например беше търсена неутрална, ненасочваща формулировка на 
въпросите, твърденията и дилемите. Освен това въпросите бяха подложени на проверка за 
разбираем език (езиково ниво B1). 
 
Въпросникът беше тестван чрез качествено проучване в среда на пряк контакт с пробни 
респонденти от целевата група. По този начин беше проучено как въпросите се възприемат от 
различни видове респонденти. Ако даден въпрос се окажеше твърде обременяващ (твърде сложен) 
когнитивно, той биваше променен. 

Методи за анализ 

В това проучване са използвани два метода за анализ: 

Едновариантни анализи 

Използват се описателни статистически данни, за да се опишат променливите в дадено проучване. 
В рамките на това проучване се използват честоти и средни стойности. 

Двувариантни анализи 

При двувариантните анализи се разглежда връзката между две променливи, в този случай връзката 
между значението на различните теми и това дали ЕС не трябва да работи по тях и профилната 
характеристика възраст. С помощта на проверка за статистическа значимост се проучва дали 
различните възрастови групи придават различно значение на дадена тема и дали мненията се 
различават в това до каква степен разглеждат темите като обекти, по които трябва да работи ЕС. 

Представяне на резултатите и пълнота 

В настоящия доклад са взети предвид резултатите от всички въпроси, зададени на респондентите 
от панела за проучвания. За някои въпроси респондентът имаше възможността да даде „отворени“ 
(т.е. не предварително категоризирани) отговори. Отворените отговори бяха категоризирани 
впоследствие и включени в публикацията. Идеите, споделени от респондентите в отворените 
коментари, се използват като материал за различните тематични диалози в рамките на 
последващите действия по гражданския диалог „Виждане за Европа“. 
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2. Задълбочени тематични диалози онлайн 
Осем онлайн тематични диалога задълбочиха темите, които заемат централно място в 
Конференцията за бъдещето на Европа. Целта на тези диалози беше да се разбере защо хората 
споделят определено мнение и какви мотиви и чувства стоят зад това. Какви опасения битуват и 
какви възможности виждат хората? По време на диалозите участниците получиха възможност и да 
допринесат с предложения и идеи по темите. Освен това можеха да предизвикат обсъждане по 
теми, които не са част от конференцията, но са важни за тях. 
 
Тематичните диалози се проведоха на 12 и 14 октомври и на 9 и 11 ноември. През октомври бяха 
организирани четири тематични онлайн диалога по теми в рамките на клъстер „Икономика и 
демокрация“. През ноември бяха организирани четири тематични онлайн диалога по теми в 
рамките на клъстер „Климат и ЕС на световната сцена“. Във всяка диалогова сесия участваха средно 
по 29 души (общо 231 души). Участниците бяха събрани сред членовете на панела (вж. 1) и чрез 
социалните медии. 
 

3. Диалози със специфични групи 
Известно е, че някои групи нидерландски граждани не са свикнали да участват в (онлайн) 
проучвания и панели. За да се получи представителна картина на „гласа на Нидерландия“ беше 
важно тези нидерландски граждани също да могат да изразят своите идеи и мнения. Ето защо 
организирахме и определен брой диалози на място за „Виждане за Европа“. Мненията и идеите, 
които събрахме от тях, бяха използвани като (още една) основа за препоръките. 

Целеви групи 

Не е възможно да се даде ясно определение на целевите групи, които са труднодостъпни. Въз 
основа на проучвания и от опит знаем, че нидерландските граждани, чийто произход не е от 
Западна Европа, определено участват по-рядко по собствена инициатива в анкети и дискусии. Тъй 
като става въпрос за голяма група (14% от нидерландците1), те са избрани да участват в диалога 
„Виждане за Европа“. Същите съображения са взети предвид и за нискообразованите. Те също 
представляват голяма група (2,5 милиона нидерландци2), която отчасти се припокрива с групата на 
мигрантите (39%). И накрая, беше проведен диалог с група, която рядко се включва в проучвания и 
дискусии, настроена е критично към Европа, но е силно свързана с нея от професионална гледна 
точка. Избрани бяха предприемачите в селскостопанския сектор. 
 
Контакт с горепосочените групи беше осъществен чрез организации, в които членуват, като 
например организации на мигранти, сдружения за защита на интереси и професионални 
организации. Тъй като ограничихме броя на диалозите до осем, не можахме да покрием цялата 
общност. Това прави избора на участниците до известна степен произволен. При този избор 
вземахме предвид най-вече желанието за участие и помощ в мобилизирането на останалите от 
организацията, както и практически параметри като това дали са свободни на тези дати и места. 
 
На място бяха проведени диалози с членове на следните организации: 
• Фондация „Хакдер“, алевитска общност, Схидам 
• Фондация „Аша“, индосуринамска общност, Утрехт (2 диалога) 
• „Пиезо“, социално-гражданска организация, Зутермер 
• Taal doet Meer („Езикът може повече“), организация за нискообразованите, Утрехт 
• BoerenNatuur, сдружение на селскостопански колективи 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, мароканска общност, Утрехт 
• Femmes for Freedom, организация за защита на интересите на жените с мигрантски произход, 

Хага 
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На тези срещи за диалог участваха общо 110 души. 
 

4. Диалози с младежи 

Младите хора са приоритетна целева група на Конференцията за бъдещето на Европа. За да се 
насърчи активно участието им в гражданския диалог „Виждане за Европа“ и да се придаде 
допълнителна тежест на мненията и идеите на тази група, бяха организирани шест присъствени 
срещи за диалог специално за младите хора. 
 
Срещите се проведоха в следните институции: 
• Студентска асоциация по история, Лайденски университет 
• Колеж Dr. Knippenberg, средно училище, Хелмонд 
• Coalitie-Y, младежка платформа SER (социално-икономически съвет) 
• Колеж Graafschap, средно училище, Дутинхем 
• Християнска училищна общност Jan Arentsz, техническо средно училище, Алкмар 
• Национален младежки съвет (срещата се проведе навън) 
 
На срещите за диалог участваха общо 110 младежи. 

Използвани техники на диалог 

За тематичните диалози онлайн, диалозите със специфични групи и диалозите с младежите беше 
използван т.нар. метод на „сократическа беседа“. Този метод се използва от много години за Деня 
на диалога, когато хората в цяла Нидерландия дискутират помежду си по въпроси, които ги засягат. 
При метода на сократическата беседа модераторът взема предвид следните принципи: 
 
• Оставете другия да изложи своето виждане 
• Не започвайте веднага да излагате противоположни аргументи 
• Отнасяйте се с уважение към другия 
• Говорете от свое име („според мен“, а не „казват, че“) 
• Питайте за уточнения, ако се говорят само общи приказки 
• Формулирайте твърдения и ги проучете 
• Оставете моменти мълчание, ако хората искат да помислят малко 
 
В диалозите се използва следният ритъм: разграничаване – сближаване – разграничаване. 
Отправната точка тук е, че първо трябва да се отбележат различията (пряко да се ситуират 
индивидуалните чувства и мнения), преди да може да се стигне до сближаване (обсъждане на 
възможните посоки), а накрая пак може да се тръгне към разграничаване (например събиране на 
индивидуални препоръки). Опитът и теорията показват, че този ритъм гарантира оптимален диалог. 
 
Всички диалози са водени от професионални модератори. 
 

5. Отворено онлайн проучване: Въпросник и „Плъзнете с пръст към 
бъдещето“ 
Въпросникът за панелното проучване е достъпен също за всички нидерландски граждани, 
включително нидерландски граждани, живеещи в чужбина. Въпросникът беше отворен от 
1 септември 2021 г. до 14 ноември 2021 г. включително. Освен това през същия период всеки 
нидерландски гражданин имаше възможност да участва в „Плъзнете с пръст към бъдещето“ – 
онлайн суайп инструмент с 20 твърдения. 
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Получени отговори и приложение 

Общо 1 967 респонденти са попълнили въпросника, а 6 968 респонденти са минали суайп 
инструмента до край. Както въпросникът, така и суайп инструментът бяха отворени за всички: 
нямаше предварителни условия или критерии за подбор за участие. Беше позволено да се 
пропускат въпроси от въпросника (нямаше задължителни въпроси), за да се постигнат максимално 
много отговори. Участниците много по-често са избирали „Предпочитам да не отговарям“ в 
сравнение с представителното панелно проучване. 
Профилните характеристики на участниците в отворения въпросник и суайп инструмента се 
отклоняват по определен брой точки от участниците в представителното панелно проучване. За 
разлика от панелното проучване, резултатите от отворения въпросник и суайп инструмента не са 
представителни. Резултатите от отвореното онлайн проучване са използвани за допълване на 
панелното проучване. Те дават представа за нагласите и идеите, които битуват в Нидерландия. 
Предложенията за подобрения, посочени в полетата за свободен текст, са използвани в раздел 
„Дискусии и идеи онлайн и на място“. Суайп инструментът е използван, за да се разберат 
определени нагласи, битуващи в Нидерландия. Резултатите са взети предвид при съставянето на 
препоръките. Поради изискването за представителност резултатите от отвореното онлайн 
проучване са взети предвид в настоящия доклад само в ограничена степен. 
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Публикация на Министерството на външните работи 
www.kijkopeuropa.nl 
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