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Naše vize Evropy 
 

Názory, nápady a doporučení 
 
Témata 
• Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 
• Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa 
• Evropská demokracie 
• Digitální transformace 
• Vzdělávání, kultura, mládež a sport 
 
3. prosince 2021 
 
Předkládáme vám překlad zprávy nazvané „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen“, jež 
byla dne 3. prosince 2021 zveřejněna v nizozemštině na stránkách www.kijkopeuropa.nl. Jedná se 
o zkrácenou verzi, z níž byla pro účely překladu odstraněna původní grafická úprava (obrázky a některé 
stylistické prvky). 
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Naše vize ... 

Shrnutí zprávy: jednotlivá doporučení 
Na základě dialogu občanů na téma Vize Evropy jsme shromáždili názory a nápady nizozemských občanů 
týkající se budoucnosti Evropy. Výsledkem jsou následující doporučení týkající se prvních pěti témat, která 
jsou určená Evropské unii. 

Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 
Je důležité, že EU chrání právní stát. Zároveň se však nizozemští občané domnívají, že je třeba vzít 
na zřetel, že v rámci Evropy existují odlišné tradice a kultury. Spolupráce v rámci EU může nabízet řadu 
výhod, měla by však přinášet přidanou hodnotu všem zainteresovaným stranám. To se týká i sdílení 
bezpečnostních informací. Pokud budeme sdílet všechno se všemi, účinnost spolupráce se brzy poněkud 
vytratí. 
 
1. Je třeba zajistit, aby se všichni cítili svobodní a v bezpečí. 
2. EU by se měla rozšiřovat, pouze pokud to přinese přidanou hodnotu. 
3. Je zapotřebí spolupracovat, zejména v zájmu potírání mezinárodní trestné činnosti a terorismu. 

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa 
Nizozemští občané se domnívají, že existují četné příležitosti k posílení evropského hospodářství. Ne vždy 
je však možné jednotlivé země srovnávat. Zejména daňový systém by měl být spravedlivější a jasnější. My 
– coby Evropa – bychom se měli více soustředit na naše silné stránky, jako je kvalita a rozmanitost. V této 
souvislosti mohou členské státy společně pracovat na tom, aby zajistily rovné příležitosti na evropském 
trhu práce. 
 
1. Je třeba vzít na vědomí podobné rysy i rozdíly. 
2. Musíme využít silných stránek Evropy. 
3. Je zapotřebí vyvinout takový daňový systém, který bude spravedlivý a jasný. 
4. Je nutné zajistit, aby nikdo nezůstal opomenut. 

Evropská demokracie 
Nizozemci nepotřebují v souvislosti s EU vědět vše, chtějí však větší transparentnost a obecné povědomí. 
Známe-li například perspektivu ostatních členských států EU, můžeme si snáze vytvořit celkový obrázek. 
Nizozemci se také domnívají, že EU by měla s občany navazovat dialogy častěji a následně je vést pokud 
možno neustále. Je to důležité nejen proto, aby se zohlednily různé zájmy, ale také k tomu, aby 
rozhodnutí byla přijímána rychleji než v současnosti. 
 
1. Je nutné poskytnout širší perspektivu Evropy. 
2. Je třeba nalézt nové a trvalé způsoby, jak naslouchat občanům. 
3. Je zapotřebí jasněji a transparentnějším způsobem informovat o rozhodnutích. 
4. Je nezbytné umožnit rychlejší řešení problémů. 

Digitální transformace 
Společnost je stále více závislá na internetu a velké technologické společnosti mají stále větší vliv, což 
Nizozemce v některých případech znepokojuje. Bylo by proto užitečné, kdyby EU mohla vypracovat 
evropská pravidla a normy (týkající se ochrany soukromí). Tato pravidla a normy by měly být srozumitelné 
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a použitelné pro všechny. Nizozemci upřednostňují podporu a informace od své vnitrostátní vlády, ve 
vlastním jazyce. 
 
1. Je třeba zajistit všude rychlé, bezpečné a stabilní internetové připojení. 
2. Je nutné stanovit jasná pravidla a normy pro internetové společnosti. 
3. Je zapotřebí zkombinovat pravidla o ochraně soukromí s praktickým prováděním a vysvětlením. 

Vzdělávání, kultura, mládež a sport 
Mladí lidé studující v zahraničí by se mohli učit o své hostitelské zemi více než doposud. Země s nižší 
úrovní znalostí by neměly připustit, aby všichni jejich talentovaní občané odešli do zahraničí (odliv mozků). 
Nizozemci se domnívají, že záležitosti jako kulturu či neetické praktiky ve sportu by měly řešit spíše 
samotné členské státy. Velkou důležitost přikládají tomu, aby mohli občané komunikovat ve svém 
vlastním vnitrostátním jazyce. Obecně řečeno, za nejdůležitější považují to, aby každý v Evropě mohl být 
sám sebou. 
 
1. Je třeba povzbuzovat studenty ke studiu v zahraničí, avšak s rozvahou. 
2. Záležitosti jako kulturu či sport je vhodné ponechat primárně na členských státech. 
3. Je zapotřebí zajistit, aby se Evropané vzájemně lépe poznali a více respektovali. 
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Úvod 

V období od 1. září do poloviny listopadu probíhal dialog s občany na téma Vize Evropy, v jehož rámci 
mohli nizozemští občané sdílet své názory a nápady ohledně budoucnosti Evropy. Doporučení, která jsou 
výsledkem tohoto dialogu, spolu se shromážděnými názory a nápady předkládá Nizozemsko Evropské unii 
(EU). Tato zpráva je věnována prvním pěti tématům. Zbývajícími čtyřmi tématy se bude zabývat návazná 
zpráva, která bude předložena začátkem roku 2022. 

O dialogu na téma „Vize Evropy“ 
EU zajímá, co si její obyvatelé myslí o Evropě, a proto uspořádala Konferenci o budoucnosti Evropy. 
Názory a nápady obyvatel z celé EU budou nakonec zohledněny v budoucích plánech týkajících se Evropy. 
V rámci této konference pořádá Nizozemsko vnitrostátní dialog s občany na téma Vize Evropy. 
 
Tato akce byla zahájena 1. září formou on-line shromažďování názorů a nápadů prostřednictvím 
průzkumu, jehož se zúčastnil reprezentativní panel. Abychom lépe porozuměli počátečnímu výstupu 
z panelového průzkumu a zformulovali konkrétní doporučení, uspořádali jsme on-line dialogy zaměřené 
na konkrétní témata. Do dialogů se mohl zapojit každý, kdo měl zájem. Procestovali jsme také celou zemi, 
abychom komunikovali s mladými lidmi a dalšími (hůře dostupnými) skupinami. 

Od žáků školou povinných, studentů ve vyšším sekundárním odborném vzdělávání 
a vysokoškolských studentů až po zemědělce, migranty i samotného ministra 

V říjnu a listopadu se uskutečnilo celkem osm on-line dialogů věnovaných konkrétním tématům a každého 
z nich se zúčastnilo v průměru 30 účastníků. Rovněž jsme uspořádali jeden on-line tematický dialog 
a sedm fyzických tematických dialogů s různými skupinami nizozemských občanů. Hovořili jsme například 
s tureckou komunitou v Schiedamu nebo jsme navštívili dobrovolníky z nadace Piëzo v Zoetermeeru. Při 
této příležitosti nás rovněž doprovázel ministr zahraničních věcí Ben Knapen. Ministr s účastníky hovořil 
o dialogu a názorech na budoucnost Evropy. V neposlední řadě jsme uspořádali šest setkání s různými 
skupinami mladých lidí. Kromě jiného jsme navštívili střední školu v Helmondu, vyšší odbornou školu 
v Doetinchemu a Univerzitu v Leidenu. 
 
„Rád s lidmi nezávazně debatuji třeba u automatu na kávu, a proto jsem se chtěl 
do této akce zapojit.“ 
Účastník tematického dialogu 

O této zprávě 
Na základě názorů a nápadů, které jsme shromáždili v posledních několika měsících, byla EU předložena 
doporučení nizozemských občanů. Rozhovory s Nizozemci přinesly zajímavé diskuse a inovativní nápady. 
Některé návrhy pocházely rovněž z panelového průzkumu a otevřeného výzkumu. Některé ze zmíněných 
nápadů jsou uvedeny v této zprávě. Obsah této zprávy tedy odráží názor Nizozemska, naši vizi Evropy. 
 
Stejně tak, jako existují rozdíly mezi evropskými zeměmi a občany, tak ani v Nizozemsku samozřejmě 
nemáme vždy na stejnou věc stejný názor. Právě tyto rozdíly jsou však cenné a jsou důležitým rysem 
demokracie. Doporučení vycházejí z nejčastěji vyjádřených názorů a nápadů, které prezentovali účastníci 
dialogu „Vize Evropy“. Uvádíme také méně běžné obavy, myšlenky a pocity, které nás během dialogů 
a internetového výzkumu zaujaly. 
 
  



Vize Evropy  5 

„Bylo skvělé diskutovat s lidmi s opačnými názory (pro i proti) v malých skupinách. Je 
to velmi odlišné od způsobu, jakým často probíhají diskuse v sociálních médiích.“ 
Účastník tematického dialogu 
 
Pro účely Konference o budoucnosti Evropy bylo určeno devět témat. Ta jsou rovněž hlavním předmětem 
dialogu nizozemských občanů na téma „Vize Evropy“. V říjnu jsme zveřejnili průběžnou zprávu 
s počátečními poznatky a návaznými otázkami, vycházející z panelového průzkumu. V této druhé zprávě 
popisujeme stanoviska, nápady a doporučení týkající se prvních pěti témat plenárního zasedání 
konference konajícího se v prosinci. Následující zpráva, která se bude zabývat zbývajícími čtyřmi tématy, 
bude zveřejněna v polovině ledna. 

Aktuální zpráva – prosinec 2021 

• Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 
• Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa 
• Evropská demokracie 
• Digitální transformace 
• Vzdělávání, kultura, mládež a sport 
 
Následující zpráva – leden 2022 
• Změna klimatu a životní prostředí 
• Migrace 
• Zdraví 
• EU ve světě 

Další kroky 
Na Konferenci o budoucnosti Evropy jsou shromažďovány nápady, názory a doporučení všech obyvatel 
EU. Na zasedáních se bude diskutovat nejen o výsledcích všech vnitrostátních dialogů s občany, ale 
i o výsledcích dalších iniciativ konference. Existují například i evropské panelové diskuse občanů a všichni 
občané EU (včetně nizozemských občanů) mají přístup k evropské digitální platformě. 
 
„Je dobré, že EU přišla s touto iniciativou. Doufám také, že výsledky poslouží k něčemu 
konkrétnímu.“ 
Účastník tematického dialogu 
 
Konference bude ukončena na jaře 2022. Poté Nizozemsko vypracuje závěrečnou zprávu o dialogu 
s občany, která bude sestávat z této zprávy a zprávy následující (zabývající se zbývajícími tématy). 
Konference vypracuje doporučení pro své předsednictví, tedy předsedu Evropského parlamentu, 
předsedu či předsedkyni Rady ministrů a předsedkyni Evropské komise. Ti se zavázali, že budou snažit 
najít způsob, jak na doporučení navázat. Pro nizozemskou vládu jsou výsledky rovněž cenným příspěvkem 
z hlediska utváření vnitrostátní politiky týkající se EU. 
 
Přehledný harmonogram akcí před jarním zasedání v roce 2022: 

Harmonogram 

 Vize Evropy 
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1. září 12. října 22.–23. října 15. 
listopadu 

17.–18. prosince 21.–22. ledna 22.–24. dubna   

Shromažďování nápadů on-line      

 Tematické dialogy       

  Průběžné výsledky 
(průběžná zpráva) 

 Průběžná zpráva 
věnovaná 
hospodářství 
a demokracii 

Průběžná zpráva 
věnovaná klimatu 
a EU ve světě 

 Závěrečná 
zpráva na téma 
„Naše vize 
Evropy“ 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Zasedání konference  Zasedání 
konference 

Zasedání 
konference 

Konec 
konference 

→ Doporučení 
pro 
předsedu/předsedkyni 
• Evropského 

parlamentu 
• Evropské komise 
• Rady ministrů 

    ↑ ↑ ↑   

 Další názory a nápady ohledně budoucnosti Evropy: 

Dialogy s občany  Evropské panelové diskuse občanů Evropská digitální platforma (mj. pro 
nizozemské občany) 

Struktura této zprávy 
Tato zpráva je věnována pěti tématům. U každého z nich uvádíme následující: 
• doporučení vycházející ze všech částí dialogu s občany, 
• dojmy z názorů, nápadů a diskusí, které vyvstaly v rámci (on-line i fyzických) tematických dialogů 

a návrhů z internetového výzkumu, vyjádřené slovně a pomocí obrázků. 
 
Na konci zprávy je popsán způsob realizace průzkumu. 
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Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 

EU dohlíží na dodržování zásad právního státu ve všech zemích EU a snaží se zabránit nerovnosti v EU. 
Usiluje rovněž o ochranu všech Evropanů před terorismem a trestnou činností. Pro dosažení tohoto cíle 
přijímá EU opatření a pravidla a země EU spolu v tomto směru úzce spolupracují. 
Jak na to pohlíží Nizozemsko? 
 

Doporučení – náš názor na bezpečnost a právní stát 
68 % Nizozemců považuje bezpečnost a právní stát za důležité a domnívá se, že by se EU měla těmito tématy 
zabývat. 

1. Je třeba zajistit, aby se všichni cítili svobodní a v bezpečí 

78 % Nizozemců považuje za důležité, aby EU chránila právní stát a naše základní práva a svobody. 
Za důležité téma považujeme také ochranu práv spotřebitele: velká většina občanů je spokojená s tím, že 
EU ukládá výrobcům povinnost uvádět ve všech zemích na obalech stejné informace. Řada Nizozemců se 
však také domnívá, že by EU měla přihlížet k rozdílům, jež v rámci Evropy existují, pokud jde o tradice 
a kultury (správy a řízení). Mimo jiné i z toho důvodu, že v opačném případě je účinná spolupráce obtížná. 
Za důležité považujeme především to, aby se všichni v Evropě cítili svobodní a v bezpečí. To zahrnuje také 
přístřeší a přístup ke vzdělávání a péči, jakož i vědomí, že výrobky v evropských obchodech jsou vždy 
bezpečné. 

2. EU by se měla rozšiřovat, pouze pokud to přinese přidanou hodnotu 

44 % Nizozemců má za to, že by se EU neměla rozšiřovat o další země. Na druhou stranu 25 % občanů je 
pro rozšiřování. Mezi stávajícími členskými státy existuje již tak hodně názorových rozdílů. Mnoho 
Nizozemců se domnívá, že bychom měli nejprve věnovat pozornost jim. A pokud nově země přistoupí, 
musí také skutečně být schopny plnit naše podmínky. Jak nyní, tak i v budoucnu. Řada Nizozemců je toho 
názoru, že by rozšíření mělo přinášet přidanou hodnotu i stávajícím členským státům. Kromě toho si 
myslíme, že existují i jiné způsoby, jako mohou státy v oblasti bezpečnosti a stability spolupracovat. Občas 
nás například znepokojuje vliv Ruska na země na východní hranici EU. Je důležité, aby se EU touto otázkou 
zabývala. 
 
„Podstatou rozšíření by neměly být náklady a přínosy, ale vize stability.“ 

3. Je zapotřebí spolupracovat, především v zájmu potírání mezinárodní trestné činnosti a terorismu 

68 % Nizozemců je toho názoru, že by bezpečnostní služby zemí EU měly vzájemně sdílet své informace. 
Domníváme se však také, že je důležité, aby si země zachovaly právo rozhodovat o tom, jaké informace 
chtějí, a naopak nechtějí sdílet. Pokud bychom sdíleli všechno se všemi, spolupráce by brzy byla poněkud 
neúčinná. A EU je v současnosti tak velká, že si musíme zachovat kritický pohled při rozhodování o tom, 
zda je, či není vhodné citlivé informace sdílet. Chceme mít i nadále jistotu, že je naše soukromí chráněno. 
Domníváme se, že je především smysluplné spolupracovat v boji proti závažné a mezinárodní trestné 
činnosti, jako je kyberkriminalita, obchod s drogami a terorismus. 
 
„Projedeš-li v Nizozemsku na červenou, nemusí o tom vědět ve Španělsku.“ 
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Diskuse a nápady – on-line i osobně 
„Potrestáte-li zemi, která nedodržuje pravidla, jako první to pocítí ti nejchudší lidé v této zemi. Proto se 
domnívám, že je lepší spolu hovořit než trestat.“ 

„Nejprve je třeba zajistit stabilitu stávajícího klubu. A až poté přemýšlet o rozšiřování.“ 

„Kritický přístup můžeme uplatňovat rovněž ve vztahu k našemu právnímu státu. Ani ten není dokonalý.“ 

NÁPAD: „Stanovit přísná pravidla pro bezúhonnost politiků v celé Evropě, aby nemohli být příliš snadno 
ovlivňováni.“ 

NÁPAD: „Posílit spolupráci mezi policií a soudními orgány v zemích EU.“ 

Studenti vyšší odborné školy v Doetinchemu: „Chcete-li být v EU, musíte se řídit jejími pravidly.“ 

Na vyšší odborné škole Graafschap College v Doetinchemu diskutovalo přibližně 20 studentů oboru 
zdravotní sestra o tom, co považují za největší přínosy EU: volný trh, společnou měnu – euro – 
a skutečnost, že jako Evropané můžeme snadno žít a pracovat v jiných zemích EU. „A také to, že se země 
EU mohou vzájemně podporovat. Společně jsme silnější,“ uvedl jeden ze studentů. Diskutovalo se rovněž 
o významu pravidel. Pokud země pravidla nedodržují, je často obtížné uložit jim tvrdý trest. To by podle 
studentů mohlo být poněkud snazší. Jeden ze studentů zmínil odrazující účinek. „Jsou-li uloženy přísné 
sankce, i jiné země tak vidí, co se může stát, když nehrajete podle pravidel.“ 

Surinamští Hindustánci v Utrechtu: „Někdy chybí důvěra v právní stát“ 

Stichting Asha je dobrovolnická organizace surinamských Hindustánců v Utrechtu. Jedna diskuse, kterou 
účastníci v rámci tematického dialogu vedli, se týkala významu občanských práv: práva na přístřeší, ale 
také například práva nebýt diskriminován. Dobrovolníci, kteří se této diskuse zúčastnili, uvedli, že by měla 
existovat pravidla na ochranu práv všech evropských občanů. V současné době není vždy zřejmé, o čem se 
rozhoduje v Nizozemsku a o čem se rozhoduje na evropské úrovni. To někdy ztěžuje důvěru v orgány 
veřejné správy. Mimo jiné i proto, že se jim občas něco nepodaří. „Mohli bychom říci, že nás stát musí 
chránit, ale někdy to pěkně zbabrá, jako například ve skandálu s dětskými přídavky,“ uvedl jeden 
z účastníků. „EU by měla dbát na to, aby byla pravidla skutečně dodržována,“ řekl jiný účastník. 
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Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa 

Malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství. EU si proto přeje, aby země EU společnými 
silami pracovaly na plánech na podporu oživení, abychom mohli z pandemie vyjít ekonomicky silnější. 
V dlouhodobém horizontu má EU za cíl, aby evropské hospodářství bylo zdravější, ekologičtější a více 
digitalizované. Jak na to pohlíží Nizozemsko? 
 

Doporučení – naše vize hospodářství a pracovních míst 
61 % Nizozemců považuje hospodářství a pracovní místa za důležitá témata a domnívá se, že by se jimi EU 
měla zabývat. 

1. Je třeba vzít na vědomí podobné rysy i rozdíly 

71 % Nizozemců se domnívá, že EU by měla zajistit, aby podniky více spolupracovaly na posílení evropské 
ekonomiky. Pouze malá část z nich se však domnívá, že by podnikům mělo být poskytováno více 
finančních prostředků EU. Především se však domníváme, že spolupráce by mohla být účinnější. Řada 
společností investuje do týchž nových technologií, někdy i s pomocí veřejných prostředků. Pokud bychom 
měli evropskou vizi ekonomiky, mohli bychom tyto prostředky vynakládat efektivněji. Samozřejmě by však 
nadále měly být zohledňovány rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. 
 
„Nizozemské zemědělství je velmi moderní. Nedá se vůbec srovnávat se zemědělstvím 
v jiných zemích.“ 

2. Musíme využít silných stránek Evropy 

Nizozemští občané jsou přesvědčeni, že existují četné příležitosti k posílení evropského hospodářství, je 
však třeba učinit rozhodnutí. Proto se domníváme, že by se EU měla zaměřit především na to, jak využít 
svých silných stránek. Podle nás dosahuje Evropa dobrých výsledků například v oblasti digitalizace, 
udržitelnosti a infrastruktury. A hlavně: synonymem Evropy jsou kvalita a rozmanitost. Právě skutečnost, 
že jsme rozmanitý kontinent s různými názory a myšlenkami, bychom měli mnohem více využívat jako 
ekonomickou příležitost. Právě tím se může Evropa odlišit například od čínského hospodářství. 

3. Je zapotřebí vyvinout takový daňový systém, který bude spravedlivý a jasný 

82 % nizozemských občanů se domnívá, že by země EU měly spolupracovat, aby se zajistilo, že všechny 
podniky v EU budou platit spravedlivý podíl daní. Velmi velké společnosti nevyjímaje. Některé z nich se 
stěhují do jiných zemí jen proto, že tam mohou platit nižší daně. EU by měla v tomto ohledu něco udělat, 
například stanovit minimální sazbu pro všechny země. Na druhé straně se však domníváme, že zdanění je 
záležitostí jednotlivých zemí, které mají své vlastní cíle a podmínky. Celkově vzato považujeme zdanění 
za složitou záležitost. A proto bychom uvítali lepší daňový systém, který bude spravedlivý a jasný pro 
každého v Evropě. 
 
„Okurky musí být všude stejně rovné, ale daňová pravidla se mohou lišit. Je to 
normální?“ 

4. Je nutné zajistit, aby nikdo nezůstal opomenut 

71 % Nizozemců má za to, že by EU měla pomoci vytvářet více pracovních míst. Dle našeho názoru je třeba 
věnovat zvláštní pozornost některým skupinám, jako je mládež a lidé, kteří nejsou na trhu práce. Toho by 
bylo možné dosáhnout pomocí dotací pro podniky, ale také poskytnutím dodatečné podpory 
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zaměstnavatelům a pracovníkům. Máme tím na mysli například poradenství nebo jen velmi praktické věci. 
Někdy může být poskytnutí takové pomoci zajištěno efektivněji na úrovni EU, a jindy zas ze strany 
samotných členských států. Země EU by měly zajistit rovné příležitosti na evropském trhu práce 
společnými silami. 

Diskuse a nápady – on-line i osobně 
„Urychlit automatizaci v Evropě, aby se zboží, které nyní pochází z Číny, znovu vyrábělo u nás.“ 

„Musíme brát revoluci bitcoinů a jiných kryptoměn vážně. Ti, kdo s nimi obchodují, jsou označováni 
za daňové podvodníky, přestože technologie typu blockchain jsou budoucností.“ 

„Evropské hospodářství není jen o akcionářích. Bez pracovníků to nejde.“ 

„Evropa toho musí dělat více pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti je pro ně příliš obtížné 
najít vhodné pracovní místo.“ 

„Evropská pravidla jsou často složitá a neustále se mění. To podnikům ztěžuje inovace.“ 

„Když jsem ve své firmě prováděl stavební práce, místní dodavatel mohl snadno začít s prací mnohem 
dříve. Jenže já jsem nejprve musel zadat zakázku do evropského výběrového řízení. Takové peripetie.“ 

Účastníci on-line dialogu: „Co si myslíme o velkých podnicích?“ 

Během jednoho z on-line tematických dialogů se diskutovalo o rostoucím postavení velkých podniků. 
Někteří účastníci by chtěli, aby EU zaujala v tomto ohledu tvrdší postoj. Podniky totiž někdy dosahují 
obrovských zisků, ale díky daňové vynalézavosti odvádí jen malé daně. Další účastníci poukázali na to, že je 
třeba vzít na zřetel širší souvislosti – tyto společnosti vytvářejí mnoho pracovních míst a jsou přínosem pro 
národní hospodářství. Jeden účastník vyslovil názor, že „není dobré se jich snažit zbavit“. Rovněž zazněl 
názor, že „země EU se musí nad touto záležitostí zamyslet společně“. „Velké společnosti mohou postavit 
země proti sobě. Proto musíme jako EU táhnout za jeden provaz.“ 

Zemědělci podporující přírodu: „Stanovit cíle, nikoli omezení“ 

BoerenNatuur je svaz zemědělských družstev. Jednou z otázek, o nichž skupina diskutovala, byly evropské 
předpisy pro zemědělce. Účastníci se na jedné straně domnívají, že EU je dobrá věc, protože díky ní je 
například snazší vyvážet do jiných zemí. Na druhé straně si však myslí, že politika by mohla být často 
jasnější. Jeden účastník uvedl toto: „Stále častěji však máme na věc stejný názor“. Zejména existuje 
prostor pro zlepšení postupů, které jsou často velmi byrokratické a časově náročné. Jeden z účastníků 
uvedl, že by předpisy především neměly být příliš podrobné. „Je lepší stanovit jasné cíle, například: voda 
musí být čistá. A my se pak sami rozhodneme, jak široké kanály potřebujeme.“ 
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Evropská demokracie 

EU Evropany vybízí, aby hlasovali ve volbách, a chce občany EU zapojit do evropského rozhodovacího 
procesu a politiky i mimo volební období. Realizuje rovněž iniciativy na posílení demokracie, jako je 
například akční plán zaměřený na svobodné a spravedlivé volby a svobodný tisk. Jak na to pohlíží 
Nizozemsko? 
 

Doporučení – naše vize evropské demokracie 
60 % nizozemských občanů považuje evropskou demokracii za důležité téma a domnívá se, že by EU měla 
v tomto ohledu plnit svou úlohu. 

1. Je třeba nastínit širší perspektivu Evropy 

Nizozemci si všimli toho, že když se ve sdělovacích prostředcích hovoří o Evropě, je to často v době nějaké 
krize. O každodenním rozhodování příliš neslyšíme. Jako občané nepotřebujeme vědět o všem, ale získání 
jasnější představy o celku by nám pomohlo utvořit si vlastní názor. Bylo by například zajímavé, kdybychom 
si mohli častěji vyslechnout pohled jiných zemí na EU. Důležitou úlohu mohou v tomto směru hrát 
sdělovací prostředky a vzdělávání. Sdělovací prostředky však musí mít i nadále možnost činit vlastní 
rozhodnutí, neboť svobodu tisku považují Nizozemci za velmi důležitou součást naší demokracie. 
 
„O EU často slyšíme jen tehdy, když nastane nějaká krize. To podněcuje negativní 
vnímání Evropy.“ 

2. Je třeba nalézt nové a trvalé způsoby, jak naslouchat občanům 

51 % Nizozemců se domnívá, že EU není dostatečně v kontaktu se společností. Ke zlepšení tohoto aspektu 
by EU měla s občany častěji navazovat dialog a následně jej vést pokud možno neustále. Z tohoto důvodu 
považují Nizozemci Konferenci o budoucnosti Evropy za dobrou iniciativu. Užitečným nástrojem mohou 
být i referenda, ale v této otázce mají nizozemští občané odlišné názory. Některá témata mohou také 
vyžadovat odborné znalosti. Rozhovory s občany by nikdy neměly být jen pouhou formalitou. Považujeme 
za důležité, aby nás brali vážně. 

3. Jasněji a transparentnějším způsobem informovat o rozhodnutích 

Nizozemci někdy považují Evropu za značně komplikovanou. Ne každý zná celý kontext. EU by měla tuto 
skutečnost více zohledňovat. Chceme, aby byla EU transparentnější a aby bylo snazší získávat informace 
o aktuálním vývoji. Svou úlohu musí v tomto ohledu hrát i nizozemská vláda. Mnoho nizozemských 
občanů se o evropská rozhodnutí zajímá, avšak je pro ně obtížné nalézt oficiální kanály nebo se v nich 
orientovat. Každý člověk má navíc různé zájmy a potřeby. Proto bychom také měli mít možnost si vybrat 
témata, o nichž chceme slyšet více. Mladí lidé se o Evropu často zajímají, ale například na svých účtech 
na sociálních médiích o ní mnoho nevidí. 
 
„Na dovolené v Maďarsku jsem u nově vysázeného lesa viděl velkou ceduli: 
Realizováno s pomocí EU.“ Vůči Evropě jsem skeptický, ale v ten okamžik jsem 
skutečně pocítil hrdost.“ 
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4. Problémy je třeba řešit rychleji 

Pro Nizozemce je poměrně obtížné pochopit, jak funguje evropská demokracie, ale rozhodování v EU se 
jim často jeví jako velmi pomalé. V evropských volbách se setkáváme především s aliancemi národních 
stran. Možná existují i jiné způsoby, jak řešit evropské zájmy? Zhruba třetina Nizozemců si myslí, že by 
mělo být možné volit ve volbách do Evropského parlamentu zahraniční kandidáty. Přibližně stejný počet 
Nizozemců s tím nesouhlasí. Nejdůležitější je dostatečně zohlednit různé zájmy. A zároveň řešit problémy 
rychleji než v současnosti. 
 
„Ve volbách chci mít možnost se s někým ztotožnit a vědět, jaké postoje zastává. 
A nemusí se nutně jednat o Nizozemce.“ 

Diskuse a nápady – on-line i osobně 
„Zrušit právo veta pro jednotlivé země. Ať rozhoduje většina.“ 

„Pro důležitá rozhodnutí vytvořit cílené diskusní skupiny občanů, případně i na povinném či částečně 
povinném základě, jako jsou poroty v USA.“ 

„Zajistit, aby unijní politici a úředníci byli v pravidelném kontaktu s běžnými občany a nežili pouze 
v bruselské bublině.“ 

NÁPAD: „Myslím si, že by se v každém zpravodajském vysílání mělo několik minut věnovat evropským 
záležitostem. Nebo proč nespustit denní či týdenní zpravodajský program o Evropě?“ 

NÁPAD: „Možná by se měli evropští politici více účastnit televizních pořadů.“ 

„Jako mladý člověk o Evropě téměř nikdy nic nečtu. Evropská témata mě zajímají, ale nechci tím strávit 
mnoho času.“ 

Mladí lidé z Koalice-Y v Utrechtu: diskuse o pořádání referend 

Členové Koalice-Y, což je sdružení nejrůznějších mládežnických organizací, vedli živou diskusi o využívání 
referend. Odpůrci zmínili nebezpečí černobílé diskuse, zatímco řešené otázky jsou často mnohem 
složitější. Jeden z účastníků uvedl: „Můžeme hlasovat pro EU a kandidovat ve volbách. Referenda tyto 
možnosti oslabují.“ Zastánci referend naopak uvedli, že považují za dobrou věc, když tvůrci politik vědí, jak 
se občané k určitému tématu staví: může to pomoci určit směr. Referenda by také mohla přispět k obecné 
informovanosti o EU: jaké návrhy jsou na pořadu dne a jaká rozhodnutí je třeba učinit. 

Dobrovolníci z řad občanské společnosti: „Země si musí vzájemně lépe porozumět.“ 

Nadace Piëzo ve městě Zoetermeer sdružuje dobrovolníky, kteří různými způsoby přispívají k životu 
společnosti. Účastníci tematického dialogu vyjádřili obavy z rostoucí propasti, kterou v Evropě pozorují. To 
se týká například názorů různých zemí na komunitu LGBTIQ osob. Pokud země navzájem nerozumí svým 
postojům, je spolupráce obtížná. „Proto je důležité se vzájemně lépe poznat“, uvedl jeden účastník. 
„V současné době jednoduše nevíme, jak lidé uvažují v jiných zemích. Chybí nám dostatečné vzájemné 
porozumění, pokud jde o kultury a prostředí. A to je nezbytné, máme-li společně přijímat správná 
rozhodnutí.“ 
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Digitální transformace 

V dnešním on-line světě jsou kladeny stále vyšší požadavky na připojení k internetu, bezpečnost 
a soukromí. EU má v této oblasti určitou odpovědnost a je odhodlána zajistit, že v digitální společnosti 
nebude nikdo opomenut. EU rovněž investuje do digitálních řešení sociálních otázek. Jak na to pohlíží 
Nizozemsko? 
 

Doporučení – naše vize on-line světa 
45 % Nizozemců považuje on-line svět za důležitou záležitost, kterou by se měla EU zabývat. 

1. Je třeba zajistit všude rychlé, bezpečné a stabilní internetové připojení 
61 % Nizozemců se domnívá, že by EU měla zajistit, aby měl každý v Evropě přístup k rychlému 
a stabilnímu internetovému připojení. Všichni si uvědomujeme, že internet hraje v našem životě stále 
důležitější úlohu. Naše děti vyrůstají s digitálním vzděláváním. Vnitrostátní i mezinárodní komunikace 
probíhá stále častěji on-line. Naše značná závislost na internetu nás však občas znepokojuje. Mnoho 
Nizozemců se proto domnívá, že by EU měla do této oblasti investovat a tyto investice by měly být 
efektivní. Nejdůležitější otázkou, kterou je třeba řešit na evropské úrovni, je podle nás ochrana před 
trestnou činností na internetu. Je však rovněž potřeba zaměřit se na boj proti internetové trestné činnosti 
na úrovni vnitrostátní. 
 
„Když si představím kybernetický útok na naši protipovodňovou ochranu, cítím se 
velmi zranitelný.“ 

2. Je nutné stanovit jasná pravidla a normy pro internetové společnosti 
75 % Nizozemců zastává názor, že by EU měla zajistit, aby internetové nákupy byly ve všech zemích EU 
stejně bezpečné. Téměř všichni nakupujeme stále více v zahraničí a sdílíme při tom citlivé údaje. Občas se 
při tom člověk necítí bezpečně. Je obtížné vědět, kterým internetovým stránkám lze důvěřovat. Bylo by 
dobré, kdyby EU vypracovala evropská pravidla a normy v oblasti ochrany soukromí, kterým by všichni 
rozuměli. Často nás také znepokojuje, jakou moc mají velké internetové společnosti. Máme za to, že každý 
z nás nese jistou odpovědnost za rozumné nakládání se svými údaji. Zároveň jsme však přesvědčeni, že 
určitou úlohu zde může hrát i EU. Země EU musí spolupracovat, aby zajistily, že společnosti jako Google či 
Facebook nezískají příliš velkou moc. 
 
„Proti „globálnímu hráči“, jako je Facebook, toho taková malá země jako my moc 
nezmůže.“ 

3. Je zapotřebí zkombinovat pravidla o ochraně soukromí s praktickým prováděním a vysvětlením 
Všichni Nizozemci vědí, že po přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) musí všechny 
země dodržovat stejné právní a správní předpisy v oblasti ochrany soukromí. Jsme rádi, že se můžeme 
na tyto právní předpisy spolehnout, protože naše soukromí je pro nás důležité. Někteří Nizozemci mají 
za to, že tato pravidla někdy zacházejí až příliš daleko nebo jsou nelogická. Kromě toho mohou právní 
předpisy přidat práci podnikatelům. Rovněž se domníváme, že je třeba věnovat větší pozornost 
praktickému provádění právních předpisů na ochranu soukromí a poskytovat při tom občanům 
i podnikům větší podporu a více informací. V této oblasti mají mít podle nás hlavní úlohu členské státy. 
Problémy nebo otázky týkající se ochrany soukromí lze nejlépe řešit u svých vnitrostátních orgánů ve 
vlastním jazyce. 

Diskuse a nápady – on-line i osobně 
NÁPAD: „Stanovit přísnější požadavky pro programátory a podniky a zakázat programovací jazyky, které 
nejsou bezpečné.“ 
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„Poskytnout bezplatný evropský antivirový software pro vytvoření evropského firewallu.“ 

„Při překročení německých hranic vždy náhle ztratím signál. To by se přeci již nemělo stávat?“ 

„Kvůli našim iPhonům můžeme být kdekoli vysledováni. Je to i naše vina.“ 

„Není praktické vyplňovat v každé zemi jiný typ formuláře na ochranu soukromí.“ 

NÁPAD: „Vytvořit evropskou internetovou policii. To je oblast naprosto vhodná pro činnost EU.“ 

Účastníci on-line dialogu: „Dobrý přístup k internetu všude je v našem vlastním zájmu“ 

Během jednoho z on-line tematických dialogů o úloze EU v on-line světě proběhla zajímavá diskuse. 
Všichni účastníci se shodli na tom, že je příjemné a důležité mít dobré internetové připojení po celé 
Evropě. Mělo by se to však řešit na úrovni EU? Podle některých účastníků je to především úkol pro 
jednotlivé členské státy. Jiný účastník poukázal na to, že dobré a stabilní internetové připojení v zahraničí 
je přínosem i pro Nizozemsko: „Obchodováním s jinými zeměmi EU vyděláváme miliardy eur. Je tedy 
v našem vlastním zájmu, aby tyto země dobře fungovaly.“ 

Žáci v Helmondu: „Stejná pravidla a tresty pro internetové zločince“ 

15 a 16letí žáci školy Dr. Knippenbergcollege (Helmond) diskutovali o problému internetové kriminality. 
O tomto problému často slyší ve zprávách. Například, že v určité společnosti došlo k porušení ochrany 
údajů nebo že země jako Rusko nebo Čína se snaží ukrást data. Pachatelé internetové trestné často působí 
i za hranicemi, a proto je podle žáků logické, aby evropské země v tomto ohledu spolupracovaly. Žáci 
vyjádřili názor, že je třeba stanovit pravidla, ale také tresty. „Pokud se hackeři z Ruska snaží vniknout 
do našeho prostoru, musí EU zakročit.“ 
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Vzdělávání, kultura, mládež a sport 

Za oblast vzdělávání, kultury, mládeže a sportu jsou odpovědné samy země EU. EU může poskytovat – 
a také i poskytuje – podporu tím, že například podporuje kvalitní vzdělávání a mnohojazyčnost, chrání 
kulturní dědictví a podporuje odvětví kultury a sportu. Jak na to pohlíží Nizozemsko? 
 

Doporučení – naše vize vzdělávání, kultury, mládeže a sportu 
45 % Nizozemců považuje vzdělávání za důležité a domnívá se, že by se EU měla tímto tématem zabývat. 
V případě mládeže se jedná o 39 %, v případě kultury 23 % a u sportu 19 %. 

1. Je třeba povzbuzovat studenty ke studiu v zahraničí, avšak s rozvahou 

Mnoho Nizozemců se domnívá, že studium v zahraničí má na mladé lidi pozitivní vliv. Přispívá k osobnímu 
rozvoji. Studium v zahraničí navíc může Evropanům pomoci lépe si vzájemně porozumět. Rovněž může 
přispět k lepší integraci. Mnoho Nizozemců je proto přesvědčeno, že je dobře, že existuje program 
Erasmus, který podporuje studium v zahraničí. Na druhé straně jsou však rádi, že EU k tomuto tématu 
přistupuje střízlivě. V praxi totiž mají mezinárodní studenti například tendenci sdružovat se mezi sebou 
a ne vždy se toho příliš dozvědí o zemi, v níž studují. EU také musí zabránit tomu, aby v zemích s nižší 
úrovní znalostí nakonec došlo k odlivu mozků proto, že všichni jejich nejlepší studenti budou studovat 
v zahraničí. 
 
„Měly by být rovněž vypracovány výměnné programy zaměřené na odbornou 
přípravu.“ 

2. Je důležité ponechat oblasti jako kulturu či sport na členských státech 

58 % Nizozemců se domnívá, že by EU měla více chránit evropské kulturní dědictví. Například chrámy 
v Řecku. Na druhé straně se domníváme, že místní kultura je primárně odpovědností samotných zemí. 
Totéž platí například pro problémy v oblasti sportu. Jedná se sice o důležitou otázku, ale nemůže být 
jedním z hlavních úkolů EU. Evropa si prostě musí stanovit priority a peníze jsou potřeba i na jiné věci. 
Někdy jsou sice zapotřebí právě finanční příspěvky, ale existují i jiné způsoby spolupráce, například sdílení 
poznatků a myšlenek. 
 
„Ochrana kultury je záležitostí samotných zemí. Pokud je však světové dědictví 
zanedbáváno, tak by podle mého měla EU určitě zasáhnout.“ 

3. Je třeba zajistit, aby se Evropané vzájemně lépe poznali a více respektovali 

Nizozemcům se líbí, když ostatní Evropané hovoří dobře anglicky. Usnadňuje to život, když jsme 
v zahraničí. Nebo pokud se chceme v Nizozemsku domluvit například s migrujícími pracovníky. Mnoho 
Nizozemců zároveň považuje za velmi důležité nadále mluvit vlastním jazykem a vážit si jej. Stejně tak 
chceme respektovat další rozdíly v rámci Evropy. Ať už se jedná o kulturu, vzdělávání nebo sport, každý by 
měl mít možnost být sám sebou. Rozdíly sice mohou být někdy zdrojem konfliktů, ale zároveň jsou právě 
tím, co z Evropy činí tak pestrý kontinent. Mnoho Nizozemců se proto domnívá, že by se země měly v klidu 
vzájemně seznámit se svými zvyklostmi a myšlenkami. 
 
„Pro mne je EU něco jako skupina přátel. Respektujeme své rozdíly, a když je potřeba, 
mohu je požádat o pomoc.“ 
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Diskuse a nápady – on-line i osobně 
NÁPAD: „Vedle místních vzdělávacích programů zavést společné evropské kurikulum na všech úrovních 
vzdělávání.“ 

NÁPAD: „Kromě hlavního města kultury by mělo být pro každý rok voleno také hlavní město (nebo země) 
vzdělávání, mládeže a sportu.“ 

„V Evropě nás spojuje právě to, že všichni máme vlastní národní kulturu. A nevymezuje nás tedy jediná 
kultura.“ 

„Místo toho, abychom poukazovali na negativní věci ve sportu, bychom se měli snažit jej víc podporovat.“ 

„Jsem zde integrován, platím zde daně, ale jsem a vždy budu Latinoameričan. Miluji svůj jazyk, hudbu 
i jídlo. Evropa v tom nevidí žádný problém.“ 

„V Evropě se mluví příliš mnoho o ekonomice, ale velmi málo o dobrých životních podmínkách.“ 

Studenti Univerzity v Leidenu: „Jazyk je důležitý, ale musí zůstat svobodnou volbou“ 

O tomto tématu diskutovali studenti historie z Univerzity v Leidenu. Domnívají se, že je důležité, aby lidé 
mluvili více než jedním jazykem. Znalost více jazyků je podle nich skvělá pro osobní rozvoj i pro obchod 
a politické vztahy v EU. Jsou přesvědčeni, že školy by měly studium jazyků nabízet, ale nemělo by být 
povinné. Také se domnívají, že druhý jazyk nemusí být nutně evropský. „Pokud žijete ve východní Evropě 
a rozhodnete se učit ruštinu, tak proč ne,“ řekl jeden z účastníků. 

Turecké společenství v Schiedamu: „Zajistit spravedlivé pracovní příležitosti pro všechny mladé 
lidi“ 

Jednou z otázek, kterou vznesla místní turecká komunita v nadaci Hakder v Schiedamu, byl význam 
spravedlivých pracovních příležitostí pro všechny. Všichni přítomní se shodli na tom, že EU by měla po 
podnicích vyžadovat, aby nabízely stáže nebo pracovní místa mladým lidem s omezenými příležitostmi. 
Uvedli, že zejména mladí migranti mají potíže s hledáním stáží a zaměstnání. „Někteří z nich nejdou ani 
k lékaři, protože mají strach, že za něj budou muset sami zaplatit. Je tedy velmi nepravděpodobné, že se 
budou ucházet o stáž nebo práci,“ uvedl jeden z účastníků. „Podniky musí v této věci udělat více a EU by je 
v tom měla podporovat.“ 
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Věrohodnost průzkumu 

Vizi Evropy tvoří různé, vzájemně propojené formáty dialogu, jejichž prostřednictvím se shromažďují 
názory a nápady nizozemských občanů týkající se budoucnosti Evropy a EU. Tento oddíl dokládá, jakým 
způsobem se tyto vzájemně propojené formáty dialogu řídí platnými pokyny pro vnitrostátní panelové 
diskuse občanů v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy. 
 
Koncepce vzájemně propojených formátů dialogu  

Použity byly tyto formy dialogu: 
1. Panelový průzkum 

Průzkum u reprezentativního průřezového vzorku nizozemských obyvatel. 
2. Podrobné tematické dialogy on-line 

Dialogy, v jejichž rámci se skupina nizozemských občanů hlouběji zamýšlí nad výsledky první průběžné 
zprávy nazvané „Naše vize Evropy: počáteční poznatky a návazné otázky (8. října 2021)“. 

3. Dialogy s konkrétními skupinami 
Setkání s nizozemskými občany, kteří se (on-line) průzkumů a panelů obvykle neúčastní. 

4. Dialogy s mladými lidmi 
Setkání zaměřená na evropská témata, která jsou pro mladé lidi nejdůležitější. 

5. Otevřený internetový výzkum: Dotazník a anketa „Proklikejte se k budoucnosti“ 
Dotazník v rámci panelovému průzkumu mohli rovněž vyplnit všichni občané Nizozemska, včetně těch, 
kteří mají bydliště v zahraničí. K dispozici byl od 1. září 2021 do 14. listopadu 2021. Kromě toho se 
mohl každý nizozemský občan ve stejném období zapojit do akce „Proklikejte se k budoucnosti“, což 
byla internetová anketa obsahující 20 tvrzení. 
 

1. Panelový průzkum 

Dialog nizozemských občanů na téma „Vize Evropy“ byl zahájen dne 1. září 2021 panelovým průzkumem. 
V tomto oddíle týkajícím se věrohodnosti průzkumu stručně popisujeme koncepci a provedení této 
panelové studie. 

Cíl a cílová skupina 
Dialog „Vize Evropy“ byl zahájen prostřednictvím on-line dotazníku, jehož cílem bylo zjistit pohled 
Nizozemců na budoucnost Evropy. Dotazník byl předložen reprezentativní skupině obyvatel a rovněž 
zpřístupněn všem nizozemským občanům (včetně těch, kteří žijí v zahraničí). Kromě toho se mohli všichni 
zapojit do akce „Proklikejte se k budoucnosti“ – on-line ankety obsahující 20 tvrzení, k nimž mohli vyjádřit 
svůj postoj. Výsledky panelového průzkumu posloužily jako podklad pro různé tematické dialogy 
v návazných fázích dialogu s občany na téma „Vize Evropy“. 

 
Cílovou skupinou panelového průzkumu jsou všichni nizozemští občané starší 18 let, kteří jsou 
(k okamžiku zahájení činnosti v terénu) zapsáni jako nizozemští rezidenti v základním registru obyvatel. 
Podle nizozemského statistického úřadu (CBS) tvořilo tuto cílovou skupinu k 1. lednu 2021 celkem 
14 190 874 osob. Spodní hranice 18 let odpovídá věkové hranici pro účast ve volbách. Tuto skupinu 
označujeme jako populaci panelového průzkumu. 
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Činnost v terénu 
Za účelem získání statistického obrazu průměrného „Nizozemce“ byl využit národní panel zahrnující více 
než 100 000 osob (subjekty s osvědčením ISO, Research Keurmerk groep, nizozemská asociace pro výzkum 
trhu). Všechny tyto osoby se do panelu zaregistrovaly proto, aby pravidelně vyjadřovaly svá stanoviska 
k širokému spektru témat. Vedle osobní motivace, jíž je podělit se o svůj názor, jsou za vyplňování 
dotazníků i placeny. Z různých vědeckých studií vyplynulo, že odpovědi respondentů nezávisí na tom, zda 
za vyplnění dotazníku obdrží odměnu (zdroj: Does use of survey incentives degrade data quality? (Snižuje 
využívání pobídek k účasti na průzkumu kvalitu údajů?) Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Činnost v terénu byla zahájena dne 11. srpna 2021 a ukončena dne 19. září 2021. Ke shromažďování údajů 
byl využit pouze internetový výzkum. Každý člen panelu obdržel e-mail s personalizovaným odkazem 
na on-line dotazník. Po dvou týdnech obdrželi účastníci panelu e-mailovou upomínku. Pozvánky k účasti 
byly rozesílány ve várkách a na základě stratifikace (s náležitým ohledem na rovnoměrné rozložení mezi 
dílčí populace), dokud nebylo dosaženo požadovaného počtu respondentů. 

Odběr vzorků a distribuce 
Základní zásadou koncepce studie bylo, že pro dosažení dobré statistické spolehlivosti se průzkumu musí 
zúčastnit nejméně 3 600 respondentů. Tento počet rovněž umožňuje odrážet rovnoměrné zastoupení 
různých sociálních proměnných. Každý Nizozemec je jiný. Z tohoto důvodu je ve studii předem zajištěno, 
aby byl vzorek řádně rozložen za účelem zahrnutí celé řady sociálních proměnných. Nizozemsko je 
poměrně malá země, ale v jednotlivých regionech se mohou názory lišit. Postoj vůči určitému tématu 
a relativní význam, který je mu přikládán, mohou být (mimo jiné) určeny místem bydliště dané osoby. 
Například lidé, kteří žijí ve venkovských oblastech, mohou mít na téma bezpečnosti jiný názor než 
obyvatelé měst. Kromě toho studie provedené Nizozemským institutem pro sociální výzkum (SCP) ukázaly, 
že lidé s vyšším dosaženým vzděláním obecně podporují EU více než méně vzdělané osoby a že mladí lidé 
mají na EU pozitivní pohled častěji než starší lidé (zdroj: „Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?“ 
(Co očekávají Nizozemci od Evropské unie?, Nizozemský institut pro sociální výzkum, Haag, 2019). 
 
Z tohoto důvodu jsme předem přidělili kvóty u následujících tří charakteristik, abychom zajistili 
reprezentativní rozložení vzorku: 1) region (s využitím oblastí COROP), 2) věk a 3) úroveň vzdělání. [pozn.: 
oblast COROP je územní jednotka v Nizozemsku používaná pro statistické účely.] Kromě toho daný vzorek 
odráží tyto sociální proměnné: pohlaví, původ, hlavní každodenní činnost a politickou orientaci. 
 
Oblasti COROP byly vytvořeny s využitím uzlového principu (spádové oblasti, které poskytují služby nebo 
plní regionální funkci) na základě toků dojíždějících pracovníků. V některých případech bylo od uzlového 
principu upuštěno ve prospěch hranic jednotlivých provincií. Pokud došlo při přerozdělení obcí 
k překročení hranic oblastí COROP, byly tyto oblasti upraveny (zdroj: CBS). V rámci oblastí COROP je 
zároveň zajištěno náležité rozložení mezi tyto věkové skupiny: 18–34 let, 35–54 let, 55–75 let a více než 
75 let. 
 
V neposlední řadě jsme rovněž zajistili reprezentativní rozložení mezi jednotlivými úrovněmi vzdělání. 
Rozložení vzorku respondentů je v souladu s vnitrostátním rozložením nejvyšší dosažené úrovně vzdělání, 
které je následující: 
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Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání  

Nízká: základní vzdělání, střední odborné vzdělání (VMBO), vyšší střední všeobecné 
vzdělání (HAVO) nebo předuniverzitní vzdělání (VWO) (ročníky 1–3), vyšší střední 
odborné vzdělávání (MBO) (ročník 1) 

32,1 % 

Střední: vyšší střední všeobecné vzdělání (HAVO) nebo předuniverzitní vzdělávání 
(VWO) (ročníky 4–6), vyšší střední odborné vzdělávání (MBO) (ročníky 2–4) 

44,6 % 

Vysoká: vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání 22,9 % 

Neznámá  0,4 % 

Odpovědi 
Panelového průzkumu se zúčastnilo celkem 4 086 respondentů. Cíl 3 600 plně vyplněných dotazníků tak 
byl splněn. 
 

Počet odpovědí podle oblastí COROP 
a věkové skupiny 

18–34 let 35–54 let 55–75 let více než 
75 let 

Severní Drentsko 11 14 17 5 

Jihovýchodní Drentsko 10 12 14 4 

Jihozápadní Drentsko 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Severní Frísko 20 22 25 8 

Jihovýchodní Frísko 12 13 14 3 

Jihozápadní Frísko 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Jihozápadní Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl a okolí 2 4 5 1 

Východní Groningen 7 10 12 3 

Groningen – zbývající část 36 26 28 8 

Střední Limburk 13 17 21 7 

Severní Limburk 17 20 23 7 

Jižní Limburk 38 40 52 17 

Střední část Severního Brabantska 34 35 35 11 

Severovýchodní část Severního Brabantska 41 43 51 14 
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Počet odpovědí podle oblastí COROP 
a věkové skupiny 

18–34 let 35–54 let 55–75 let více než 
75 let 

Západní část Severního Brabantska 40 47 49 15 

Jihovýchodní část Severního Brabantska 55 56 58 18 

Aglomerace Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar a okolí 14 19 19 6 

Širší Amsterodam 116 104 88 23 

Het Gooi & Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Horní část Severního Holandska 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Severní Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Jihozápadní Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zeeland – zbývající část 16 21 23 8 

Zeelandské Flandry 6 8 9 3 

Aglomerace Leiden a Bollenstreek 30 31 31 10 

Aglomerace Haag 63 70 57 18 

Delft a Westland 19 15 15 4 

Širší Rijnmond 103 107 99 31 

Východní část Jižního Holandska 22 24 25 8 

Jihovýchodní část Jižního Holandska 24 26 26 9 

 

Odpovědi podle úrovně vzdělání   

Nízká 1 382 34 % 

Střední 1 747 43 % 

Vysoká 915 22 % 

Neznámá  42 1 % 
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Spolehlivost a reprezentativnost 
Při účasti 4 086 respondentů lze o populaci vypovídat s hladinou spolehlivosti 95 % a chybovým rozpětím 
1,53 %. Hladina spolehlivosti a chybové rozpětí výsledků závisí na velikosti vzorku. Čím je vzorek větší, tím 
spolehlivěji nebo přesněji lze výsledky extrapolovat na populaci jako celek. 
 
Hladina spolehlivosti je definována jako 1 (100 %) minus hladina významnosti. Obvykle se předpokládá 
hladina významnosti 5 %, což znamená 95% hladinu spolehlivosti. To znamená, že pokud by se studie 
opakovala stejným způsobem a za stejných podmínek, výsledky by byly v 95 % případů stejné. 
Úroveň přesnosti (vyjádřená chybovým rozpětím) udává rozsah hodnot, v němž leží skutečná hodnota 
v populaci. Jinými slovy: nakolik se mohou výsledky ze vzorku maximálně odchýlit od výsledků, které by 
byly získány, kdyby se průzkumu zúčastnila celá populace. Chybové rozpětí 1,53 % znamená, že skutečná 
hodnota v celkové populaci může být nejvýše o 1,53 % vyšší nebo nižší než hodnota ve vzorku. V praxi to 
znamená, že pokud výsledek průzkumu ze vzorku ukazuje, že 50 % respondentů považuje konkrétní téma 
za důležité, může být skutečný procentní podíl až o 1,53 % nižší nebo vyšší než 50 % (tj. mezi 48,47 % 
a 51,53 %). Ve (statistickém) kvantitativním výzkumu je běžné a obecně akceptované chybové rozpětí ve 
výši až 5 %. 
 
Kromě spolehlivosti je důležitá také reprezentativnost vzorku. Vzhledem k tomu, že pozvánky k účasti 
na průzkumu byly rozesílány ve várkách a na základě stratifikace, jsou výsledky reprezentativní z hlediska 
oblastí COROP a věkových skupin v každé oblasti COROP. Odpovědi jsou rovněž reprezentativní z hlediska 
úrovně vzdělání, neboť jsou v souladu s vnitrostátním rozložením nejvyšší dosažené úrovně vzdělání. 

Další sociální proměnné 
Respondentům panelového průzkumu bylo položeno několik dalších otázek týkajících se sociálních 
proměnných. Tyto otázky se týkaly pohlaví, postoje k EU, původu, hlavní každodenní činnosti a politické 
strany, pro kterou by hlasovali, kdyby se nyní konaly volby. 
 
49 % respondentů tvořili muži, 50 % ženy a 1 % si nepřálo na tuto otázku odpovědět. 
 
51 % respondentů považovalo členství Nizozemska v EU za dobrou věc, 13 % jej považovalo za špatnou věc 
a 36 % k němu mělo neutrální postoj nebo na tuto otázku nemělo názor. 
 
95 % respondentů se narodilo v Nizozemsku. U 89 % respondentů se oba rodiče narodili v Nizozemsku. 
U 5 % respondentů se oba rodiče narodili v zahraničí. 

Aktuální politická orientace dotázaných 

Strana % 

Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) 14 % 

Strana za svobodu (PVV) 13 % 

Socialistická strana (SP) 8 % 

Demokraté 66 (D66) 6 % 

Křesťansko-demokratická výzva (CDA) 6 % 
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Strana % 

Strana práce (PvdA) 6 % 

Strana za zvířata 4 % 

Zelená levice (GroenLinks) 4 % 

Křesťanská unie 3 % 

JA21 3 % 

Farmářsko-občanské hnutí (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Fórum pro demokracii 2 % 

Reformovaná politická strana (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

PŘEMÝŠLEJ (DENK) 1 % 

Skupina „Van Haga“ 1 % 

BIJ1 1 % 

Frakce „Den Haan“ 0 % 

Jiná 2 % 

Nevyplněný hlasovací lístek 3 % 

Nechci odpovědět 13 % 

Nehlasoval(a) bych 5 % 

Co je v současné době vaší hlavní každodenní činností? 

Činnost % 

Žák/student 6 % 

Zaměstnanec na částečný úvazek 16 % 

Zaměstnanec na plný úvazek 31 % 

Osoba samostatně výdělečně činná 3 % 

Žena/muž v domácnosti 5 % 

Uchazeč o zaměstnání 2 % 

Dobrovolník 2 % 
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Činnost % 

V pracovní neschopnosti 6 % 

Důchodce 27 % 

Jiná 1 % 

Nechci odpovědět 1 % 

 

Dotazník 
Sestavení dotazníku a vypracování této zprávy zadalo ministerstvo zahraničních věcí nezávislé externí 
organizaci. Dotazník má modulární strukturu a obsahuje následující oddíly, které odpovídají tématům 
určeným pro Konferenci o budoucnosti Evropy: 
• důležitá témata a úloha Evropy 
• změna klimatu a životní prostředí 
• zdraví 
• hospodářství a pracovní místa 
• úloha Evropské unie ve světě 
• bezpečnost a právní stát 
• svět on-line 
• evropská demokracie 
• migrace a uprchlíci 
• vzdělávání, kultura, mládež a sport 
 
Při sestavování dotazníku byla zvláštní pozornost věnována kvalitě, spolehlivosti a validitě formulace 
otázek. Cílem bylo zajistit neutrální, nezavádějící formulaci otázek, tvrzení a možných odpovědí. Kromě 
toho byla u otázek provedena kontrola srozumitelnosti (jazyková úroveň B1). 
 
Dotazník byl testován prostřednictvím kvalitativního přezkumu v osobním kontaktu s respondenty, kteří 
patřili k cílové skupině. Cílem bylo zjistit, jak dané otázky vnímají různé typy respondentů. Pokud se určitá 
otázka jevila jako příliš kognitivně náročná (příliš složitá), její znění bylo upraveno. 

Metody analýzy 
V této studii byly použity dvě analytické metody: 

Jednorozměrná analýza 

Při jednorozměrné analýze se k popisu proměnných ve studii používá popisná statistika. V této studii se 
pracovalo s četností a průměrnými hodnotami. 

Dvourozměrná analýza 

Dvourozměrná analýza se zabývá vztahem mezi dvěma proměnnými, v tomto případě vztahem mezi 
významem jednotlivých témat a tím, zda by se jimi EU měla zabývat, či nikoli, na jedné straně a věkem 
coby sociální proměnnou na straně druhé. K určení toho, zda různé věkové skupiny přikládají danému 
tématu různou důležitost a zda se liší v názorech na to, zda by se EU měla těmito tématy zabývat, bylo 
použito testování významnosti. 
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Vykazování a úplnost 
Tato zpráva obsahuje (vizuální) vyjádření výsledků všech otázek položených respondentům výzkumného 
panelu. U některých otázek mohli respondenti uvést „otevřené“ odpovědi (na rozdíl od výběru odpovědi 
z několika předem určených možností). Tyto otevřené odpovědi byly následně roztříděny do kategorií 
a zahrnuty do zprávy. Nápady, které respondenti uvedli v otevřených komentářích, poslouží jako podklad 
pro různé tematické dialogy v návazných fázích dialogu s občany na téma „Vize Evropy“. 
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2. Podrobné tematické dialogy on-line 

Klíčová témata Konference o budoucnosti Evropy byla podrobněji projednána v osmi on-line tematických 
dialozích. Cílem těchto dialogů bylo zjistit, proč si lidé něco myslí a jaké pohnuty a pocity se za tím skrývají. 
Z čeho mají obavy a v čem spatřují příležitosti? V rámci dialogů měli účastníci rovněž možnost předkládat 
návrhy a nápady související s těmito tématy. Dále mohli poukázat na otázky, které sice nejsou součástí 
konference, ale jsou pro ně důležité. 
 
Tematické dialogy se konaly ve dnech 12. a 14. října a 9. a 11. listopadu. V říjnu se uskutečnily čtyři on-line 
tematické dialogy na témata z okruhu Ekonomika a demokracie. V listopadu se uskutečnily čtyři on-line 
tematické dialogy na témata spadající do okruhů Klima a EU ve světě. Každého dialogu se zúčastnilo 
v průměru 29 osob (celkem 231). Účastníci byli vybráni z řad členů panelu (viz bod 1) a prostřednictvím 
sociálních médií. 
 
3. Dialogy s konkrétními skupinami 

Je známo, že některé skupiny Nizozemců jsou méně zvyklé účastnit se (on-line) průzkumů a panelů. Pro 
získání reprezentativního obrazu „hlasu Nizozemska“ bylo důležité, aby i tyto skupiny mohly vyjádřit své 
myšlenky a názory. Proto jsme pro účely dialogu na téma „Vize Evropy“ uspořádali také řadu dialogů 
osobní formou. Názory a nápady, které jsme tímto způsobem shromáždili, byly využity jako jeden ze 
základů pro doporučení. 

Cílové skupiny 
Obtížně dosažitelné cílové skupiny nelze jednoznačně definovat. Z výzkumů a zkušeností vyplývá, že 
u Nizozemců nezápadního původu je dobrovolná účast na průzkumech a diskusích výrazně méně 
pravděpodobná. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou skupinu (14 % nizozemských občanů), byli vybráni 
k účasti na dialogu na téma „Vize Evropy“. Totéž platí také u osob s nízkou gramotností. Jedná se rovněž 
o velkou skupinu (2,5 milionu nizozemských občanů), která se částečně překrývá se skupinou migrantů 
(39 %). V neposlední řadě byl veden dialog se skupinou, která se v průzkumech a diskusích objevuje jen 
zřídka a která má k Evropě kritický postoj, ale z profesního hlediska s ní má mnoho do činění. K účasti 
byli vybráni podnikatelé v odvětví zemědělství. 
 
Výše uvedené skupiny byly osloveny prostřednictvím organizací, ke kterým jsou přidruženy, jako jsou 
organizace migrantů, zájmové skupiny a profesní organizace. Jelikož jsme počet dialogů omezili na osm, 
nemohli jsme zahrnout všechny. V důsledku toho byl výběr účastníků poněkud náhodný. Při výběru 
účastníků jsme se také zaměřili především na osoby, které byly nadšeny možností účasti a pomoci při 
mobilizaci příznivců, jakož i na praktické otázky, jako je dostupnost termínů a lokalita. 
 
Dialogy na místě byly vedeny se členy těchto organizací: 
• Stichting Hakder, společenství alevitů, Schiedam 
• Stichting Asha, komunita Hindustánců, Utrecht (2 setkání v rámci dialogu) 
• Piëzo, organizace občanské společnosti, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizace zaměřená na podporu gramotnosti, Utrecht 
• BoerenNatuur, svaz zemědělských družstev 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Marocký dialog Overvecht), marocká komunita, Utrecht 
• Femmes for Freedom, zájmová skupina pro ženy z přistěhovaleckého prostředí, Haag 
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Těchto setkání za účelem dialogu se zúčastnilo celkem 110 osob. 
 
4. Dialogy s mladými lidmi 

Mladí lidé jsou prioritní cílovou skupinou Konference o budoucnosti Evropy. S cílem aktivně podpořit jejich 
účast na dialogu s občany na téma „Vize Evropy“ a posílit váhu názorů a nápadů této skupiny bylo 
uspořádáno pět setkání formou osobního dialogu, která byla určena zvláště pro mladé lidi. Plánované 
šesté setkání s mladými lidmi muselo být zrušeno z důvodu omezení souvisejících s pandemií COVID-19. 
 
Setkání se konala při těchto subjektech: 
• Studievereniging Geschiedenis, sdružení studentů historie, Univerzita v Leidenu 
• Dr. Knippenbergcollege, střední škola, Helmond 
• Coalitie-Y, mládežnické sdružení Sociálně-hospodářské rady (SER) 
• Graafschap College, vyšší střední odborná škola, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, střední škola se zaměřením na přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiku 

(STEM) (technasium), Alkmaar 
 
Těchto setkání za účelem dialogu se zúčastnilo celkem 95 mladých lidí. 

Použité diskusní techniky 
Pro on-line tematické dialogy, dialogy s konkrétními skupinami a dialogy s mladými lidmi byla použita 
metoda tzv. „sokratovského dialogu“. Tato metoda se v Nizozemsku již řadu let používá u příležitosti 
našeho „Dne dialogu“, kdy lidé v celém Nizozemsku hovoří o otázkách, které se jich týkají. V rámci 
sokratovské metody uplatňuje moderátor tyto zásady: 
 
• dát všem prostor ke sdělení svého příběhu 
• neodpovědět okamžitě opačným příběhem 
• chovat se k sobě navzájem s úctou 
• mluvit ze svého úhlu pohledu („já si myslím“ namísto „říká se“) 
• požádat o vysvětlení, pokud jsou uváděny pouze obecné informace 
• nesoudit a prošetřit stanoviska 
• zajistit klid k přemýšlení 
 
Dialogy se řídily modelem: divergence – konvergence – divergence. Výchozím bodem přitom je, že se 
nejprve musíte v názorech rozcházet (dát prostor jednotlivým pocitům a názorům), teprve pak se můžete 
sbližovat (vést diskusi o možných směrech) a nakonec se opět rozcházet (například shromáždit jednotlivá 
doporučení). Teorie a praxe ukazují, že tento model zajišťuje optimální průběh dialogu. 
 
Všechny dialogy vedli profesionální moderátoři. 
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5. Otevřený internetový výzkum: Dotazník a anketa „Proklikejte se k budoucnosti“ 

Dotazník v rámci panelovému průzkumu mohli rovněž vyplnit všichni občané Nizozemska, včetně těch, 
kteří mají bydliště v zahraničí. K dispozici byl od 1. září 2021 do 14. listopadu 2021. Kromě toho se mohl 
každý nizozemský občan ve stejném období zapojit do akce „Proklikejte se k budoucnosti“, což byla 
internetová anketa obsahující 20 tvrzení. 

Odpovědi a realizace 
Dotazník vyplnilo celkem 1 967 respondentů a na celou anketu odpovědělo 6 968 respondentů. Dotazník 
a on-line anketa byly k dispozici všem zájemcům: pro účast předem nebyly stanoveny žádné podmínky ani 
výběrová kritéria. V zájmu maximální reakce bylo možné otázky v dotazníku přeskakovat (žádná otázka 
nebyla povinná). Odpověď „Nechci odpovědět“ uvedli účastníci v dotazníku mnohem častěji než 
v reprezentativním panelovém průzkumu. 
Sociální proměnné účastníků otevřeného dotazníku a on-line ankety se v řadě ohledů lišily od sociálních 
proměnných účastníků reprezentativního panelového průzkumu. Na rozdíl od panelového průzkumu 
nejsou výsledky otevřeného dotazníku a on-line ankety reprezentativní. Výsledky otevřeného on-line 
průzkumu byly použity jako doplněk k panelovému průzkumu. Můžeme si díky nim utvořit představu 
o pocitech a myšlenkách, které v Nizozemsku převládají. Návrhy na zlepšení, které byly uvedeny 
v textových polích pro volně vkládaný text, byly použity v části „Diskuse a nápady – on-line i osobně“. Díky 
on-line anketě se podařilo získat přehled o některých náladách, které v Nizozemsku panují. Výsledky byly 
zohledněny při vypracovávání doporučení. V souvislosti s požadovanou reprezentativností byly výsledky 
otevřeného on-line průzkumu ve zprávě zohledněny pouze v omezené míře. 
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Autorem této publikace je Ministerstvo zahraničních věcí. 
www.kijkopeuropa.nl 
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