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Käesolev dokument on tõlge aruandest „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen“, mille
hollandikeelne versioon avaldati 14. jaanuaril 2022 veebisaidil www.kijkopeuropa.nl. See tõlge on
lihtsustatud versioon, millest on originaalkujundus (illustratsioonid ja muud stiilielemendid) tõlke
eesmärgil eemaldatud.

Visioonid Euroopast

1

Meie visioon ...
Aruande kokkuvõte: kõik soovitused ükshaaval esitatuna
Kodanikega peetava dialoogi „Visioonid Euroopast“ kaudu oleme kogunud Madalmaade kodanike
arvamusi ja ideid Euroopa tuleviku kohta. Selle tulemusena on Euroopa Liidule esitatud järgmised
soovitused nelja viimase teema kohta üheksast.

„Kliimamuutused ja keskkond“
1.
2.
3.
4.

Anda selge suund Euroopa lähenemisviisile, mis käsitleb kliimamuutusi
Tagada, et riigid ja ettevõtjad teevad sihipäraste lahenduste leidmiseks tihedamat koostööd
Luua õiglane ja toimiv CO2 süsteem
Teavitada kliimaprobleemidest selgemalt ja positiivsemalt

Madalmaade elanikud arvavad, et EL peaks kliimamuutustevastases võitluses võtma juhtrolli. Kuigi
liikmesriikidel peaks olema võimalik teha ise valikuid, peavad nad tegutsema samade eesmärkide nimel.
Selmet osutada näpuga üksteisele, peaksid ELi liikmesriigid tegema rohkem jõupingutusi teadmiste
vahetamiseks ja ühiste lahenduste leidmiseks. CO2 maksustamise süsteem võib küll olla tõhus, kuid see
peab olema ka õiglane, praktiline ja selge. Üldiselt arvavad Madalmaade elanikud, et EL peaks kliima
küsimustes tegema selgemat ja positiivsemat teavitustööd.

„Ränne“
1. Vältida olukorda, kus pagulaste üle peetavad arutelud muutuvad liiga pealiskaudseks
2. Tagada pagulaste õiglane ja mõistlik jaotus
3. Kasutada teadmisi ja kogemusi, et aidata pagulaste päritolupiirkondi
Madalmaade elanikud peavad oluliseks vahe tegemist ebaturvalistest piirkondadest põgenevate inimeste
ja majandusmigrantide vahel. Rände- ja integratsiooniteemalised arutelud muutuvad tänapäeval sageli
pealiskaudseks. Pagulaste õiglase jaotamise tagamiseks kogu Euroopas peaks EL kokku leppima selgetes
kriteeriumides, mis on õiglased nii liikmesriikide kui ka oma kodumaalt põgenenud inimeste suhtes.
Lõpuks soovitavad Madalmaade elanikud, et ELil tuleks pakkuda pagulasi vastuvõtvatele piirkondadele
peale rahalise toetuse ka oskusteavet.

„Tervis“
1. Olla pandeemia tingimustes proaktiivsem
2. Pakkuda kõigile taskukohaseid ja usaldusväärseid ravimeid
3. Iga riik peab ise tegutsema selle nimel, et muuta oma tervishoiusüsteem õiglasemaks ja tõhusamaks
Madalmaade rahvas on seisukohal, et ELi riigid peaksid pandeemia vastu võitlemisel tegema tihedamat
koostööd. COVID-19 suhtes kohaldatava lähenemisviisi puhul on poliitika mõnikord segadusttekitav. Kuigi
reeglid ei pea olema kõikjal ühesugused, peaksid need olema vähemalt kokkusobivad. Vaktsiinide ja
ravimite küsimuses soovivad Madalmaade elanikud, et kulud jääksid võimalikult madalaks, kuid et samal
ajal oleks tagatud usaldusväärne kvaliteet ja vastutustundlik tootmine. Lisaks peame oluliseks, et
suurettevõtjad ei kuritarvitaks oma võimu – tervishoid peaks eelkõige kuuluma liikmesriikide
vastutusalasse.
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„EL maailmas“
1. Kasutada ära ELi tugevaid külgi, eelkõige olulistes rahvusvahelistes küsimustes
2. Soodustada nii Euroopas kui ka väljaspool seda koostööd, mitte konflikte
3. Kasutada konfliktide lahendamisele kaasaaitamisel kaalutletud lähenemisviisi
Madalmaade elanikud arvavad, et Euroopa koostöö peaks olema suunatud peamiselt ühist huvi
pakkuvatele olulistele murekohtadele. See peaks olema ka ELi ja kolmandate riikide vahelise koostöö
keskmes. Lisaks kliimamuutustele ja koroonaviiruse pandeemiale hõlmavad sellised küsimused ka
rahvusvahelist julgeolekut ja Euroopa majanduse kaitsmist ebaausa kaubanduse eest. Madalmaade
elanikud eelistavad konfliktidele koostööd nii Euroopas kui ka väljaspool seda. Lisaks tuleks konfliktide
käsitlemisel alati püüda leida vägivallatu lahendus.
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Sissejuhatus
Ajavahemikus 1. septembrist kuni novembri keskpaigani võimaldas kodanike peetav dialoog „Visioonid
Euroopast“ kõigil Madalmaade elanikel jagada oma arvamusi ja ideid Euroopa tuleviku kohta. Madalmaad
esitavad sellest dialoogist tulenevad soovitused koos kogutud arvamuste ja ideedega Euroopa Liidule (EL).
Käesolevas aruandes keskendutakse neljale viimasele teemale üheksast. Esimest viit teemat on juba
käsitletud 3. detsembril 2021 avaldatud aruandes.

Dialoogi „Visioonid Euroopast“ kohta
EL tahab teada, mida tema elanikud Euroopast arvavad. Seetõttu korraldab EL Euroopa tuleviku
konverentsi. Kogu ELi elanike arvamusi ja ideid võetakse arvesse Euroopat käsitlevates tulevikuplaanides.
Konverentsi raames korraldavad Madalmaad oma riigis kodanikega peetava dialoogi „Visioonid
Euroopast“.
„Visioonid Euroopast“ käivitati 1. septembril arvamuste ja ideede veebipõhise kogumisega uuringu kaudu,
mis hõlmas esinduslikku paneeluuringut. Sellest paneeluuringust saadud esialgse ülevaate paremaks
mõistmiseks ja konkreetsete soovituste sõnastamiseks korraldasime veebis teemapõhiseid dialooge.
Dialoogid olid avatud kõigile, kes soovisid neis osaleda. Samuti sõitsime riigis ringi, et rääkida noorte ja
teiste (raskemini ligipääsetavate) rühmadega.

Alates kooliõpilastest, kutsekeskkoolide õpilastest ja üliõpilastest kuni põllumajandustootjate, rändajate
ja ministri endani
Oktoobris ja novembris toimus veebis kokku kaheksa teemapõhist dialoogi, kus igaühes oli keskmiselt
30 osalejat. Korraldasime ka Madalmaade elanike mitmesuguste rühmadega ühe teemapõhise dialoogi
veebis ja seitse teemapõhist dialoogi kohapeal. Näiteks vestlesime Türgi kogukonnaga Schiedamis ja meid
võõrustasid Piëzo sihtasutuse vabatahtlikud Zoetermeeris. Seal ühines meiega ka välisminister Ben
Knapen. Minister arutas osalejatega dialoogi ning Euroopa tulevikku käsitlevaid arvamusi. Lisaks
korraldasime kuus kohtumist erinevate noorterühmadega. Näiteks võõrustas meid üks keskkool
Helmondis, kutsekeskkool Doetinchemis ja Leideni ülikool.

„See puudutab meie laste tulevikku. Seepärast pean selles osalemist tähtsaks.“
Teemapõhises dialoogis osaleja

Käesoleva aruande kohta
Mõne viimase kuu jooksul kogutud arvamuste ja ideede põhjal on ELile esitatud Madalmaade elanike
soovitused. Madalmaade elanike vahel toimunud vestlustest sündisid huvitavad arutelud ja uuenduslikud
ideed ning soovitused. Mõned neist ideedest ja soovitustest on esitatud käesolevas aruandes. Seega
kajastab käesoleva aruande sisu Madalmaade häält: meie visiooni Euroopast.
Muidugi, nagu on erinevusi Euroopa riikide ja kodanike vahel, ei ole inimesed ka Madalmaades täiesti ühel
meelel. Kuid just neil erinevustel on väga suur väärtus ja need on demokraatia oluliseks tunnuseks.
Soovitused tulenevad kõige levinumatest arvamustest ja ideedest, mida dialoogis „Visioonid Euroopast“
osalejad väljendasid. Kirjeldame ka mureküsimusi, mõtteid ja tundeid, mis on vähem levinud, kuid mis
dialoogide ja veebiuuringute käigus meie tähelepanu köitsid.
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„Oli tore väljendada oma seisukohti küsimustes, mis on minu jaoks olulised, ja tunda,
et minu arvamust võetakse kuulda.“
Teemapõhises dialoogis osaleja

Euroopa tuleviku konverentsi jaoks on kindlaks määratud üheksa teemat. Need teemad on ka
Madalmaade kodanikega peetava dialoogi „Visioonid Euroopast“ keskmes. Oktoobris avaldasime
vahearuande, mis sisaldas paneeluuringul põhinevat esialgset ülevaadet ja lisaküsimusi. Detsembri
alguses ilmus veel üks aruanne, milles kirjeldatakse arvamusi, ideid ja soovitusi esimese viie teema kohta.
Käesolevas aruandes käsitletakse ülejäänud nelja teemat.

Eelmine aruanne – detsember 2021
•
•
•
•
•

„Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“
„Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“
„Euroopa demokraatia“
„Digiüleminek“
„Haridus, kultuur, noored ja sport“

Käesolev aruanne – jaanuar 2022
•
•
•
•

„Kliimamuutused ja keskkond“
„Ränne“
Tervis
„EL maailmas“

Mis saab edasi?
Euroopa tuleviku konverents toob kokku kõigi ELi elanike ideed, arvamused ja soovitused. Kohtumistel ei
arutata mitte ainult kõigi kodanike riigisiseste dialoogide tulemusi, vaid ka konverentsi muude algatuste
raames saavutatut. Näiteks korraldatakse ka Euroopa kodanike paneelarutelud ning kõigil ELi kodanikel
(sh Madalmaade kodanikel) on juurdepääs Euroopa digiplatvormile.

„Loodan, et ELi vastutavad isikud võtavad minu seisukohti arvesse ja et see aitab neil
teha õigeid valikuid.“
Teemapõhises dialoogis osaleja

Konverents lõpeb 2022. aasta kevadel. Seejärel koostavad Madalmaad kodanikega peetava dialoogi kohta
lõpparuande ehk käesoleva ja eelmise aruande koondversiooni, mis hõlmab kõigi üheksa teema kohta
esitatud soovitusi. Konverentsil esitatakse soovitused selle eesistujatele: Euroopa Parlamendi
presidendile, ELi nõukogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile. Nad on võtnud kohustuse uurida
viise, kuidas soovitusi järgida. Madalmaade valitsuse jaoks annavad tulemused väärtusliku panuse ka riigi
ELi-teemalise poliitika kujundamisse.
Kogu protsessi 2022. aasta kevadeni võib kokku võtta järgmiselt.
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Ajakava
Visioonid Euroopast
1. sept 12. okt

22.–23. okt 15. nov 3. dets

14. jaan

21.–22. jaan

Veebr

18.–19. veebr 11.–12. märts 22.–24. apr

Ideede kogumine veebis
Teemapõhised dialoogid
Vahetulem
used
(vahearuan
ne)

Vahearuanne
majanduse ja
demokraatia
teema kohta

Vahearuanne
kliimateema
ja teema „EL
maailmas“
kohta

„Meie
visioon
Euroopast“
lõpparuann
e

↓

↓

Konverentsi
kohtumine

Konverentsi
kohtumine

↓
Konverentsi
kohtumine

↑

↑

↓
(võimalik)
Konverentsi
kohtumine

↓
Konverentsi →Soovitused
lõppüritus
presidentidele/
eesistujatele
• Euroopa
Parlament
• Euroopa
Komisjon
• Euroopa
Liidu
Nõukogu
↑

Rohkem arvamusi ja ideid Euroopa tuleviku kohta:
Kodanikega
peetavad
dialoogid

Euroopa kodanike
paneelarutelud

Euroopa digiplatvorm (sh Madalmaade
kodanike jaoks)

Käesoleva aruande struktuur
Käesolevas aruandes keskendutakse neljale teemale. Iga teema puhul kirjeldame järgmist.
• Soovitused, mis põhinevad kodanikega peetava dialoogi kõigil suundadel
• Arutelud ja ideed veebis ja kohapeal: (veebipõhistes ja füüsilistes) teemapõhistes dialoogides
tõstatatud arvamuste, ideede ja arutelude kokkuvõte
Aruande lõpus on vastutust käsitlev avaldus.
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„Kliimamuutused ja keskkond“
Soovitused – meie seisukoht teemal „Kliimamuutused ja keskkond“
71% Madalmaade elanikest peab kliimamuutusi ja keskkonda oluliseks küsimuseks ning arvab, et EL
peaks nendega tegelema.

1. Võtta selge suund Euroopa lähenemisviisile, mis käsitleb kliimamuutusi
68% Madalmaade elanikest arvab, et EL peaks kliimamuutuste vastases võitluses võtma juhtrolli.
Globaalne soojenemine on probleem, mida ükski riik ei suuda üksi lahendada. Kuigi kõik Madalmaade
elanikud ei ole kliimamuutuste küsimuses ühesugusel arvamusel, peame siiski vajalikuks, et EL töötaks
välja selgema tulevikunägemuse. Hoolimata roheleppest on märkimisväärne, et liikmesriigiti on
seisukohad sageli erinevad. Kuigi riikidel peaks olema võimalik ikka ise valikuid teha, peavad nad
tegutsema samade eesmärkide nimel. Samuti usume, et meil on kodanikena oma vastutus, mis hõlmab ka
oma käitumise kohandamist tarbijatena.

„Madalmaad soovivad maagaasist vabaneda, kuid Saksamaal maagaasi hoopis
propageeritakse. Mul on seda üsna raske mõista.“
2. Tagada, et riigid ja ettevõtjad teeksid paremat koostööd soovitud lahenduste osas
Madalmaade elanikel on mulje, et riigid kipuvad kliimamuutuste ja keskkonna küsimuses sageli teisi
süüdistama. Põhitähelepanu pööratakse erinevustele, näiteks ELi vaeste ja rikaste riikide vahelistele või
suurema või väiksema tööstusega riikide vahelistele erinevustele. Eelistaksime, et riigid seaksid
eesmärgiks pigem kokkuleppele jõudmise. Eri riikide sarnased ettevõtted saavad näiteks vahetada oma
teadmisi ja töötada koos välja lahendusi. Seda liiki koostöösse kliimamuutuste vastases võitluses võib
rohkem kaasata ka vaesemaid riike. Nad võivad aidata kavandada ja ka kasutada ühiseid lahendusi.

„Kliimamuutuste vastu võitlemine ei tohiks seisneda konkurentsis, vaid koostöös.“
3. Luua õiglane ja toimiv CO2 süsteem
EL on kliimamuutustevastases võitluses pannud suurt rõhku CO2 heite vähendamisele. Madalmaade
rahvas arvab, et meil on vaja paremat süsteemi, mis asetaks õiglase vastutuse nii tootjatele kui ka
kasutajatele. Küsimuses, kas suurema rahvaarvuga riikidel peaks olema lubatud tekitada rohkem CO2
heidet, lähevad nende arvamused lahku. Mõnes riigis on näiteks väga saastavad tööstusharud, samas kui
teistel on lihtsalt suur potentsiaal toota roheenergiat. Neid erinevusi tuleb arvesse võtta, ilma et see
muudaks asjad liiga keeruliseks, sest kõik peavad süsteemist aru saama.

„Tööstusriigid ekspordivad palju. Kas see tähendab, et nemad ainukesena peaksid
CO2-maksu maksma? Arvan, et ka kasutajad peaksid andma oma panuse.“
4. Teavitada kliimaprobleemidest selgemalt ja positiivsemalt
Madalmaade elanikud kuulevad ja loevad palju kliimamuutuste kohta. Paljude inimeste jaoks on see siiski
abstraktne ja keeruline mõiste. Sageli peetakse seda millekski, mis läheb väga kalliks maksma, kuigi
kliimamuutuste vastu võitlemine pakub ka võimalusi, näiteks kohaliku toidutootmise edendamiseks ja uue
kestliku tehnoloogia arendamiseks. EL saab seda sõnumit paremini ja sagedamini edastada. Samuti arvame, et
liikmesriikide juhid ise võiksid anda paremat eeskuju. Üheks kestlikkuse toetamise mooduseks võib olla näiteks
reisimise vähendamine, näiteks Brüsseli ja Strasbourgi vahel, ning veebikoosolekute arvu suurendamine.
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„Kestlikkust peetakse endiselt liiga kulukaks. Seda tuleks pidada pigem võimaluseks
kui ohuks.“
Arutelud ja ideed veebis ja kohapeal
„CO2 heiteid ei tohiks pidada õiguseks, vaid muret tekitavaks kõrvalnähuks.“
„Mul on mulje, et Euroopas kliimamuutuste valdkonnas rohkem räägitakse kui tehakse midagi ära.“
„Rangemad kliimanormid võivad meile aja jooksul kasu tuua – kaupleva kontinendina peaksime siin
võimalusi otsima.“
„Me ei saa teisi maailmajagusid järele oodata– selleks ei ole aega.“
IDEE: „Premeerida riike rahaliselt, kui nende looduskeskkond ja bioloogiline mitmekesisus on heal järjel.“
IDEE: „Edendada keskkonnasõbralikku turismi ELi vaestes piirkondades.“

Doetinchemi kutsekeskkooli õpilased: „Pikamaareisid peaksid jääma kõigile taskukohaseks“
Doetinchemi Graafschap College'i üliõpilastele tehti ettepanek, et ELi-sisesed lennud peaksid muutuma
kallimaks. Mõned õpilased olid selle ideega nõus, sest kallimad piletid julgustavad inimesi otsima
kestlikumaid alternatiive. Siiski rõhutati, et EL peaks tagama paremad, kliimasõbralikud võimalused,
näiteks paremad rongiühendused. Teised osalejad ütlesid, et nad ei toeta kallimaid lennupileteid.
„Rikkad inimesed lendavad kõige rohkem ja saavad vabalt maksta,“ ütles üks. „Nad jätkavad seda, isegi
kui hinnad on kõrgemad, kuid tavainimeste jaoks muutub kaugele puhkama sõitmine sellisel juhul
võimatuks.“

Loodust arvestavad põllumajandustootjad: „EL saab aidata levitada teadmisi kestlike lahenduste kohta“
BoerenNatuur on põllumajandusühistute liit. Teemapõhise dialoogi käigus toimus arutelu
kliimamuutuste ja keskkonna teemal. Osalejad leidsid, et ELi õigusaktide rakendamist liikmesriikides
saaks parandada, võttes eeskujuks lämmastikku käsitlevad õigusaktid. „ELi õigusaktides on sätestatud
ainult see, et looduslike alade seisund „ei tohi halveneda“, kuid seda nõuet tõlgendatakse LõunaEuroopast kuni Madalmaadeni väga erinevalt.“ Enamik osalejaid on nõus, et Euroopa peaks
kliimamuutuste vastases võitluses võtma juhtrolli. Põllumajandustootjate hinnangul sõnadest ei piisa.
Oleks tarvis, et sõnadest jõutaks tulemusteni, eelkõige teadmiste jagamise kaudu. „Teeme
põllumajandussektoris tööd selle nimel, et saavutada keskkonnahoidlikum põllumajandus. EL peaks
aitama asjaomaseid teadmisi kiiresti levitada.“
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Ränne
(Ränne ja pagulased)
ELi riikide vahelised piirid on avatud. Seega teevad riigid ELis koostööd, näiteks välispiiride haldamisel ja
rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu võitlemisel. Samuti arutatakse pagulaste õiglast
jaotamist ELi riikide vahel. Milline on selles osas Madalmaade seisukoht?

Soovitused – meie seisukoht rände ja pagulaste kohta
65% Madalmaade elanikest peab rände ja pagulaste teemat oluliseks ning arvab, et EL peaks nende
küsimustega tegelema.

1. Lõpetada olukord, kus pagulaste üle peetavad arutelud muutuvad liiga pealiskaudseks
70% Madalmaade elanikest arvab, et Euroopa välispiir vajab paremat kaitset. Ja 72% neist arvaks seda ka
siis, kui see tähendaks, et rohkem pagulasi saadetakse tagasi ebaturvalistesse riikidesse. Madalmaade
elanikud arvavad, et rohkem tuleks tähelepanu pöörata põhjustele, miks inimesed põgenevad
ebaturvalistest riikidest. Mõnel juhul on põhjuseks kliimamuutused, mõnel muul juhul aga sõda. Sageli
arutatakse pagulastest rääkides neid algpõhjuseid vaid piiratud määral. Ning sageli mainitakse vähe seda
lisaväärtust, mida pagulased võivad riigile tuua. Lõpuks leiame, et EL peaks tegema rohkem vahet
ebaturvalistest piirkondadest pärit inimeste ja majandusmigrantide vahel. Kokkuvõtteks leiame, et rände
ja pagulaste üle peetavas arutelus eiratakse sageli põhjuseid ja nüansse. Euroopa poliitikud peaksid olema
suutelised selles küsimuses midagi ette võtma, näidates head eeskuju.

„Me peaksime nägema pagulastes inimesi. Sest vaid vähesed meist suudaks kõrvalt
vaadata ja lasta abivajajal surra.“
2. Tagada pagulaste õiglane ja mõistlik jaotus
Euroopa immigratsiooniasutusel peaks olema võimalik tagada pagulaste õiglane jaotus ELi riikide vahel.
Madalmaade elanikud leiavad siiski, et tuleks sätestada selged kriteeriumid selle kohta, mis on „õiglane“.
Hea sotsiaalhoolekandesüsteem võib näiteks muuta riigi pagulastele atraktiivseks, kuid on ka muid olulisi
tegureid nii pagulase kui ka asjaomase riigi jaoks. Näiteks Madalmaades valitseb eluasemepuudus. Mõned
riigid või sektorid vajavad aga rohkem võõrtööjõudu. Peame oluliseks, et EL võtaks seda pagulaste
jaotamisel arvesse. Selged kokkulepped ei tähenda üksnes selgust, vaid ka vähem arutelusid.
Lõppkokkuvõttes on see hea kõigile asjaosalistele.

„Pagulased peaksid saama kasutada oma andeid ka sihtriigis.“
3. Kasutada teadmisi ja kogemusi, et aidata pagulaste päritolupiirkondi
67% Madalmaade elanikest leiab, et EL peaks pagulaste voo vältimiseks abistama ebaturvalisi piirkondi
rohkem. Me mõistame, et pagulased ei otsusta oma koduriigist lahkuda lihtsalt niisama. Seepärast
peaksime tegelema selliste põhjustega nagu kliimamuutused või konfliktid, mille tulemusel muutuvad
piirkonnad ebaturvaliseks või elamiskõlbmatuks. ELi toetus pagulaste päritolupiirkondadele võib seisneda
teadmiste jagamises, mitte ainult rahalises abis. Näiteks Madalmaades on meil laialdased teadmised
põllumajandusest. Saame kaasaegsete põllumajandusmeetodite abil aidata teistel riikidel paremini toime
tulla põua ja erosiooniga. Inimesed, kes on Euroopasse põgenenud, saavad läbida Euroopa riigis vajaliku
koolituse ja pakkuda seejärel abi oma päritoluriigis.
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Arutelud ja ideed veebis ja kohapeal
„EL peaks ette nägema kiiremad varjupaigamenetlused. Siis oleks rohkem ruumi inimestele, kes seda tõesti
vajavad.“
„Minu tutvusringkonnas on palju noori, kes soovivad osta maja, kuid ei leia midagi taskukohast. Samal ajal
antakse eluasemeid pagulastele. Minu arvates on see karm.“
„Kliimamuutused sunnivad inimesi jätkuvalt oma riigist põgenema. Seda ei saa peatada, kuid võib-olla
saab seda paremini reguleerida.“
„Ma elan Betuwes. Meil on pirnide ja õunte korjamise ajal vaja tõepoolest palju võõrtöölisi.“
„Ebaturvalised piirkonnad ei ole ebaturvalised ilma põhjuseta; nende valitsused on sageli
korrumpeerunud. Kuidas me teame, mis saab meie abist ja rahast?“
IDEE: „Mõelge ka kohalikele strateegiatele, nagu kodanike osalemine pagulaste vastuvõtmises kohalikul
tasandil ja kohalike integratsioonialgatuste rahastamine.“
IDEE: „Ehitada linnadesse minimajad, kus pagulased saavad kõigepealt elada. Sellega leevendaksite survet
eluasemeturule ja suurendaksite toetust inimeste vastuvõtmiseks.“

Vabatahtlikud, kes olid ise pagulased: „Inimesed hoiavad Euroopas distantsi.“
Taal Doet Meer on vabatahtlik ühendus, mis aitab Utrechti saabunud uutel ja võõrkeelt kõnelevatel
inimestel kogukonnaelus osaleda. Selle ühendusega peetud temaatilistel aruteludel räägiti mitte ainult
rändest, vaid eelkõige integratsioonist. Mõned osalejad saabusid ise Madalmaadesse pagulastena,
sealhulgas Süüriast. „Pärast seitset aastat ei tunne ma end ikka veel hollandlasena. Ma ei ole endiselt
leidnud tööd, kuigi mul on magistrikraad. Olen märganud, et Euroopa riigid on peamiselt mures enda
pärast ega ole täielikult avatud teistele riikidele ja kultuuridele.“ Teine osaleja sõnas, et eurooplased
hoiavad sageli ka omavahel distantsi. „Enamik inimesi hoiab omaette; igaüks ajab oma asja. Arvan aga,
et selle asemel peaksime üksteisega rääkima ja üksteiselt õppima.“

Riikliku noortenõukogu (Nationale Jeugdraad) noored: „Võtke inimesi vastu ainult siis, kui suudate
nende eest hästi hoolt kanda.“
Utrechtis kõnelesid omavahel Nationale Jeugdraadi eri töörühmade liikmed. Osalejad (vanuses 16–
23aastat) leiavad, et pagulaste jaotamisel Euroopas tuleks arvesse võtta erinevaid aspekte, nagu riigi
rahvaarv, pindala, heaolu ja vastuvõtukeskuste arv. „Pagulasi peaksite oma riiki lubama ainult siis, kui
suudate nende eest hästi hoolitseda,“ ütles üks osalejatest. Noored leiavad ka, et sellel peaksid olema
tagajärjed, kui riik ei täida pagulaste vastuvõtmise kokkuleppeid. Nad peaksid näiteks maksma trahvi.
„Ja ka pagulastel endil peaks olema sõnaõigus selles osas, kuhu nad suunduvad,“ ütles üks osaleja.
„Näiteks kui neil on kusagil perekond, ei tohiks neid mujale saata.“
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Tervis
(Tervis)
Kuigi tervishoiuga tegelevad peamiselt riigid ise, saab Euroopa poliitikaga seda toetada ja tugevdada.
Näiteks koroonaviiruse kriisi või muude (tulevaste) tervisekriiside lahendamisel. Või raskete haiguste ühise
uurimise kaudu. Milline on selles osas Madalmaade seisukoht?

Soovitused – meie nägemus tervishoiust
64% Madalmaade elanikest peab tervishoidu oluliseks küsimuseks ning arvab, et EL peaks sellega
tegelema.

1. Võtta suurem kontroll pandeemiaga võitlemise meetmete üle
83% Madalmaade elanikest arvab, et ELi riigid peaksid tegema rohkem koostööd, et ennetada
nakkushaiguste levikut kogu maailmas. Sest viirused ei peatu piiridel. Oleme seda näinud praeguse
koroonaviiruse pandeemia ajal. ELi poliitika võib tekitada segadust. See ei ole reeglite järgimise
seisukohast hea. Leiame, et meetmed viiruste leviku tõkestamiseks Euroopas peaksid olema paremini
kooskõlastatud, kuid reeglid ei peaks kõikjal olema ühesugused. Kohalikul tasandil peaks olema võimalik
teha valikuid. Mitte ainult seetõttu, et nakatumismäär võib varieeruda, vaid ka seetõttu, et Euroopa
koosneb erinevatest kultuuridest. Mõned meetmed toimivad ühes riigis paremini kui teises.

„Ma elan Madalmaades Saksamaa piiri lähedal. Kahes riigis kehtivate
koroonapiirangute erinevus ajab mu hulluks.“
2. Pakkuda kõigile taskukohaseid ja usaldusväärseid ravimeid
71% Madalmaade elanikest arvab, et EL peaks muutma meid ravimite väljatöötamisel, tootmisel ja
tarnimisel ELi mittekuuluvatest riikidest vähem sõltuvaks. Kui see peaks aga kaasa tooma ravimite
ootamisaja pikenemise, tekiksid lahkarvamused. Madalmaade elanikud arvavad, et see muudaks ravimite
tootmise ja turustamise keeruliseks. Ühest küljest seisavad Madalmaad silmitsi suurte tervishoiukuludega
ja meie arvates on oluline hoida kulud võimalikult kaua madalad. Teisest küljest tahame me usaldada
ravimeid isegi siis, kui need on pärit kaugelt. See ei ole üksnes kvaliteedi küsimus, vaid ka kestliku ja
eetilise tootmise küsimus. Üldiselt leiame, et olulised ravimid peaksid olema kõigile kättesaadavad,
sealhulgas vaesemates riikides.

„Tervishoiukulud käivad tänapäeval peaaegu üle jõu. Seega peaksime proovima uusi
ravimeid osta võimalikult odavalt.“
3. Iga riik peab ise tegutsema selle nimel, et muuta oma tervishoiusüsteem õiglasemaks ja tõhusamaks
Madalmaade elanikud on mures tervishoiu pärast ja need mured ulatuvad kaugemale COVID-19
pandeemia mõjust. Näiteks seisame silmitsi haiglate struktuurilise suutlikkuse probleemidega. Mõned
Madalmaade elanikud ei ole optimistlikult häälestatud tervishoiule avalduvate turumõjude suhtes. Me
mõistame, et ravimitootjad peavad tehtud investeeringud tagasi teenima ja et tervisekindlustuse
pakkujad tahavad osta tervishoiuteenuseid odavalt, kuid suured ettevõtted ei tohiks oma võimu
kuritarvitada. EL peaks selles küsimuses midagi ette võtma ja seda reguleerima. Üldiselt peame
tervishoidu peamiselt riiklikuks küsimuseks. Sest lõpuks teavad riigid ise kõige paremini, millised on
kohalikud probleemid ja prioriteedid. Peame siiski oluliseks, et Euroopa riigid õpiksid üksteiselt seda,
kuidas tervishoidu parandada.
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Arutelud ja ideed veebis ja kohapeal
„Ravimite Euroopas kättesaadavuse küsimuse puhul peaksime olema veidi tähelepanelikumad. Praegu
anname liiga palju ära.“
„On hea, et Saksamaa on võtnud vastu COVID-19 patsiente Madalmaadest. Sooviksin sellist solidaarsust
Euroopas rohkem näha.“
„Kui elate ELis, siis ükskõik kas olete rikas või vaene – igaühel on õigus heale tervishoiule.“
„Ravimeid ostes ärge vaadake ainult hinda; vaadake ka eetilist poolt. See tähendab näiteks seda, et pole
kasutatud lapstööjõudu.“
IDEE: „Parandada eurooplaste tervist seeläbi, et neil on vähem stressi. Vähendades näiteks nädala
töötundide arvu.“
IDEE: „Kasutada tõsiseid mänge või liitreaalsust, et aidata noortel teha tervislikumaid valikuid.“

Maroko päritolu inimesed Utrechtis: „Tervisel on oma hind.“
Ühendus Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) edendab Maroko kogukonna osalemist Utrechti
Overvechti naabruskonnas. Ühendus edendab dialoogi pidamist naabruskonnas, et leevendada
ebasoodsaid tingimusi. „Visioonid Euroopast“ teemapõhises dialoogis osalejad leiavad, et Euroopa
koostööl on palju eeliseid. Mõned osalejad arvavad siiski, et Madalmaad on mõnikord teistest riikidest
liiga sõltuvad. Seda on näiteks näidanud COVID-19 pandeemia. Osalejad arvavad, et pikad arutelud
Euroopas tähendasid seda, et Madalmaad alustasid vaktsineerimisega liiga hilja. „Võib-olla oleks kallim,
kui Madalmaad tahaksid ise rohkem otsustada,“ ütles üks osaleja. „Kuid see on seotud tervisega ja
tervisel on oma hind.“

Helmondi kooliõpilased: „Parem on olla arukas ja kopeerida üksteise pealt kui olla kõik samasuguse
lähenemisviisiga.“
Dr. Knippenbergcollege koolis Helmondis arutasid 15- ja 16-aastased õpilased seda, kuidas Euroopa on
pandeemiaga toime tulnud. Mõned õpilased leidsid, et ELi liikmesriigid oleksid pidanud
vaktsineerimisprogrammi koos kehtestama. Enamik osalejaid arvas, et riikidel endil on parem
ettekujutus sellest, mida on vaja ja mis konkreetses riigis toimub, ning seega saavad nad ise paremini
otsustada, mis on elanikkonna jaoks parim. Näiteks teavad nad, millised sektorid tuleb kõigepealt
vaktsineerida ja millised sektorid võivad oodata. „Muidugi on hea, kui seda arutatakse rahvusvahelisel
tasandil,“ ütles üks õpilastest. „Kui eri riikidel on erinevad lähenemisviisid, saavad nad üksteist jälgida ja
üksteiselt õppida.“
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ELi roll maailmas
Maailm seisab silmitsi tohutute väljakutsetega. EL on veendunud, et küsimusi nagu kliimamuutused ja
pandeemia saab lahendada üksnes ülemaailmse koostöö abil. Ning EL soovib, et tema häält oleks
maailmatasandil selgelt kuulda, kõrvuti näiteks Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga. Milline on selles osas
Madalmaade seisukoht?

Soovitused - meie nägemus ELi rollist maailmas
56% Madalmaade elanikest peab ELi rolli maailmas oluliseks küsimuseks, millega EL peaks tegelema.

1. Kasutada ära ELi tugevaid külgi, eelkõige olulistes rahvusvahelistes küsimustes
ELi loomine on üks põhjustest, miks eurooplased on elanud rahus üle 75 aasta. Paljud Madalmaade
elanikud peavad seda ELi suurimaks saavutuseks. Lisaks sellele on Madalmaade elanikud seisukohal, et ELi
tugevus seisneb suurte rahvusvaheliste väljakutsete ühises lahendamises. Näiteks võib tuua
kliimamuutused, pandeemia ja pagulaskriis. Liikmesriikidel võib olla suurem mõju ka ELi mittekuuluvatele
riikidele, sõlmides rahvusvahelisi lepinguid ühtse ELina. Leiame, et Madalmaad on liiga väikesed, et
nendes küsimustes üksinda olukorda muuta. Teisalt soovivad aga Madalmaade elanikud, et meie riik saaks
jätkata ise oma otsuste tegemist, toimides kooskõlas meie kultuuri ja huvidega. Seepärast peaks koostöö
Euroopas olema peamiselt tõhususe ja mõju tagamine.

„Rahvusvahelisi koostöölepinguid on lihtsam sõlmida Euroopa Liiduna kui üksiku
riigina.“
2. Soodustada nii Euroopas kui ka väljaspool seda koostööd, mitte konflikte
66% Madalmaade elanikest leiab, et EL peaks moodustama tugevama bloki teiste rahvusvaheliste
võimuliitude vastu. Me arvame, et maailmas on järjest vähem tasakaalu. Sellised riigid nagu Hiina ja
Venemaa saavutavad järjest rohkem võimu eri valdkondades. See on meie jaoks üsna murettekitav.
Seetõttu peaks EL tegelema selliste küsimustega nagu rahvusvaheline julgeolek ja Euroopa majanduse
kaitsmine ebaausa kaubanduse eest. Meie arvates on oluline, et liikmesriigid lepiksid kokku ühtses
lähenemisviisis sagedamini ja kiiremini. Sellisel juhul saaksime oma hääle selgemalt kuuldavaks teha.
Asjaolu, et Euroopa riikidena oleme üheskoos tugevamad, ei tähenda, et tahame sagedamini konfliktides
osaleda. Eelkõige soovime teha head koostööd ka väljaspool Euroopat asuvate riikidega, kui see on vähegi
võimalik.

„Kui me vähendame sisemisi erimeelsusi ja konflikte, suureneb ELi nähtavus ja mõju
maailmaareenil.“
3. Kasutada konfliktide lahendamisele kaasaaitamisel kaalutletud lähenemisviisi
Kuna ELi roll maailmas kasvab, leiab 50% Madalmaade elanikest, et lähenemine konfliktidele maailmas on
oluline küsimus. Raske on öelda, milline on parim viis konfliktide lahendamiseks. Varasemad kogemused
on näidanud, et sõjaline sekkumine ei lõpe alati hästi. See võib põhjustada ootamatult suuri kulusid ja
täiendavaid pagulaste voogusid. Võttes arvesse kohalikku mõju, peaks riikidel olema lubatud ise
otsustada, kas nad soovivad sõjaga ühineda. Üldiselt peame Euroopa sõjavägede suuremat koostööd
heaks – meie arvates on oluline, et Euroopa suudaks end nõuetekohaselt kaitsta. Kuid me eelistame alati
lahendada konflikte vägivalda kasutamata.

„Afganistanist evakueerimise ajal koostas iga riik oma plaani. Kahtlemata oleks seda
saanud paremini teha.“
Visioonid Euroopast
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Arutelud ja ideed veebis ja kohapeal
„Enne teistele käskude andmist peaks EL kõigepealt liidu sees korra majja looma.“
„Kui ostame suurtes kogustes Hiina tooteid, anname ise Hiinale edumaa kätte.“
„USA on Euroopa kaitse jaoks endiselt äärmiselt oluline.“
„ELi liikmeks olemine tähendab, et sul on koht läbirääkimiste laua taga. Nii saad öelda sõna sekka olulistes
otsustes.“
„EL peaks lõpetama suhtumise endasse kui eraldiseisvasse üksusesse, sest EL ei ole seda. EL on Euroopa
liikmesriikide koostööliit ja peaks käituma vastavalt.“
IDEE: „Samamoodi nagu korraldatakse korrapäraseid rahvusvahelisi kliimatippkohtumisi, peaksid
korrapäraselt toimuma ka inimõiguste teemalised konverentsid.“
IDEE: „Muuta Euroopa sõjaväed tõhusamaks, näiteks koos varustust ostes.“

Maroko päritolu Madalmaade naised: „Seiskem inimõiguste eest“
Femmes for Freedom on Madalmaade ühendus, mis korraldab kampaaniaid, et astuda vastu
kahekultuurilise taustaga tütarlaste ja naiste sundabieludele, seksuaalrepressioonidele ning rahalisele
kuritarvitamisele. Ühenduse abil korraldati kohtumine Maroko päritolu Madalmaade naiste rühmaga.
Osalejad leiavad, et EL on praegu liialt sõltuv Venemaast ja Hiinast. „On näha, et EL lihtsalt ei julge
midagi teha, sest kardab tagajärgi,“ ütles üks osaleja. Näitena mainiti ravimite tootmist, mis ei pruugi
olla kaugeltki odav. „Konflikti korral saab Hiina lihtsalt kraani kinni keerata ja me jääme tühjade
kätega,“ ütles üks teine osaleja. Samuti tõstatati inimõiguste teema. „Me teeskleme, et peame seda
väga oluliseks, kuid tegelikkuses pigistame silma kinni selle ees, mida Hiina teeb uiguuridega,“ ütles üks
osaleja.

Alkmaari tehnoloogiakallakuga keskkooli (STEM-tüüpi kool ehk „technasium“) õpilased: „Ei ühisele
sõjaväele.“
Temaatilise dialoogi käigus rääkisid Jan Arentszi nimelise Alkmaari tehnoloogiakallakuga keskkooli
õpilased Euroopa ühise sõjaväe plussidest ja miinustest. Osalejad väljendasid selgelt, et nad ei ole selle
poolt. „Kui ELi riigil oleks probleeme väljastpoolt ELi pärit riigiga, peaksime automaatselt sõjaga
ühinema. Ma leian, et riigid peaksid saama selle üle ise otsustada,“ ütles üks osaleja. Samuti arutati
kolmanda maailmasõja võimalikkust. Õpilased ei pidanud seda väga tõenäoliseks, aga arvasid, et kui
see peaks juhtuma, leitakse lahendus siiski kiiresti. „Sõjaväed saavad ka hästi koostööd teha. Minu
arvates ei pea olema eraldi Euroopa sõjaväge.“

Vastutust käsitlev avaldus
Visioonid Euroopast koosnevad erinevatest omavahel seotud dialoogivormidest, mis koondavad
Madalmaade kodanike seisukohti ja ideid Euroopa ja ELi tuleviku kohta. Käesolevas jaos selgitatakse,
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kuidas need omavahel seotud dialoogivormid on kooskõlas suunistega, mida Euroopa tuleviku konverentsi
raames riigisiseste kodanike paneelarutelude suhtes kohaldatakse.

Omavahel seotud dialoogivormide ülesehitus
Kasutatud on järgmisi dialoogivorme.
1. Paneeluuring
Madalmaade elanikkonna esindusliku läbilõike veebiuuring.
2. Põhjalikud teemapõhised dialoogid veebis
Dialoogid, milles Madalmaade elanike rühmaga uuritakse põhjalikumalt esimese vahearuande „Meie
visioon Euroopast: esialgne ülevaade ja järelküsimused“ (8. oktoober 2021)“ tulemusi.
3. Dialoogid erirühmadega
Kohtumised Madalmaade elanikega, kes ei ole harjunud osalema (veebipõhistes) uuringutes ja
paneelaruteludes.
4. Dialoogid noortega
Kohtumised, kus keskendutakse Euroopa teemadele, mis on kõige olulisemad noorte jaoks.
5. Avatud uuring veebis: küsimustik ja „swipe“-vahend
Paneeluuringu küsimustikku võisid täita ka kõik Madalmaade kodanikud, sealhulgas need, kes elavad
välismaal. See oli avatud 1. septembrist 2021 kuni 14. novembrini 2021. Lisaks sai iga hollandlane
samal ajavahemikul osaleda „swipe“-vahendi kaudu, mis on 20 avaldust sisaldav veebipõhine vahend.
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1. Paneeluuring
Madalmaade kodanikega peetavat dialoogi „Visioonid Euroopast“ (Kijk op Europa) alustati 1. septembril
2021 paneeluuringuga. Käesolevas vastutust käsitlevas avalduses kirjeldame lühidalt selle paneeluuringu
ülesehitust ja rakendamist.

Eesmärk ja sihtrühm
Visioonid Euroopast käivitati veebipõhise küsimustikuga, milles uuriti, mida Madalmaade elanikud
arvavad Euroopa tulevikust. Küsimustik esitati esinduslikule rühmale ja tehti kättesaadavaks kõigile
Madalmaade kodanikele (sealhulgas välismaal elavatele inimestele). Lisaks oli kõigile kättesaadav
veebipõhine vahend „Swipe to the future“ (ehk „swipe“-vahend), mis sisaldas 20 väidet, mille kohta
inimesed said avaldada arvamust. Selle paneeluuringu tulemused andsid panuse mitmesugustesse
teemapõhistesse dialoogidesse pärast kodanikega peetud Euroopa visioonide teemalist dialoogi.
Paneeluuringu sihtrühmaks olid kõik vähemalt 18-aastased Madalmaade kodanikud, kes olid (alates
kohapealse töö algusest) registreeritud rahvastikuregistris Madalmaade elanikena. Madalmaade
Statistikaameti (CBS) andmetel oli 1. jaanuaril 2021 selles sihtrühmas 14 190 874 inimest. 18aastane
vanuse alampiir on kooskõlas valimiseaga. See on paneeluuringu jaoks kindlaks määratud populatsioon.

Kohapealne töö
Hollandlastest statistilise ülevaate saamiseks korraldati rohkem kui 100 000 inimest hõlmav üleriigiline
paneeluuring (ISO-sertifikaadiga Research Keurmerk Group, Madalmaade turu-uuringute ühing). Kõik
need inimesed on paneeluuringusse registreeritud ja esitavad korrapäraselt oma arvamusi mitmesugustel
teemadel. Lisaks isiklikule motivatsioonile anda oma panus saavad nad uuringus osalemise eest ka tasu.
Mitmed teadusuuringud on näidanud, et vastajad, kes saavad uuringutes osalemise eest rahalist hüvitist,
ei anna oluliselt erinevaid vastuseid nendest, kes hüvitist ei saa (allikas: „Does use of survey incentives
degrade data quality?“ Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015).
Kohapealne töö algas 11. augustil 2021 ja lõppes 19. septembril 2021. Kasutati ühte andmete kogumise
meetodit: interneti-uuringud. Kõik paneeluuringus osalejad said e-kirja, mis sisaldas personaalset linki
veebipõhisele küsimustikule. Kahe nädala pärast said paneeluuringus osalejad meeldetuletuse.
Osalemiskutsed saadeti välja partiidena ja kihilisele valimile (võttes hoolikalt arvesse võrdset jaotust
elanikkonna alarühmade vahel), kuni oli olemas nõutav arv vastajaid.

Valimi võtmine ja jaotumine
Uuringu ülesehituse juhtpõhimõte oli, et hea statistilise usaldusväärsuse saavutamiseks peab osalema
vähemalt 3600 vastajat. See arv võimaldas ka head jaotust elanikkonna mitmesuguste taustanäitajate
vahel. Stereotüüpset Madalmaade elanikku pole olemas. Seetõttu tehti uuringus eelnevalt kindlaks, et
valim jaguneks nõuetekohaselt, et võtta arvesse mitmeid taustanäitajaid. Madalmaad on suhteliselt väike
riik, kuid piirkondlikud arvamused võivad erineda. See, millist suhtelist tähtsust inimene mõnele teemale
omistab, võib sõltuda (ka) tema elukohast. Näiteks maapiirkondades elavad inimesed võivad suhtuda
julgeoleku küsimusse teisiti kui linnaelanikud. Lisaks on Madalmaade Sotsiaaluuringute Instituudi (SCP)
uuringud näidanud, et haritumad inimesed toetavad ELi üldiselt rohkem kui vähem haritud inimesed ning
noored on sagedamini ELi-meelsed kui eakad (allikas: „Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?“
(Mida tahavad Madalmaade inimesed Euroopa Liidust?) Madalmaade Sotsiaaluuringute Instituut, Haag,
2019).
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Seetõttu eraldasime eelnevalt kvoodid vastavalt järgmistele taustanäitajatele, et tagada valimi esinduslik
jaotus: 1) piirkond (kasutades COROPi piirkondi), 2) vanus ja 3) haridustase. Lisaks kajastab valim
järgmiseid taustanäitajaid: sugu, päritolu, igapäevane põhitegevus ja poliitilised eelistused.
COROPi piirkonnad töötati välja, kasutades sõlmpunktide põhimõtet (keskused, mis osutavad teenuseid
või täidavad piirkondlikku funktsiooni) pendelrändevoogude alusel. Siin ja seal loobuti sõlmpunktide
põhimõttest provintsipiiride kasuks. COROPi piirkondi kohandati pärast seda, kui kohalike omavalitsuste
muudetud piirid ületasid COROPi piire (allikas: CBS). COROPi piirkondade raames tagasime hea jaotuse
järgmiste vanuserühmade vahel: 18–34; 35–54; 55–75 ja üle 75.
Lisaks tagasime esindusliku jaotuse ka haridustasemete lõikes. Vastajate valimijaotus on kooskõlas riigis
kõrgeima omandatud haridustaseme jaotusega, mis on järgmine:

Kõrgeim omandatud haridustase
Madal: põhiharidus, kutseõppeks ettevalmistav keskharidus (VMBO), üldkeskharidus 32,1%
(HAVO) või ülikoolieelne haridus (VWO) (1.–3. aasta), kutsekeskharidus (MBO)
(1. aasta)
Keskmine: üldkeskharidus (HAVO) või ülikoolieelne haridus (VWO) (4.–6. aasta),
kutsekeskharidus (MBO) (2.–4. aasta)

44,6%

Kõrge: kutsekõrgharidus või kõrgharidus

22,9%

Teadmata

0,4%

Vastused
Paneeluuringus osales kokku 4086 vastajat. Saavutati eesmärk saada 3600 täielikult täidetud
küsimustikku.
Vastused COROPi piirkondade ja
vanuserühmade kaupa

18–34aastased

35–54aastased

55–75aastased

Üle 75aastased

Drenthe põhjaosa

11

14

17

5

Drenthe kaguosa

10

12

14

4

Drenthe edelaosa

7

10

11

3

Flevoland

29

33

28

6

Põhja-Friisimaa

20

22

25

8

Kagu-Friisimaa

12

13

14

3
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Vastused COROPi piirkondade ja
vanuserühmade kaupa

18–34aastased

35–54aastased

55–75aastased

Üle 75aastased

Edela-Friisimaa

8

11

11

4

Achterhoek

22

27

34

11

Arnhem/Nijmegen

52

53

55

15

Veluwe

44

48

51

17

Edela-Gelderland

16

18

20

5

Delfzijli linnastu

2

4

5

1

Ida-Groningen

7

10

12

3

Groningeni ülejäänud osa

36

26

28

8

Kesk-Limburg

13

17

21

7

Põhja-Limburg

17

20

23

7

Lõuna-Limburg

38

40

52

17

Põhja-Brabanti keskosa

34

35

35

11

Põhja-Brabanti kirdeosa

41

43

51

14

Põhja-Brabanti lääneosa

40

47

49

15

Põhja-Brabanti kaguosa

55

56

58

18

Haarlemi linnastu

13

18

18

7

Alkmaari linnastu

14

19

19

6

Amsterdami linnastu

116

104

88

23

Het Gooi & Vechtstreek

13

21

19

7

IJmond

12

14

15

4

Põhja-Hollandi ülemine osa

22

27

30

9

Zaanstreek

11

13

12

3

Põhja-Overijssel

25

28

25

8

Twente

41

44

46

14

Edela-Overijssel

10

11

12

3

Utrecht

96

100

89

27

Zeelandi ülejäänud osa

16

21

23

8
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Vastused COROPi piirkondade ja
vanuserühmade kaupa

18–34aastased

35–54aastased

55–75aastased

Üle 75aastased

Zeelandi Flandria

6

8

9

3

Leideni linnastu & Bollenstreek

30

31

31

10

Haagi linnastu

63

70

57

18

Delft & Westland

19

15

15

4

Rijnmondi linnastu

103

107

99

31

Lõuna-Hollandi idaosa

22

24

25

8

Lõuna-Hollandi kaguosa

24

26

26

9

Vastused haridustasemete kaupa
Alg

1382

34%

Kesk

1747

43%

Kõrg

915

22%

Teadmata

42

1%

Usaldusväärsus ja esindavus
4086 vastajaga on võimalik teha populatsiooni kohta järeldusi, mille usaldusväärsus on 95% ja veamäär
1,53%. Tulemuste usaldusväärsus ja veamäär sõltuvad valimi suurusest. Mida suurem on valim, seda
usaldusväärsemalt ja/või täpsemalt saab tulemused ekstrapoleerida populatsioonile tervikuna.
Usaldusväärsuse tase on määratletud kui 1 (100%) miinus olulisusnivoo. Normaalne on eeldada, et
olulisusnivoo on 5%, mis annab usaldusväärsuse tasemeks 95%. See tähendab, et kui uuringut korrata
samal viisil ja samadel tingimustel, annaksid tulemused 95% juhtudest sama pildi.
Täpsustase (väljendatuna veamäärana) näitab väärtuste vahemikku, mille piires populatsiooni tegelik
väärtus asub, ehk teisisõnu seda, kui palju võivad valimi tulemused erineda nendest tulemustest, mis
saadaks, kui uuringus osaleks terve populatsioon. 1,53%line veamäär tähendab, et kogu populatsiooni
tegelik väärtus võib olla kuni 1,53% suurem või väiksem kui valimi väärtus. Praktikas tähendab see, et kui
valimi uuringutulemus näitab, et 50% vastanutest peab konkreetset teemat oluliseks, võib tegelik osakaal
olla kuni 1,53% väiksem või suurem kui 50% (st vahemikus 48,47% kuni 51,53%). (Statistilistes)
kvantitatiivsetes uuringutes on tavaline ja üldtunnustatud veamäär kuni 5%.
Lisaks usaldusväärsusele on oluline ka valimi esindavus. Kuna kutsed uuringus osaleda saadeti välja
partiidena ja kihilisele valimile, on tulemused esindavad COROPi piirkondade lõikes ja vanuserühmade
lõikes igas COROPi piirkonnas. Vastajate valimijaotus on kooskõlas ka kõrgeima omandatud
haridustaseme jaotusega riigis.
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Muud taustanäitajad
Paneeluuringus osalenutele esitati mitu täiendavat taustaküsimust. Need küsimused puudutasid sugu,
suhtumist ELi, päritolu, igapäevast põhitegevust ja seda, millise erakonna poolt nad hääletaksid, kui
valimised toimuksid praegu.
49% vastanutest olid mehed, 50% naised ja 1% eelistas sellele küsimusele mitte vastata.
51% vastanutest leidis, et on hea, et Madalmaad kuuluvad ELi, 13% pidas seda halvaks ning 36% oli selles
küsimuses neutraalne või ilma arvamuseta.
95% vastanutest olid sündinud Madalmaades. 89% vastanute puhul olid mõlemad vanemad sündinud
Madalmaades. 5% vastanutel olid mõlemad vanemad sündinud välismaal.

Vastanute praegused poliitilised eelistused
Erakond

%

VVD

14%

PVV

13%

SP

8%

D66

6%

CDA

6%

Tööpartei (PvdA)

6%

Loomakaitse Partei

4%

Rohelised Vasakpoolsed (GroenLinks)

4%

Kristlik Liit

3%

JA21

3%

Põllumajandustootjate ja kodanike liikumine
(BoerBurgerBeweging)

2%

Demokraatia foorum

2%

Reformierakond (SGP)

2%

Volt

2%

DENK (THINK)

1%

Van Haga Grupp

1%

BIJ1

1%

Den Haani erakond

0%
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Erakond

%

Muu

2%

Tühi hääletussedel

3%

Eelistab mitte öelda

13%

Ei hääletaks

5%

Milline on teie igapäevane põhitegevus?
Tegevus

%

Õpilane/üliõpilane

6%

Osalise tööajaga töötaja

16%

Täistööajaga töötaja

31%

Füüsilisest isikust ettevõtja

3%

Kodune

5%

Tööotsija

2%

Vabatahtlik

2%

Töövõimetu

6%

Pensionär

27%

Muu

1%

Eelistab mitte öelda

1%

Küsimustik
Küsimustiku ja käesoleva aruande tellis välisministeerium ning need koostas sõltumatu
välisorganisatsioon. Küsimustikul on modulaarne struktuur ja see koosneb järgmistest osadest, mis
vastavad Euroopa tuleviku konverentsi jaoks kindlaks määratud teemadele:
• peamised teemad ja Euroopa roll
• kliimamuutused ja keskkond
• tervis
• majandus ja töökohad
• Euroopa Liidu roll maailmas
• julgeolek ja õigusriik
• veebimaailm
• Euroopa demokraatia
• ränne ja pagulased
• haridus, kultuur, noored ja sport
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Küsimustiku koostamisel pöörati suurt tähelepanu küsimuste sõnastamise kvaliteedile, usaldusväärsusele
ja õigsusele. Eesmärk oli tagada küsimuste, avalduste ja valikute neutraalne ja mittesuunav sõnastus.
Lisaks vaadati küsimused läbi, et tagada nende sõnastamine lihtsas keeles (B1-tase).
Küsimustikku testiti kvalitatiivselt, esitades selle sihtrühma kuuluvatele vastajatele isiklikult, et näha,
kuidas eri kategooriate vastajad küsimustele reageerivad. Sõnastust kohandati alati, kui see osutus liiga
keeruliseks.

Analüüsimeetodid
Selles uuringus kasutati kahte analüüsimeetodit.

Ühe muutujaga analüüs
Ühe muutujaga analüüsi puhul kasutatakse uuringu muutujate kirjeldamiseks kirjeldavat statistikat. Selles
uuringus on kasutatud sagedust ja keskmisi näitajaid.

Kahe muutujaga analüüs
Kahe muutujaga analüüsis vaadeldakse kahe muutuja vahelist seost, käesoleval juhul seost ühelt poolt
selle vahel, kui tähtsad on erinevad teemad ja kas EL peaks nendega tegelema või mitte, ning teiselt poolt
vanuserühma taustanäitaja vahel. Olulisuse kontrolli kasutati selleks, et teha kindlaks, kas eri
vanuserühmad omistavad konkreetsetele teemadele tähtsust erineval määral ja on erineval seisukohal
selles osas, kas EL peaks nende teemadega tegelema või mitte.

Aruandlus ja täielikkus
Käesolevas aruandes analüüsitakse paneeluuringus osalenutele esitatud kõigi küsimuste tulemusi. Mõne
küsimuse puhul said vastajad anda „avatud“ vastuseid (vastupidiselt valikvastustega küsimustele).
Seejärel liigitati need avatud vastused kategooriatesse ja lisati aruandesse. Vastajate poolt märkuste väljal
esitatud ideed on sisendiks mitmesugustele teemapõhistele dialoogidele pärast kodanikega peetud
Euroopa visioonide teemalist dialoogi.
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2. Põhjalikud teemapõhised dialoogid veebis
Euroopa tuleviku konverentsi põhiteemasid arutati põhjalikumalt kaheksas teemapõhises dialoogis veebis.
Nende dialoogide eesmärk oli selgitada välja, miks inimesed arvavad nii, nagu nad arvavad, ning nende
arvamuste aluseks olevad põhjused ja tunded. Mis neile muret valmistab ja milliseid võimalusi nad
näevad? Dialoogivoorude käigus anti osalejatele ka võimalus esitada teemade kohta ettepanekuid ja
ideid. Samuti said nad tõstatada küsimusi, mis ei kuulu konverentsi alla, kuid on nende jaoks olulised.
Teemapõhised dialoogid toimusid 12. ja 14. oktoobril ning 9. ja 11. novembril. Oktoobris toimus veebis
neli teemapõhist dialoogi majandust ja demokraatiat käsitlevas teemavaldkonnas. Novembris toimus
veebis neli teemapõhist dialoogi kliimat ja ELi maailmas käsitlevas teemavaldkonnas. Igas dialoogivoorus
osales keskmiselt 29 inimest (kokku 231 inimest). Osalejad leiti paneeluuringus osalejate seast (vt 1) ja
sotsiaalmeedia kaudu.

3. Dialoogid erirühmadega
Me teame, et teatavad Madalmaade elanike rühmad on vähem harjunud osalema (veebipõhistes)
uuringutes ja paneelaruteludes. Et saada esinduslikku pilti „Madalmaade häälest“, oli oluline anda ka neile
võimalus oma ideid ja arvamusi väljendada. Seepärast korraldasime ka mõned kohapealsed dialoogid
Euroopa visioonide teemal. Nende dialoogide kaudu kogutud arvamusi ja ideid on kasutatud ühe alusena
soovituste koostamiseks.

Sihtrühmad
Sihtrühmad, kelleni on raske jõuda, ei ole selgelt määratletud. Uuringud ja kogemused on näidanud, et
väljastpoolt lääneriike pärit Madalmaade elanikud osalevad märkimisväärselt väiksema tõenäosusega
vabatahtlikult uuringutes ja aruteludes. Kuna nad moodustavad suure rühma (14% Madalmaade
elanikest1), valiti nad osalema dialoogis „Visioonid Euroopast“. Sama kaalutegureid on kohaldatud kui
vähese kirjaoskusega inimeste puhul. See on samuti suur rühm (2,5 miljonit Madalmaade elanikku2), mis
osaliselt kattub rändajate rühmaga (39%). Dialoogi peeti ka rühmaga, kes on harva uuringutes ja
aruteludes esindatud ning on Euroopa suhtes kriitiline, kuid kellel on palju sellega seotud tööalaseid
asjaajamisi. Osalema valiti põllumajandussektori ettevõtted.
Eespool nimetatud rühmade poole pöörduti organisatsioonide kaudu, kuhu nad kuuluvad, nagu
sisserändajate ühendused, huvirühmad ja kutseorganisatsioonid. Kuna me piirasime dialoogide arvu
kaheksale, ei saanud me kõiki hõlmata. See muudab osalejate valiku mõnevõrra meelevaldseks. Osalejate
valimisel otsisime peamiselt inimesi, kes olid huvitatud osalemisest ja rohujuuretasandi mobiliseerimisest
ning praktilistest küsimustest, nagu kättesaadavus kuupäevadeks ja asukohtadeks.
Kohapealseid dialooge peeti järgmiste organisatsioonide liikmetega:
• Stichting Hakder, aleviitide kogukond, Schiedam
• Stichting Asha, Hindustani kogukond, Utrecht (kaks dialoogivooru)
• Piëzo, kodanikuühiskonna organisatsioon, Zoetermeer
• Taal doet Meer, kirjaoskuse organisatsioon, Utrecht
• BoerenNatuur, põllumajandusühistute liit
• Marokkanen Dialoog Overvecht, Maroko kogukond, Utrecht
• Femmes for Freedom, huvirühm rändetaustaga naistele, Haag
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Nendel dialoogikohtumistel osales kokku 110 inimest.

4. Dialoogid noortega
Noored on Euroopa tuleviku konverentsi üks prioriteetne sihtrühm. Selleks et aktiivselt ergutada nende
osalemist kodanike dialoogis „Visioonid Euroopast“ ning anda selle rühma arvamustele ja ideedele
rohkem kaalu, korraldati spetsiaalselt noortele kuus kohapealset dialoogikohtumist.
Kohtumised toimusid järgmistes institutsioonides:
• Studievereniging Geschiedenis, Leideni Ülikooli ajalootudengite ühendus
• Dr Knippenbergcollege, keskkool, Helmond
• Coalitie-Y, sotsiaal-majanduslik nõukogu (SER), noorteühendus
• Graafschap College, MBO kutsekool, Doetinchem
• CSG Jan Arentsz, STEMi keskkool (technasium), Alkmaar
• Riiklik noortenõukogu (kohtumine toimus väljaspool)
Dialoogikohtumistel osales kokku 110 noort.

Kasutatud arutelumeetodid
Teemapõhistes dialoogides veebis, erirühmadega peetud dialoogides ja noortega peetud dialoogides
kasutati Sokratese meetodit. Seda meetodit on Madalmaades juba aastaid kasutatud meie
„dialoogipäeval“, mil kogu riigi inimesed arutavad üksteisega neid puudutavaid küsimusi. Sokratese
meetodi puhul järgib moderaator järgmisi põhimõtteid.
•
•
•
•
•
•
•

Laske kõigil rääkida oma lugu
Ärge esitage kohe vastulugu
Kohelge üksteist lugupidavalt
Rääkige enda eest („ma arvan“, mitte „öeldakse“)
Küsige selgitusi, kui ei esitata midagi peale üldistuste
Ärge andke hinnanguid, vaid uurige arvamusi
Lubage vaikida, kui inimesed vajavad mõtlemiseks aega

Dialoogides järgitakse mudelit: lahknevus – lähenemine – lahknevus. Lähtepunktiks on see, et kõigepealt
peate lahknema (tegema ruumi erinevatele tunnetele ja arvamustele), enne kui saate läheneda (arutada
võimalikke suundi) ja seejärel uuesti lahkneda (nt koguda individuaalseid soovitusi). Teooria ja praktika
näitavad, et selline muster tagab sujuva dialoogi.
Kõiki dialooge korraldasid professionaalsed arutelujuhid.

5. Avatud uuring veebis: küsimustik ja „swipe“-vahend
Paneeluuringu küsimustik oli avatud ka kõigile Madalmaade kodanikele, sealhulgas neile, kes elavad
välismaal. See oli avatud 1. septembrist 2021 kuni 14. novembrini 2021. Lisaks sai iga hollandlane samal
ajavahemikul osaleda vahendi „Swipe to the future“ kaudu, mis on 20 väidet sisaldav veebipõhine vahend.
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Vastused ja rakendamine
Kokku täitis küsimustiku 1967 vastajat ja 6968 täitsid „swipe“-vahendi täielikult. Küsimustik ja „swipe“vahend olid avatud kõigile; osalemiseks ei olnud eeltingimusi ega valikukriteeriume. Küsimustikus
sisalduvaid küsimusi võis vahele jätta (ei olnud kohustuslikke küsimusi), et saada võimalikult palju
vastuseid. Osalejad vastasid „Ma pigem ei ütleks“ palju sagedamini küsimustikus kui esinduslikus
paneeluuringus.
Avatud küsimustikus ja „swipe“-vahendis osalejate taust erines esinduslikus paneeluuringus osalejate
taustast mitmel viisil. Avatud küsimustiku ja „swipe“-vahendi tulemused ei ole erinevalt paneeluuringu
tulemustest esindavad. Veebipõhise avatud uuringu tulemusi kasutati paneeluuringu täiendamiseks. Need
annavad ülevaate Madalmaades valitsevatest tunnetest ja ideedest. Vabateksti väljadel esitatud
parandusettepanekuid kasutati alateemas „Arutelud ja ideed veebis ja kohapeal“. „Swipe“-vahendit
kasutati selleks, et saada ülevaade mõnedest Madalmaades valitsevatest tunnetest. Neid tulemusi võeti
soovituste koostamisel arvesse. Kuna esindavus on nõutav, võetakse käesolevas aruandes veebipõhise
avatud uuringu tulemusi arvesse vaid piiratud määral.
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Käesolev dokument on välisministeeriumi väljaanne.
www.kijkopeuropa.nl
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