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Valsts valdība 

Mūsu skats uz Eiropu 
 
Viedokļi, idejas un ieteikumi 
 
 
 
Temati 
• Klimata pārmaiņas un vide 
• Migrācija 
• Veselība 
• ES pasaulē 
 
2022. gada 14. janvāris 
 
Šis dokuments ir ziņojuma "Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen" tulkojums; 
nīderlandiešu valodā ziņojums tika publicēts 2022. gada 14. janvārī tīmekļa vietnē www.kijkopeuropa.nl. 
Tulkojumā nav atspoguļots ziņojuma oriģinālais izklājums (t. i., nav ietvertas ilustrācijas un citi stilistiskie 
elementi). 
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Mūsu skats uz ... 

Ziņojuma kopsavilkums: pārskats par visiem ieteikumiem 

Ar pilsoņdialoga "Skats uz Eiropu" palīdzību esam apkopojuši Nīderlandes pilsoņu viedokļus un idejas par 
Eiropas nākotni. Tajā izkristalizējās šādi ieteikumi Eiropas Savienībai attiecībā uz pēdējiem četriem 
tematiem (kopā deviņi temati). 

Klimata pārmaiņas un vide 

1. Noteikt skaidru virzienu Eiropas pieejai attiecībā uz klimata pārmaiņām. 
2. Nodrošināt, lai valstis un uzņēmumi ciešāk sadarbotos, strādājot pie mērķtiecīgiem risinājumiem. 
3. Ieviest taisnīgu un praktiski piemērojamu CO2 sistēmu. 
4. Skaidrāk un pozitīvāk komunicēt par izaicinājumiem klimata jomā. 
 
Nīderlandieši uzskata, ka cīņā pret klimata pārmaiņām ES būtu jāuzņemas vadošā loma. Dalībvalstīm būtu 
jāspēj patstāvīgi izdarīt izvēli, taču vienlaikus tām jāstrādā virzībā uz kopīgiem mērķiem. Tā vietā, lai cita uz 
citu rādītu ar pirkstu, ES valstīm būtu vairāk jācenšas apmainīties zināšanām un apzināt kopīgus 
risinājumus. Ar CO2 saistīta kopīga nodokļu sistēma var būt efektīva, taču tai jābūt taisnīgai, praktiski 
piemērojamai un skaidrai. Kopumā nīderlandieši uzskata, ka ES būtu skaidrāk un pozitīvāk jākomunicē par 
klimata jautājumiem. 

Migrācija 

1. Nepieļaut, ka debatēs par bēgļiem no redzesloka pazūd niansētāki jautājumi. 
2. Nodrošināt, ka bēgļu sadale notiek taisnīgi un pārdomāti. 
3. Izmantot zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu bēgļu izcelsmes reģioniem. 
 
Nīderlandieši uzskata, ka ir svarīgi nošķirt cilvēkus, kas bēg no nedrošām teritorijām, un ekonomiskos 
bēgļus. Pašreizējās diskusijās par migrāciju un integrāciju no redzesloka bieži vien pazūd niansētāki 
jautājumi. Lai nodrošinātu, ka bēgļu sadale visā Eiropā notiek taisnīgi, ES būtu jāvienojas par skaidriem 
kritērijiem, kas nodrošina taisnīgumu gan attiecībā pret dalībvalstīm, gan attiecībā pret cilvēkiem, kuri ir 
aizbēguši no savām valstīm. Visbeidzot, nīderlandieši ierosina, lai Eiropas Savienība bēgļus uzņemošajiem 
reģioniem sniegtu ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī zinātību. 

Veselība 

1. Saskaroties ar pandēmiju, būt proaktīvākiem. 
2. Nodrošināt ikvienam cenas ziņā pieejamas un uzticamas zāles. 
3. Valstīm ir individuāli jārīkojas, lai savas veselības sistēmas padarītu taisnīgākas un efektīvākas.  
 
Nīderlandieši uzskata, ka cīņā pret pandēmiju ES valstīm būtu ciešāk jāsadarbojas. Attiecībā uz pieeju 
Covid-19 politika reizēm ir neskaidra.  Noteikumiem nav jābūt visur vienādiem, taču tiem vajadzētu būtu 
vismaz savstarpēji saderīgiem. Attiecībā uz vakcīnām vai zālēm nīderlandieši vēlas, lai izmaksas tiktu 
saglabātas pēc iespējas mazākas, vienlaikus nodrošinot uzticamu kvalitāti un atbildīgu ražošanu. Turklāt, 
mūsuprāt, ir svarīgi, lai lieli uzņēmumi ļaunprātīgi neizmantotu savu varu; par veselības aprūpi primāri 
būtu jāatbild valstij. 
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ES loma pasaulē 

1. Izmantot ES stipro pusi, jo īpaši nozīmīgos starptautiskos jautājumos. 
2. Sekmēt sadarbību, nevis konfliktus – gan Eiropā, gan ārpus tās. 
3. Piedāvājot palīdzību konfliktu risināšanā, izmantot izsvērtu pieeju. 
 
Nīderlandieši uzskata, ka Eiropas sadarbībai galvenokārt vajadzētu būt vērstai uz nozīmīgiem kopīgu 
interešu jautājumiem. Uz to būtu jākoncentrējas arī ES sadarbībā ar trešām valstīm. Papildus klimata 
pārmaiņām un koronavīrusa pandēmijai šādi jautājumi cita starpā ietver starptautisko drošību un Eiropas 
ekonomikas aizsardzību pret negodīgu tirdzniecību. Gan Eiropā, gan ārpus tās nīderlandieši vēlas redzēt 
sadarbību, nevis konfliktus. Turklāt attiecībā uz pieeju konfliktiem vienmēr būtu jācenšas rast 
nevardarbīgu risinājumu. 
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Ievads 

No 1. septembra līdz novembra vidum ar pilsoņdialoga "Skats uz Eiropu" palīdzību visiem nīderlandiešiem 
bija iespēja paust savus viedokļus un idejas par Eiropas nākotni. Tagad Nīderlande no minētā dialoga 
izrietošos ieteikumus kopā ar apkopotajiem viedokļiem un idejām iesniedz Eiropas Savienībai (ES). Šajā 
ziņojumā galvenā uzmanība ir veltīta pēdējiem četriem tematiem (kopā deviņi temati). Pirmie pieci temati 
jau ir aplūkoti ziņojumā, kas publicēts 2021. gada 3. decembrī. 

Kas ir "Skats uz Eiropu" 

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

Sākot ar skolēniem, vidējās profesionālās izglītības iestāžu (MBO) audzēkņiem un universitāšu 
studentiem un beidzot ar lauksaimniekiem, migrantiem, kā arī pašu ministru. 

Oktobrī un novembrī tika sarīkoti astoņi tematiski tiešsaistes dialogi, kur katrā sanāksmē piedalījās vidēji 
30 dalībnieki. Vēl tika sarīkots viens tematiskais dialogs tiešsaistē un septiņi tematiskie dialogi klātienē ar 
dažādām Nīderlandes iedzīvotāju grupām. Piemēram, runājām ar Shīdamas (Shiedam) turku kopienu un 
viesojāmies pie Piëzo fonda brīvprātīgajiem Zutermērā (Zoetermeer). Tur mums pievienojās ārlietu 
ministrs Knapen kungs. Ministrs ar dalībniekiem apsprieda dialogu un uzskatus par Eiropas nākotni. 
Nobeigumā sarīkojām sešas sanāksmes ar dažādām jauniešu grupām. Piemēram, mēs apmeklējām 
vidusskolu Helmondā (Helmond), MBO skolu Dutinhemā (Doetinchem) un Leidenes (Leiden) Universitāti. 
 
"Runa ir par mūsu bērnu nākotni. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi iesaistīties šajā 
procesā". 
Tematiskā dialoga dalībnieks 

Kas ir ietverts ziņojumā 

Balstoties uz pēdējo mēnešu laikā apkopotajiem uzskatiem un idejām, esam sagatavojuši nīderlandiešu 
ieteikumus Eiropas Savienībai. Sarunās, kas notika starp nīderlandiešiem, raisījās interesantas diskusijas 
un radās novatoriskas idejas un ieteikumi. Dažas no šīm idejām un ieteikumiem ir iekļautas šajā ziņojumā. 
Tādējādi šis ziņojums ir Nīderlandes viedoklis – mūsu skats uz Eiropu. 
 
Protams, tieši tāpat kā Eiropas valstis un pilsoņi ne vienmēr ir vienisprātis, arī mēs Nīderlandē ne vienmēr 
visi esam vienās domās. Tomēr tieši šīs atšķirības ir liela vērtība: tās ir svarīga demokrātijas iezīme. 
Ieteikumu pamatā ir pilsoņdialogā "Skats uz Eiropu" dominējušie uzskati un idejas. Esam iekļāvuši arī tās 
bažas, pārdomas un sajūtas, kas tika minētas retāk, bet kas dialogos un tiešsaistes aptaujā izcēlās starp 
pārējām. 
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"Jauki, ka varēju paust savu viedokli par sev svarīgiem jautājumiem un sajust, ka 
mans viedoklis tiek uzklausīts." 
Tematiskā dialoga dalībnieks 
 
Ir apzināti deviņi temati konferencei par Eiropas nākotni. Uz minētajiem tematiem balstījās arī 
Nīderlandes pilsoņu dialogs "Skats uz Eiropu". Oktobrī tika publicēts vidusposma ziņojums, kurā bija 
ietverti paneļaptaujā izkristalizējušies sākotnējie priekšstati un turpmākie jautājumi. Decembra sākumā 
tika publicēts vēl viens ziņojums, kurā bija aprakstīti viedokļi, idejas un ieteikumi saistībā ar pirmajiem 
pieciem tematiem. Šajā ziņojumā tiek aplūkoti atlikušie četri temati. 

Iepriekšējais ziņojums – 2021. gada decembris 

• Vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība 
• Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība 
• Eiropas demokrātija 
• Digitālā pārveide 
• Izglītība, kultūra, jaunatne un sports 

Pašreizējais ziņojums – 2022. gada janvāris 

• Klimata pārmaiņas un vide 
• Migrācija 
• Veselība 
• ES pasaulē 

Turpmākie soļi 

Konferencē par Eiropas nākotni tiek apkopotas visu ES iedzīvotāju idejas, viedokļi un ieteikumi. Sanāksmēs 
tiks apspriesti ne vien visu valstu pilsoņdialogu rezultāti, bet arī citu ar konferenci saistītu iniciatīvu 
rezultāts. Piemēram, tiek rīkotas arī Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, un visi ES pilsoņi (tostarp Nīderlandes 
pilsoņi) var piekļūt Eiropas digitālajai platformai. 
 
"Ceru, ka par ES atbildīgie ņems vērā manu viedokli un tas palīdzēs izdarīt pareizo 
izvēli." 
Tematiskā dialoga dalībnieks 
 
Konference beigsies 2022. gada pavasarī. Pēc tam Nīderlande sagatavos galīgo ziņojumu par pilsoņu 
dialogu: tajā būs apvienots šis un iepriekšējais ziņojums, ietverot ieteikumus saistībā ar visiem deviņiem 
tematiem. Konference sagatavos ieteikumus konferences priekšsēdētājiem: Eiropas Parlamenta, Ministru 
Padomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētājiem. Viņi ir apņēmušies apsvērt to, kādā veidā īstenot 
turpmākus ar ieteikumiem saistītus pasākumus. Nīderlandes valdība uzskata, ka šie ieteikumi ir arī vērtīgs 
ieguldījums valsts ES politikas veidošanā. 
 
Turpinājumā pārskats par pasākumiem, kas norisināsies līdz 2022. gada pavasarim. 
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Hronoloģija 

     Skats uz Eiropu 

01.09. 12.10. 22.–23.10. 15.
11. 

03.12. 14.01.  21.–22.01. Februāris 18.–19.02. 11.–12.03. 22.–24.04.   

Ideju vākšana tiešsaistē          

 Tematiskie dialogi           

  Starpposma 
rezultāti 
(starpposm
a ziņojums) 

 Starpposma 
ziņojums par 
ekonomikas 
un 
demokrātijas 
tematiem 

Starppos
ma 
ziņojums 
par 
klimata 
tematu 
un "ES 
pasaulē" 

 "Mūsu 
skats uz 
Eiropu" 
galīgais 
ziņojums 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konference
s sanāksme 

   Konference
s sanāksme  

 Konference
s sanāksme  

(iespējams) 
Konference
s sanāksme  

Konferences 
noslēguma 
pasākums 

→ Ieteikumi 
priekšsēdētājie
m 
• Eiropas 

Parlament
s 

• Eiropas 
Komisija 

• Ministru 
padome 

      ↑  ↑  ↑   

     Vēl viedokļi un idejas par Eiropas nākotni: 

Pilsoņdialogi    Eiropas pilsoņu 
paneļdiskusijas 

  Eiropas digitālā platforma (t. sk. Nīderlandes 
pilsoņiem) 

Šā ziņojuma struktūra 

Šajā ziņojumā uzmanība galvenokārt pievērsta četriem tematiem. Par katru no tematiem tiek sniegta šāda 
informācija: 
• ieteikumi, kas balstīti uz visiem pilsoņdialoga virzieniem, 
• diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē: tematiskajos dialogos (tiešsaistē un klātienē) pausto 

viedokļu, ideju un raisīto diskusiju attēlojums. 
 

Ziņojuma beigās sniegts paziņojums par atbildību. 
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Klimata pārmaiņas un vide 

Ieteikumi – mūsu skats uz klimata pārmaiņām un vidi 

71 % nīderlandiešu uzskata klimata pārmaiņas un vidi par svarīgiem jautājumiem un domā, ka ES tie 
būtu jārisina. 

1. Izvēlēties skaidru virzienu Eiropas pieejai attiecībā uz klimata pārmaiņām 

68 % nīderlandiešu uzskata, ka cīņā pret klimata pārmaiņām ES būtu jāuzņemas vadošā loma. Globālā 
sasilšana ir problēma, ko neviena valsts nevar atrisināt tikai pati saviem spēkiem. Kaut arī nīderlandiešiem 
uzskati par klimata pārmaiņām ir dažādi, mūsuprāt, ES jebkurā gadījumā ir jāizstrādā skaidrāks redzējums 
attiecībā uz nākotni. Neraugoties uz zaļo kursu, ir vērojams, ka dalībvalstu viedokļi bieži vien atšķiras. 
Valstīm joprojām būtu jāspēj patstāvīgi izdarīt izvēli, taču vienlaikus tām jāstrādā virzībā uz kopīgiem 
mērķiem. Tāpat mēs uzskatām, ka mums kā pilsoņiem ir jāuzņemas sava atbildība, un tas nozīmē, ka 
mums kā patērētājiem jāpielāgo sava uzvedība. 
 
"Nīderlande vēlas atteikties no dabasgāzes, taču Vācijā tās izmantošanu sekmē. 
Manuprāt, to ir visai grūti saprast." 

2. Nodrošināt, lai valstis un uzņēmumi ciešāk sadarbotos, strādājot pie mērķtiecīgiem risinājumiem 

Nīderlandiešiem ir radies iespaids, ka klimata pārmaiņu un vides jautājumos valstis bieži vien nodarbojas 
ar vainīgā meklēšanu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta atšķirībām, piemēram, starp nabadzīgām un 
bagātām valstīm ES vai starp valstīm, kurās ir spēcīga rūpniecība, un valstīm, kas nav tik rūpnieciskas. Mēs 
vēlētos, lai valstis drīzāk meklētu iespējas vienoties. Līdzīgi uzņēmumi dažādās valstīs, piemēram, var 
apmainīties zināšanām un kopīgi izstrādāt risinājumus. Šādā sadarbībā saistībā ar cīņu pret klimata 
pārmaiņām var tikt vairāk iesaistītas arī nabadzīgākas valstis. Tās var palīdzēt kopīgu risinājumu izstrādē 
un arī gūt labumu no tiem. 
 
"Cīņā pret klimata pārmaiņām svarīgai vajadzētu būt sadarbībai, nevis sāncensībai." 

3. Ieviest taisnīgu un praktiski piemērojamu CO2 sistēmu 

Cīņā pret klimata pārmaiņām ES lielu uzsvaru ir likusi uz CO2 emisiju mazināšanu. Nīderlandieši uzskata, ka 
mums vajadzīga labāka sistēma, saskaņā ar kuru tiek taisnīgi noteikts sods gan ražotājiem, gan lietotājiem. 
Nīderlandieši nav vienisprātis par to, vai valstīm, kurās ir lielāks iedzīvotāju skaits, būtu jāļauj emitēt vairāk 
CO2. Dažās valstīs, piemēram, ir rūpniecība, kas rada ļoti lielu piesārņojumu, savukārt citās vienkārši ir 
daudz iespēju ražot zaļo enerģiju.  Šīs atšķirības ir jāņem vērā, taču lietas nav arī jāsarežģī, jo attiecīgai 
sistēmai jābūt visiem saprotamai.  
 
"Rūpnieciskas valstis daudz eksportē. Vai tas nozīmē, ka tām vajadzētu būt 
vienīgajām, kam jāmaksā CO2 nodoklis? Manuprāt, arī lietotājiem būtu jāmaksā." 
 

4. Skaidrāk un pozitīvāk komunicēt par izaicinājumiem klimata jomā 

Nīderlandieši daudz klausās un lasa par klimata pārmaiņām. Tomēr daudziem tas joprojām ir abstrakts un 
sarežģīts jēdziens. Bieži vien to uztver kā kaut ko, kas rada milzīgas izmaksas, taču cīņa pret klimata 
pārmaiņām sniedz arī iespējas, piemēram, veicināt vietēja mēroga pārtikas ražošanu un izstrādāt jaunas 
ilgtspējīgas tehnoloģijas. Tieši ES to var apliecināt vislabāk un biežāk. Mēs arī uzskatām, ka dalībvalstu 
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līderi paši varētu rādīt labāku piemēru. Mazāk ceļot (piemēram, starp Briseli un Strasbūru) un vairāk rīkot 
sanāksmes tiešsaistē – tie var būt veidi, kā atbalstīt ilgtspēju. 
 
"Par ilgtspēju joprojām pārāk daudz domā kā par izmaksām; tā būtu jāredz arī kā 
iespēja, nevis drauds." 

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 

"CO2 emisijas būtu jāuzskata par apgrūtinošu blakusparādību, nevis tiesībām." 
 
"Man ir iespaids, ka Eiropā attiecībā uz klimata pārmaiņām vairāk runā nekā dara." 
 
"Stingrāki noteikumi klimata jomā var nākt mums par labu laika gaitā; kā tirdzniecības kontinentam mums 
būtu jāmeklē iespējas šajā ziņā." 
 
"Mēs nevaram gaidīt uz citām pasaules daļām – tam vairs nav laika." 
 
IDEJA: "Finansiāli atlīdzināt valstis, ja tajās vairojas dabiskā vide un biodaudzveidība." 
 
IDEJA: "Veicināt ekotūrismu ES nabadzīgajos reģionos." 
 

 
MBOkoledžas studenti Dutinhemā: "Tālsatiksmes ceļojumiem joprojām vajadzētu būt pieejamiem 
ikvienam." 
 
Graafschap koledžas studentiem Dutinhemā tika ierosināts, lai ES iekšzemes lidojumi kļūtu dārgāki. 
Daži studenti tam piekrita, jo dārgākas biļetes mudina cilvēkus meklēt ilgtspējīgākas alternatīvas. Tomēr 
tika uzsvērts, ka ES būtu jānodrošina labāku, klimatam labvēlīgu iespēju pieejamība, piemēram, labāki 
dzelzceļa savienojumi. Citi dalībnieki norādīja, ka neatbalsta dārgākas lidojumu biļetes. "Tagad visvairāk 
lido bagātie, un viņi var viegli samaksāt par to," sacīja kāds dalībnieks. "Viņi turpinās to darīt arī pie 
augstākām cenām, bet parastiem cilvēkiem tālsatiksmes ceļojumi kļūs neiespējami."  
 

 
 
Dabu atbalstoši lauksaimnieki: "ES var palīdzēt izplatīt zināšanas par ilgtspējīgiem risinājumiem." 
 
Boerennatuur ir lauksaimniecības uzņēmumu apvienība. Tematiskais dialogs ietvēra diskusiju par 
klimata pārmaiņām un vidi. Dalībnieki, kā piemēru minot tiesību aktus par slāpekli, pauda uzskatu, ka 
ES normatīvo aktu īstenošanu katrā valstī atsevišķi varētu uzlabot. "ES tiesību aktos ir noteikts tikai tas, 
ka dabas teritoriju stāvoklim "nevajadzētu pasliktināties", taču šo prasību Eiropas dienvidos un 
Nīderlandē uztver visai atšķirīgi." Vairums dalībnieku ir vienisprātis, ka cīņā pret klimata pārmaiņām 
Eiropai būtu jāuzņemas vadošā loma. Lauksaimnieki uzskata, ka ar vārdiem vien nepietiek; tiem būtu 
jānoved pie rezultātiem, visupirms zināšanu apmaiņas ceļā. "Lauksaimniecības nozarē mēs strādājam 
pie veidiem, kā panākt tīrāku lauksaimniecību. ES būtu jāpalīdz ātri izplatīt attiecīgās zināšanas." 
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Migrācija 

(Migrācija un bēgļi) 
 
Robežas starp ES valstīm ir atvērtas. Tātad valstis Eiropas Savienībā sadarbojas, piemēram, lai pārvaldītu 
ārējās robežas un cīnītos pret migrantu kontrabandu. Viens no apspriežamiem jautājumiem ir arī taisnīga 
bēgļu sadale starp ES valstīm. Kā uz to raugās Nīderlande? 

Ieteikumi – mūsu skats uz migrāciju un bēgļiem 

65 % nīderlandiešu uzskata migrācijas un bēgļu jautājumus par svarīgiem un domā, ka ES tie būtu 
jārisina. 

1. Nepieļaut, ka debatēs par bēgļiem no redzesloka pazūd niansētāki jautājumi 

70 % nīderlandiešu uzskata, ka pie robežām Eiropas perifērijās ir vajadzīga labāka aizsardzība. Un 72 % no 
viņiem joprojām domātu tāpat, pat ja tas nozīmētu, ka vairāk bēgļu tiek nosūtīts atpakaļ uz nedrošām 
valstīm. Nīderlandieši uzskata, ka lielāka uzmanība ir jāpievērš iemesliem, kāpēc cilvēki bēg no nedrošām 
valstīm. Dažos gadījumos iemesls ir klimata pārmaiņas, citos – karš. Runājot par bēgļiem, pamatā esošie 
iemesli bieži vien tiek apspriesti tikai pavisam nedaudz. Un jautājums, kādu pievienoto vērtību bēgļi valstij 
var sniegt, bieži vien netiek īpaši aplūkots. Visbeidzot, mūsuprāt, ES būtu stingrāk jānošķir no nedrošiem 
reģioniem bēgoši cilvēki, kas nonākuši pie robežām, un ekonomiskie bēgļi. Rezumējot, mēs uzskatām, ka 
debatēs par migrāciju un bēgļiem bieži vien netiek ņemti vērā pamatā esošie iemesli un jautājumi netiek 
aplūkoti pietiekami niansēti. Eiropas politiķiem vajadzētu būt spējīgiem kaut ko darīt šīs lietas labā, rādot 
priekšzīmi. 
 
"Mums uz bēgļiem būtu jāraugās kā uz līdzcilvēkiem. Jo tikai retais spētu noskatīties 
un ļautu kādam, kam nepieciešama palīdzība, aiziet bojā." 

2. Nodrošināt, ka bēgļu sadale notiek taisnīgi un pārdomāti 

Eiropas imigrācijas dienestam vajadzētu spēt nodrošināt, ka bēgļus starp ES valstīm sadala taisnīgi. Tomēr 
nīderlandieši uzskata, ka vajadzētu būt skaidriem kritērijiem, pēc kuriem nosaka, kas ir taisnīgi. Kāda valsts 
var šķist bēgļiem pievilcīga, piemēram, labas sociālās drošības sistēmas dēļ, taču ir vēl citi faktori, kas ir 
svarīgi gan attiecīgajam bēglim, gan attiecīgajai valstij. Nīderlandē, piemēram, ir mājokļu trūkums. Dažās 
valstīs vai nozarēs faktiski vajag vairāk migrējošo darba ņēmēju. Mūsuprāt, ir svarīgi, ka, sadalot bēgļus, ES 
to ņem vērā. Skaidra vienošanās nozīmē ne tikai skaidrību, bet arī mazāk diskusiju. Galu galā tā ir laba lieta 
ikvienam iesaistītajam. 
 
"Bēgļiem ir jāļauj izmantot savas dotības arī galamērķa valstī." 

3. Izmantot zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu bēgļu izcelsmes reģioniem 

67 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu vairāk jāpalīdz nedrošiem reģioniem novērst bēgļu plūsmas. Mēs 
saprotam, ka bēgļi neizvēlas atstāt savas piederības valstis tāpat vien. Tāpēc mums būtu jāpievēršas 
cēloņiem, piemēram, klimata pārmaiņām vai konfliktiem, kuru dēļ reģioni kļūst nedroši vai dzīvotnespējīgi. 
Bēgļu izcelsmes reģionus Eiropas Savienība varētu atbalstīt, ne tikai sniedzot finansiālu palīdzību, bet arī 
nodrošinot zināšanas. Nīderlandē, piemēram, mums ir daudz zināšanu lauksaimniecības jomā.   
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Mēs varam palīdzēt citām valstīm labāk cīnīties pret sausumu un eroziju, izmantojot modernas 
lauksaimniecības metodes. Cilvēki, kas atbēguši uz Eiropu, var iegūt apmācību kādā Eiropas valstī un pēc 
tam paši palīdzēt savās izcelsmes valstīs.  

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 

"ES būtu jānodrošina ātrākas patvēruma procedūras. Tādējādi būtu vairāk iespēju tiem, kuriem tas tiešām 
ir nepieciešams." 
 
"Pazīstu daudzus jauniešus, kuri vēlas iegādāties mājokli, taču nevar atrast neko, ko varētu atļauties. 
Tikmēr bēgļiem mājokļi tiek piešķirti. Man tas nav saprotams." 
 
"Klimata pārmaiņas arī turpmāk spiedīs cilvēkus bēgt no savām valstīm. To nevar apturēt, bet varbūt to 
var labāk regulēt." 
 
"Es dzīvoju Betīvē. Mums tiešām vajag daudz migrējošo darba ņēmēju, kad ir bumbieru un ābolu ražas 
novākšanas sezona." 
 
"Nedroši reģioni nav nedroši bez iemesla; valdības tur bieži vien ir korumpētas. Kā mēs zinām, kas notiek 
ar mūsu palīdzību un naudu?" 
 
IDEJA: "Domāt arī par vietējām stratēģijām, piemēram, pilsoņu dalību vietējā bēgļu uzņemšanā, un par 
vietējo integrācijas iniciatīvu finansēšanu." 
 
IDEJA: "Pilsētās uzbūvēt "nelielas mājas", kur bēgļi var iesākumā dzīvot. Tādējādi mazinātos spiediens uz 
mājokļu tirgu un palielinātos atbalsts cilvēku uzņemšanai." 
 

 
Brīvprātīgie, kas paši bijuši bēgļi: "Cilvēki Eiropā izturas rezervēti." 
 
Taal Doet Meer ir brīvprātīga apvienība, kas Utrehtas jaunpienācējiem, kuri nerunā nīderlandiešu 
valodā, palīdz iesaistīties kopienas dzīvē. Tematiskajās diskusijās ar šo apvienību sarunas noritēja ne 
tikai par migrāciju, bet arī sevišķi par integrāciju. Daži dalībnieki Nīderlandē paši bija nonākuši kā bēgļi, 
tostarp viens bija no Sīrijas. "Pēc septiņiem gadiem es joprojām nejūtos kā nīderlandietis. Joprojām 
neesmu atradis darbu, kaut arī man ir maģistra grāds. Esmu ievērojis, ka Eiropas valstis ir galvenokārt 
nodarbinātas pašas ar sevi un nav pilnībā atvērtas citām valstīm un kultūrām." Cits dalībnieks norādīja, 
ka eiropieši arī cits pret citu izturas rezervēti. "Vairums cilvēku ir paši par sevi; katrs nodarbojas ar 
savām lietām. Lai gan, manuprāt, mums vajadzētu sarunāties savā starpā un citam no cita mācīties." 
 

 
 
Nationale Jeugdraad (Nacionālās jaunatnes padomes) jaunieši: "Uzņemt cilvēkus tikai tad, ja par viņiem 
var labi parūpēties." 
 
Utrehtā saruna norisinājās starp dažādu Nationale Jeugdraad (NJR) darba grupu locekļiem. Dalībnieki 
(vecumā no 16 līdz 23 gadiem) uzskata, ka bēgļu sadalē Eiropā būtu jāņem vērā dažādi aspekti, 
piemēram, iedzīvotāju skaits valstī, kopējā platība, labklājības līmenis un uzņemšanas centru skaits. 
"Bēgļus valstī vajadzētu uzņemt tikai tad, ja par viņiem var labi parūpēties," sacīja viens no 
dalībniekiem. Jaunieši arī uzskata – tam, ka kāda valsts neievēro vienošanos attiecībā uz bēgļu 
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uzņemšanu, nevajadzētu palikt bez sekām. Tādām valstīm, piemēram, vajadzētu likt maksāt soda 
naudu. "Un arī pašiem bēgļiem vajadzētu būt teikšanai par to, kurp viņi dodas," sacīja kāds dalībnieks. 
"Piemēram, ja viņiem kaut kur ir ģimene, nevar viņus sūtīt uz citurieni." 
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Veselība 

(Veselības aprūpe) 
 
Kaut arī par veselības aprūpi galvenokārt atbild katra valsts pati, Eiropas politika var to atbalstīt un 
stiprināt. Piemēram, cīņā pret koronavīrusa izraisīto krīzi vai citām (turpmākām) krīzēm veselības jomā. 
Vai veicot kopīgus pētījumus par smagām slimībām. Kā uz to raugās Nīderlande? 

Ieteikumi – mūsu skats uz veselības aprūpi 

64 % nīderlandiešu uzskata veselības aprūpi par svarīgu jautājumu un domā, ka ES tas būtu jārisina. 

1. Nodrošināt lielāku kontroli pār pandēmijas apkarošanas pasākumiem 

83 % nīderlandiešu uzskata, ka ES valstīm būtu vairāk jāsadarbojas, lai novērstu infekcijas slimību 
izplatīšanos pasaulē. Tāpēc ka vīrusi pie robežām neapstājas. To tagad esam pieredzējuši koronavīrusa 
pandēmijas laikā. Politika Eiropas Savienībā dažkārt ir neskaidra. Tas nenāk par labu noteikumu 
ievērošanai. Mēs uzskatām, ka pasākumi, ar ko novērš vīrusu izplatīšanos Eiropā, būtu labāk jākoordinē, 
taču noteikumiem nevajadzētu būt visur vienādiem. Vajadzētu būt iespējām izdarīt izvēli vietējā līmenī. Ne 
tikai tāpēc, ka var atšķirties inficēšanās gadījumu skaits, bet arī tāpēc, ka Eiropu veido dažādas kultūras. 
Daži pasākumi vienā valstī darbosies labāk nekā kādā citā. 
 
"Es dzīvoju Nīderlandē netālu no robežas ar Vāciju. Abās valstīs atšķirīgie Covid 
noteikumi mani dara traku." 

2. Nodrošināt ikvienam cenas ziņā pieejamas un uzticamas zāles 

71 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu jānodrošina, ka attiecībā uz zāļu izstrādi, ražošanu un piegādi esam 
mazāk atkarīgi no valstīm ārpus ES. Taču, ja tas nozīmētu, ka cilvēkiem tādēļ uz zālēm būtu jāgaida ilgāk, 
viedokļi atšķiras. Nīderlandieši uzskata, ka tas sarežģītu zāļu ražošanu un izplatīšanu. No vienas puses, 
Nīderlandē palielinās ar aprūpi saistītās izmaksas, un, mūsuprāt, ir svarīgi pēc iespējas ilgāk nepieļaut 
izmaksu pieaugumu. No otras puses, mēs vēlamies spēt uzticēties zālēm, pat ja tās nāk no tālām vietām. 
Tas ir ne tikai kvalitātes, bet arī ilgtspējīgas un ētiskas ražošanas jautājums. Kopumā mēs uzskatām, ka 
svarīgām zālēm vajadzētu būt pieejamām visiem un visur, tostarp nabadzīgākās valstīs. 
 
"Jau tagad aprūpes izmaksas ir gandrīz neiespējami segt. Tāpēc mums būtu jāmēģina 
jaunas zāles iepirkt pēc iespējas lētāk." 

3. Valstīm ir individuāli jārīkojas, lai savas veselības sistēmas padarītu taisnīgākas un efektīvākas 

Nīderlandieši ir nobažījušies par veselības aprūpi, un šīs bažas nav saistītas tikai ar Covid-19 pandēmijas 
ietekmi. Piemēram, mēs saskaramies ar strukturālām problēmām slimnīcās. Daži nīderlandieši neizsakās 
pozitīvi par tirgus ietekmi uz veselības aprūpi. Mēs saprotam, ka farmācijas uzņēmumiem ir jāatpelna savi 
ieguldījumi un veselības apdrošināšanas uzņēmumi nevēlas daudz izdot par aprūpi, taču lieliem 
uzņēmumiem nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot savu varu. Eiropas Savienībai, izmantojot regulējumu, 
būtu jārīkojas šajā sakarā. Citādi mēs veselības aprūpi uzskatām par jomu, kas galvenokārt ietilpst valsts 
kompetencē. Galu galā valstis pašas vislabāk zina, kādas ir vietējās problēmas un prioritātes.   
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Tomēr, mūsuprāt, ir svarīgi, ka Eiropas valstis cita no citas mācās, lai veselības aprūpi uzlabotu. 

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 

"Attiecībā uz zāļu pieejamību Eiropā mums vajadzētu būt mazliet rūpīgākiem. Patlaban pārāk daudz aiziet 
zudumā." 
 
"Ir labi, ka Vācija uzņem Covid-19 pacientus no Nīderlandes. Šādu solidaritāti Eiropā es vēlētos redzēt 
vairāk." 
 
"Neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā dzīvojat un vai esat bagāts vai nabags, ikvienam ir tiesības uz labu 
veselības aprūpi." 
 
"Pērkot zāles, svarīga ir ne tikai cena, bet arī ētiskie apsvērumi. Tas nozīmē, piemēram, nepieļaut bērnu 
darbu." 
 
IDEJA: "Uzlabot eiropiešu veselību, rūpējoties par to, lai viņiem būtu mazāk stresa. Piemēram, samazināt 
darba stundu skaitu nedēļā." 
 
IDEJA: "Izmantot nopietnās spēles vai paplašināto realitāti, lai jauniešiem palīdzētu izdarīt veselīgāku 
izvēli." 
 

 
Marokāņu izcelsmes utrehtieši: "Veselībai ir sava cena." 
 
Apvienība Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) veicina marokāņu kopienas iesaistīšanos Utrehtas 
Overvehtas apkaimes dzīvē. Tā sekmē dialogu apkaimē, lai mazinātu nelabvēlīgus apstākļus. Ar "Skatu 
uz Eiropu" saistītā tematiskā dialoga dalībnieki uzskata, ka Eiropas līmeņa sadarbība sniedz daudzas 
priekšrocības. Tomēr daži domā, ka Nīderlande dažkārt ir pārāk atkarīga no citām valstīm. To, 
piemēram, ir apliecinājusi Covid-19 pandēmija. Dalībnieki uzskata, ka ilgais apspriežu process Eiropā 
bija iemesls tam, kāpēc Nīderlande par vēlu sāka iedzīvotāju vakcinēšanu. "Varbūt tas būtu dārgāk, ja 
Nīderlande gribētu vairāk izlemt pati," sacīja kāds dalībnieks. "Taču runa ir par veselību, un veselībai ir 
sava cena." 
 

 
 
Skolēni Helmondā: "Labāk gudri citam no cita mācīties, nevis izmantot visiem vienādu pieeju." 
 
Helmondā esošajā Dr. Knippenbergcollege 15 un 16 gadus veci skolēni apsprieda to, kā Eiropa ir 
rīkojusies saistībā ar pandēmiju. Daži skolēni uzskata, ka ES dalībvalstīm vajadzēja kopīgi izveidot 
vakcinācijas programmu. Vairums dalībnieku domā, ka katra valsts pati labāk zina, kas ir nepieciešams 
un kas tajā darbojas, un tādējādi tai ir labākas iespējas noteikt, kas vislabāk der tās iedzīvotājiem. 
Piemēram, valstis zina, kurās jomās cilvēki ir jāvakcinē vispirms, bet kuras jomas var pagaidīt. "Tas, 
protams, ir labi, ka valstis savstarpēji apspriežas," sacīja viens no skolēniem. "Ja dažādām valstīm katrai 
ir sava atšķirīga pieeja, tās var cita no citas mācīties." 
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ES loma pasaulē 

Pasaule patlaban ir milzīgu izaicinājumu priekšā. ES ir pārliecināta, ka tādus jautājumus kā klimata 
pārmaiņas un pandēmijas var atrisināt tikai globālas sadarbības ceļā. ES vēlas, lai tās viedoklis tiktu skaidri 
sadzirdēts pasaules arēnā – līdztekus, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnai. Kā uz to raugās 
Nīderlande? 

Ieteikumi – mūsu skats uz ES lomu pasaulē 

56 % nīderlandiešu uzskata, ka ES loma pasaulē ir svarīgs jautājums, kas ES būtu jārisina. 

1. Izmantot ES stipro pusi, jo īpaši nozīmīgos starptautiskos jautājumos 

ES izveide ir viens no iemesliem, kāpēc eiropieši vairāk nekā 75 gadus ir varējuši dzīvot mierā; daudzi 
nīderlandieši to uzskata par ES lielāko sasniegumu. Turklāt nīderlandieši uzskata, ka ES stiprā puse ir 
kopīga lielu starptautisku problēmjautājumu risināšana. Piemēram, klimata pārmaiņas, pandēmija un 
bēgļu krīze. Dalībvalstīm arī var būt lielāka ietekme attiecībā uz valstīm ārpus ES, tām kopīgi kā ES slēdzot 
starptautiskus nolīgumus. Mēs uzskatām, ka Nīderlande ir pārāk maza, lai viena pati panāktu izmaiņas 
šajos jautājumos. No otras puses, nīderlandieši vēlas, lai mūsu valsts arī turpmāk spētu patstāvīgi pieņemt 
lēmumus – atbilstoši mūsu kultūrai un pašu interesēm. Tāpēc sadarbībai Eiropā galvenokārt vajadzētu būt 
vērstai uz efektivitātes un ietekmes panākšanu. 
 
"Ir vieglāk starptautiskas sadarbības nolīgumus slēgt kā ES, nevis valstij atsevišķi." 

2. Sekmēt sadarbību, nevis konfliktus – gan Eiropā, gan ārpus tās 

66 % nīderlandiešu uzskata, ka ES būtu jāveido spēcīgāks bloks pret citiem starptautiskiem varas blokiem. 
Mēs redzam, ka pasaulē zūd līdzsvars. Tādas valstis kā Ķīna un Krievija dažādās jomās kļūst arvien 
varenākas. Un par to esam diezgan nobažījušies. ES tādēļ būtu jārisina tādi jautājumi kā starptautiskā 
drošība un Eiropas ekonomikas aizsardzība pret negodīgu tirdzniecību. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai dalībvalstis 
biežāk un ātrāk vienotos par vienu pieeju. Tādējādi mēs varētu panākt, ka mūsu viedoklis tiek skaidrāk 
sadzirdēts. Tas, ka mēs kā Eiropas valstis kopā esam spēcīgāki, nenozīmē, ka vēlamies biežāk iesaistīties 
konfliktos. Visupirms vēlamies, kad vien iespējams, veidot labu sadarbību arī ar valstīm ārpus ES. 
 
"Ja mazināsim iekšējās domstarpības un strīdus, ES pamanāmība un ietekme pasaules 
arēnā palielināsies." 

3. Piedāvājot palīdzību konfliktu risināšanā, izmantot izsvērtu pieeju 

ES lomai pasaulē palielinoties, 50 % nīderlandiešu uzskata, ka svarīgs jautājums ir pieeja konfliktiem 
pasaulē. Mums ir grūti pateikt, kas ir vislabākais konfliktu novēršanas veids. Iepriekšējā pieredze liecina, 
ka militārai intervencei ne vienmēr ir labas beigas. Tā var radīt neparedzēti lielas izmaksas un papildu 
bēgļu plūsmas. Ņemot vērā vietēja mēroga sekas, valstīm būtu jāvar pašām izlemt, vai tās vēlas piedalīties 
karā. Kopumā mēs uzskatām, ka ciešāka Eiropas armiju sadarbība ir laba lieta: mūsuprāt, ir svarīgi, ka 
Eiropa pati spēj sevi pienācīgi aizstāvēt. Taču priekšroku vienmēr dosim konfliktu risināšanai nevardarbīgā 
ceļā. 
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"Kad notika evakuēšanās no Afganistānas, katra valsts nāca klajā ar savu plānu. To 
taču varēja paveikt labāk?" 

Diskusijas un idejas tiešsaistē un klātienē 

"Pirms norādīt citiem, kas jādara, ES vispirms būtu jāsakārto sava māja." 
 
"Masveidā iepērkot Ķīnas produktus, mēs, eiropieši, palīdzam Ķīnai." 
 
"ASV joprojām ir ārkārtīgi svarīga loma Eiropas aizsardzībā." 
 
"Būt ES loceklim nozīmē arī vietu pie sarunu galda. Tātad arī teikšanu svarīgu lēmumu pieņemšanā." 
 
"ES ir jābeidz sevi uzskatīt par atsevišķu vienību, jo tā nav tāda. Tā ir Eiropas dalībvalstu sadarbības 
apvienība, un tieši tā tai arī būtu jāizturas." 
 
IDEJA: "Tāpat kā notiek regulārie starptautiskie klimata samiti, vajadzētu būt arī regulārai konferencei par 
cilvēktiesībām." 
 
IDEJA: "Padarīt Eiropas armijas efektīvākas, piemēram, kopīgi iepērkot aprīkojumu." 
 

 
Marokāņu izcelsmes nīderlandietes: "Iestāties par cilvēktiesībām." 
 
Femmes for Freedom ir Nīderlandes apvienība, kas rīko kampaņas pret piespiedu laulībām, seksuālām 
represijām un finansiāliem pāridarījumiem, kam pakļautas pie abām kultūrām piederošas meitenes un 
sievietes. Kopā ar apvienību tika rīkota tikšanās ar vairākām marokāņu izcelsmes nīderlandietēm. 
Dalībnieces uzskata, ka ES šobrīd ir pārāk atkarīga no Krievijas un Ķīnas. "Var teikt, ka ES vienkārši 
neuzdrošinās kaut ko darīt, jo baidās no sankcijām," sacīja kāda dalībniece. Kā piemērs tika minēta zāļu 
ražošana, kas citur tālumā bieži vien var būt lētāka. "Konflikta gadījumā Ķīna var vienkārši aizgriezt 
krānu, un mēs paliksim bez nekā," sacīja kāda cita dalībniece. Arī cilvēktiesību jautājums tika izvirzīts. 
"Mēs izliekamies, ka mums tas tiešām rūp, taču uz to, ko Ķīna dara ar uiguriem, mēs pieveram acis," 
sacīja vēl kāda dalībniece. 
 

 
 
Alkmāras STEM vidusskolas ("technasium") skolēni: "Kopīgu armiju nevajag." 
 
Tematiskajā dialogā Alkmāras Jan Arentsz STEM vidusskolas skolēni pārrunāja "par" un "pret" attiecībā 
uz kopīgas Eiropas armijas izveidi. Dalībnieki skaidri norādīja, ka to neatbalsta. "Ja kādai ES valstij būtu 
problēma ar valsti ārpus ES, mums automātiski būtu jāiesaistās karā. Manuprāt, valstīm vajadzētu spēt 
pašām to izlemt," sacīja dalībnieks. Tika apspriesta arī trešā pasaules kara iespējamība. Pēc skolēnu 
domām, šāda iespējamība ir maza, taču, ja tas tomēr notiktu, viņuprāt, to vēl varētu ātri atrisināt. 
"Armijas var arī labi sadarboties. Manuprāt, Eiropas armija nav nepieciešama." 
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Paziņojums par atbildību 

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

Savstarpēji saistītu dialoga formātu struktūra 

Ir izmantoti šādi dialoga veidi: 
1. Paneļaptauja 

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

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

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

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

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

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

Uzdevums un mērķauditorija 

"Skats uz Eiropu" tika uzsākts, izmantojot tiešsaistes anketu, ar kuras palīdzību tika pētīts, ko nīderlandieši 
domā par Eiropas nākotni. Anketa tika iesniegta reprezentatīvai grupai, kā arī darīta pieejama visiem 
nīderlandiešiem (tostarp tiem, kuri dzīvo ārvalstīs). Turklāt ikvienam bija pieejams arī tiešsaistes rīks 
"Swipen naar de toekomst", kurā bija ietverti 20 apgalvojumi, par kuriem cilvēki varēja paust savu viedokli. 
Paneļaptaujas rezultāti sniedza ieguldījumu dažādajos tematiskajos dialogos, kuri sekoja pilsoņdialogam 
"Skats uz Eiropu". 
 
Paneļaptaujas mērķauditorija bija visi Nīderlandes pilsoņi vecumā no 18 gadiem, kuri (brīdī, kad tika 
uzsākts praktiskais darbs) bija reģistrēti kā Nīderlandes iedzīvotāji Pašvaldības personu reģistra datubāzē. 
Saskaņā ar Nīderlandes Centrālā statistikas biroja (CBS) datiem 2021. gada 1. janvārī šo mērķgrupu veidoja 
14 190 874 cilvēki. Minimālais vecuma ierobežojums (proti, 18 gadi) atbilst balsstiesīgajam vecumam. Šī 
tad arī bija paneļaptaujas mērķauditorija. 

Praktiskais darbs 

Lai iegūtu statistisko ainu par Nīderlandes iedzīvotājiem, tika aptaujāta valsts mēroga respondentu grupa, 
ko veido vairāk nekā 100 000 personas (ISO sertifikāts, grupa "Research Keurmerk", Nīderlandes Tirgus 
izpētes asociācija). Visas šīs personas ir reģistrējušās dalībai aptaujas grupā un regulāri sniedz savu 
viedokli par dažādiem jautājumiem. Papildus viņu personīgajai motivācijai sniegt ieguldījumu minētajām 
personām tiek arī maksāts par piedalīšanos aptaujās. Dažādi zinātniskie pētījumi liecina, ka respondenti, 
kuri saņem finansiālu atlīdzību par piedalīšanos aptaujās, nesniedz atbildes, kas būtiski atšķirtos no tām, 
ko sniedz respondenti, kuri šādu atlīdzību nesaņem (avots:  "Does use of survey incentives degrade data 
quality?" (Vai stimulu izmantošana aptaujās pasliktina datu kvalitāti?) Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 
2015. gads). 
 
Praktiskais darbs sākās 2021. gada 11. augustā un beidzās 2021. gada 19. septembrī. Tika izmantota viena 
datu vākšanas metode: pētījums internetā. Katrs no aptaujas grupas locekļiem saņēma e-pastu ar 
personalizētu saiti uz tiešsaistes anketu. Pēc divām nedēļām aptaujas grupas dalībnieki saņēma 
atgādinājuma e-pastu. Uzaicinājumi piedalīties tika nosūtīti sērijveidā un stratificētā formā (pienācīgi 
ņemot vērā vienlīdzīgu sadalījumu starp iedzīvotāju apakšgrupām), līdz tika sasniegts nepieciešamais 
respondentu skaits. 

Izlases veidošana un sadalījums 

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

Augstākais iegūtais izglītības līmenis  

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

32,1 % 

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

44,6 % 

Augsts: augstākā profesionālā vai universitātes izglītība 22,9 % 

Nav zināms  0,4 % 

Atbildes 

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

Atbildes sadalījumā pa COROP reģioniem un 
vecuma grupām 

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

Ziemeļdrente 11 14 17 5 

Dienvidaustrumdrente 10 12 14 4 

Dienvidrietumdrente 7 10 11 3 

Flevolande 29 33 28 6 

Ziemeļfrīzlande 20 22 25 8 

Dienvidaustrumfrīzlande 12 13 14 3 

Dienvidrietumfrīzlande 8 11 11 4 
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Atbildes sadalījumā pa COROP reģioniem un 
vecuma grupām 

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

Ahterhuka 22 27 34 11 

Arnema / Neimegena 52 53 55 15 

Veluve 44 48 51 17 

Dienvidrietumgelderlande 16 18 20 5 

Delfzeila un tās apkārtne 2 4 5 1 

Austrumgroningena 7 10 12 3 

Pārējā Groningenas daļa 36 26 28 8 

Viduslimburga 13 17 21 7 

Ziemeļlimburga 17 20 23 7 

Dienvidlimburga 38 40 52 17 

Ziemeļbrabantes centrālā daļa 34 35 35 11 

Ziemeļbrabantes ziemeļaustrumdaļa 41 43 51 14 

Ziemeļbrabantes rietumdaļa 40 47 49 15 

Ziemeļbrabantes dienvidaustrumdaļa 55 56 58 18 

Hārlemas aglomerācija 13 18 18 7 

Alkmāra un tās apkārtne 14 19 19 6 

Amsterdamas aglomerācija 116 104 88 23 

Goi & Vehtstrēka 13 21 19 7 

Eimonda 12 14 15 4 

Ziemeļholandes augšgals 22 27 30 9 

Zānstrēka 11 13 12 3 

Ziemeļovereisela 25 28 25 8 

Tvente 41 44 46 14 

Dienvidrietumovereisela 10 11 12 3 

Utrehta 96 100 89 27 

Pārējā Zēlandes daļa 16 21 23 8 

Zēlandes Flandrija 6 8 9 3 
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Atbildes sadalījumā pa COROP reģioniem un 
vecuma grupām 

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

Leidenes aglomerācija & Bollenstrēka 30 31 31 10 

Hāgas aglomerācija 63 70 57 18 

Delfta & Vestlande 19 15 15 4 

Reinmondas aglomerācija 103 107 99 31 

Dienvidholandes austrumdaļa 22 24 25 8 

Dienvidholandes dienvidaustrumdaļa 24 26 26 9 

 

Atbildes sadalījumā pēc izglītības līmeņa   

Zems 1382 34 % 

Vidējs 1747 43 % 

Augsts 915 22 % 

Nav zināms  42 1 % 

Ticamība un reprezentativitāte 

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

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

Respondentu pašreizējā politiskā nosliece 

Partija % 

VVD 14 % 

PVV 13 % 

SP 8 % 

D66 6 % 

CDA 6 % 

Darba partija (PvdA) 6 % 

Dzīvnieku partija 4 % 

Zaļie-kreisie (GroenLinks) 4 % 

Kristīgā savienība 3 % 

JA21 3 % 

Lauksaimnieku un pilsoņu kustība 
(BoerBurgerBeweging) 

2 % 

Demokrātijas forums 2 % 

Reformētā politiskā partija (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK ("Domā!") 1 % 

Van Haga grupa 1 % 

BIJ1 1 % 

Den Haan partija 0 % 
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Partija % 

Cita 2 % 

Neaizpildīta vēlēšanu zīme 3 % 

Nevēlas teikt 13 % 

Nebalsotu 5 % 

Kāda pašreiz ir jūsu galvenā ikdienas nodarbošanās? 

Nodarbošanās % 

Skolēns/students 6 % 

Nepilna laika nodarbinātais 16 % 

Pilnas slodzes darbinieks 31 % 

Pašnodarbinātais 3 % 

Mājsaimniece/mājsaimnieks 5 % 

Darba meklētājs 2 % 

Brīvprātīgais 2 % 

Darbnespējīgs 6 % 

Pensionārs 27 % 

Citi 1 % 

Nevēlas teikt 1 % 

Anketa 

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

Analīzes metodes 

Šajā pētījumā tika izmantotas divas analīzes metodes: 

Viena mainīgā analīze (univariate analysis) 

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

Divu mainīgo analīze (bivariate analysis) 

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

Ziņošana un pilnīgums 

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

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

3. Dialogi ar konkrētām grupām 

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

Mērķgrupas 

Mērķgrupas, kuras ir grūti sasniedzamas, nav skaidri definētas. Pētījumi un pieredze liecina – pastāv 
krietni mazāka iespējamība, ka tie Nīderlandes iedzīvotāji, kuriem ir nerietumnieciska izcelsme, brīvprātīgi 
piedalīsies aptaujās un diskusijās. Tā kā šie iedzīvotāji veido lielu grupu (14 % no nīderlandiešiem 1), viņi 
tika atlasīti dalībai dialogā "Skats uz Eiropu". Tādi paši svēruma kritēriji tika piemēroti attiecībā uz 
personām ar zemu rakstpratības līmeni. Tā arī ir liela iedzīvotāju grupa (2,5 miljoni nīderlandiešu 2), kura 
daļēji pārklājas ar migrantu grupu (39 %). Visbeidzot, tika īstenots dialogs ar grupu, kas reti parādās 
aptaujās un diskusijās; šī grupa ir kritiski noskaņota pret Eiropu, taču tajā pašā laikā tai ar Eiropu ir plašas 
darījumu attiecības. Dalībai dialogā tika atlasīti lauksaimniecības nozares uzņēmumi. 
 
Minētās grupas tika uzrunātas ar to organizāciju starpniecību, pie kurām tās pieder, piemēram, ar 
migrantu apvienību, interešu grupu un profesionālo organizāciju starpniecību. Tā kā dialogu skaits tika 
ierobežots līdz astoņiem, mēs nevarējām iesaistīt visus. Šā iemesla dēļ dalībnieki tika izvēlēti samērā brīvi. 
Veicot dalībnieku atlasi, mēs arī lielākoties meklējām cilvēkus, kuri izrādīja atsaucību idejai par dalību 
dialogā un palīdzības sniegšanu vietējo iedzīvotāju mobilizēšanā, kā arī ņēmām vērā praktiskos aspektus, 
piemēram, datumu pieejamība un atrašanās vietas. 
 
Klātienes dialogi tika rīkoti ar šādu organizāciju locekļiem: 
• Stichting Hakder, alevītu kopiena, Shīdama, 
• Stichting Asha, hindustāņu kopiena, Utrehta (2 dialoga sesijas), 
• Piëzo, pilsoniskās sabiedrības organizācija, Zutermēra, 
• Taal doet Meer, rakstpratības veicināšanas organizācija, Utrehta, 
• BoerenNatuur, lauksaimniecības uzņēmumu apvienība, 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Overvehtas marokāņu dialogs), marokāņu kopiena, Utrehta, 
• Femmes for Freedom, migrantu izcelsmes sieviešu interešu grupa, Hāga. 
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Šajās dialoga sanāksmēs kopumā piedalījās 110 cilvēki. 
 

4. Dialogi ar jauniešiem 

Jaunieši ir viena no konferences par Eiropas nākotni prioritārajām mērķgrupām. Lai aktīvi veicinātu viņu 
līdzdalību pilsoņdialogā "Skats uz Eiropu" un lai piešķirtu lielāku svaru šīs grupas paustajiem viedokļiem un 
idejām, tika organizētas sešas klātienes dialoga sanāksmes, kuras bija paredzētas tieši jauniešiem. 
 
Sanāksmes notika šādās iestādēs: 
• Studievereniging Geschiedenis, vēstures studentu apvienība, Leidenes Universitāte, 
• Dr. Knippenbergcollege, vidusskola, Helmonda, 
• Coalitie-Y, Sociālekonomiskās padomes (SER) jauniešu platforma, 
• Graafschap College, MBO skola, Dutinhema, 
• CSG Jan Arentsz, STEM vidusskola (technasium), Alkmāra, 
• Nacionālā jaunatnes padome (sanāksme notika ārējā vietā). 
 
Šajās dialoga sanāksmēs kopumā piedalījās 110 jaunieši. 

Izmantotās diskusiju metodes 

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

5. Atklātais pētījums tiešsaistē: anketa un tiešsaistes rīks "Swipen naar 
de toekomst" ("Pavelc uz nākotni") 

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

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