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Nizozemská vláda 

Naše vize Evropy 
 
Názory, nápady a doporučení 
 
 
 
Témata 
• Změna klimatu a životní prostředí 
• Migrace 
• Zdraví 
• EU ve světě 
 
14. ledna 2022 
 
Předkládáme vám překlad zprávy nazvané „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen“, jež 
byla dne 14. ledna 2022 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 posledních čtyř témat 
(z celkově devíti), která jsou určená Evropské unii. 

Změna klimatu a životní prostředí 

1. Zvolit jasný směr pro evropský přístup ke změně klimatu 
2. Zajistit, aby země a podniky lépe spolupracovaly na cílených řešeních 
3. Zavést spravedlivý a v praxi uplatnitelný systém v oblasti emisí CO2 
4. Jasněji a pozitivněji komunikovat ohledně výzev v oblasti klimatu 
 
Nizozemští občané se domnívají, že by EU měla v rámci boje proti změně klimatu převzít vedoucí úlohu. 
I když by členské státy měly mít nadále možnost činit vlastní rozhodnutí, musí usilovat o dosažení stejných 
cílů. Namísto toho, aby na sebe vzájemně ukazovaly prstem, by země EU měly více usilovat o výměnu 
znalostí a nalezení společných řešení. Systém zdanění emisí CO2 sice může být účinný, avšak musí být 
zároveň spravedlivý, proveditelný a jasný. Nizozemští občané se obecně domnívají, že by EU měla 
o problematice klimatu komunikovat jasněji a pozitivněji. 

Migrace 

1. Zabránit tomu, aby se při debatě o uprchlících ztratily ze zřetele jemnější nuance 
2. Zajistit spravedlivé a rozumné rozdělení uprchlíků 
3. Využívat znalosti a zkušenosti na pomoc regionům, z nichž uprchlíci pocházejí 
 
Nizozemci se domnívají, že je důležité rozlišovat mezi osobami prchajícími z nebezpečných oblastí 
a ekonomickými uprchlíky. Diskuse o migraci a integraci v současnosti často ztrácí ze zřetele jemnější 
nuance. Pro zajištění spravedlivého rozdělení uprchlíků po celé Evropě by se měla EU dohodnout 
na jasných kritériích, která budou spravedlivá jak pro členské státy, tak pro lidi, kteří uprchli ze své země. 
V neposlední řadě nizozemští občané navrhují, aby Evropská unie regiony, které uprchlíky přijímají, 
podporovala nejen finančně, ale také znalostmi. 

Zdraví 

1. Zaujmout aktivnější přístup k řešení pandemie 
2. Zajistit cenově dostupné a spolehlivé léky pro všechny 
3. Země by měly především samy zlepšit své systémy zdravotní péče a učinit je spravedlivější  
 
Nizozemští občané jsou toho názoru, že by země EU měly v boji proti pandemii více spolupracovat. 
V přístupu k pandemii COVID-19 je politika někdy matoucí. Pravidla by měla být přinejmenším vzájemně 
slučitelná, aniž by musela být všude stejná. Pokud jde o očkovací látky nebo léčivé přípravky, Nizozemci by 
si přáli, aby byly náklady co nejnižší, ale zároveň by se rádi spolehli na kvalitu a odpovědnou výrobu. 
Kromě toho považují za důležité, aby velké podniky nezneužívaly své moci a aby zdravotní péče zůstala 
v první řadě v kompetenci členských států. 
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Role EU ve světě 

1. Využít síly EU, zejména pokud jde o důležité mezinárodní otázky 
2. Namísto konfliktů podporovat spolupráci, a to jak v Evropě, tak mimo ni 
3. Uvážlivým způsobem nabízet pomoc při řešení konfliktů 
 
Nizozemští občané se domnívají, že evropská spolupráce by se měla zaměřit především na hlavní otázky 
společného zájmu. Na ně by se měla zaměřit i spolupráce EU se třetími zeměmi. Kromě změny klimatu 
a koronavirové pandemie patří mezi tyto otázky také mezinárodní bezpečnost a ochrana evropského 
hospodářství před nekalými obchodními praktikami. Nizozemci dávají v Evropě i mimo ni přednost 
spolupráci před konflikty. Rovněž z hlediska přístupu ke konfliktům je vždy třeba usilovat o jejich nenásilné 
řešení. 
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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 posledním čtyřem tématům (z celkově devíti). Prvními pěti tématy se již 
zabývala zpráva zveřejněná dne 3. prosince 2021. 

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. 
 
„Jde o budoucnost našich dětí. Proto je podle mého názoru důležité se 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 
a návrhy. Některé ze zmíněných nápadů a návrhů 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. 
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„Bylo fajn mít možnost vyjádřit svůj názor na otázky, které jsou pro mě důležité, a mít 
pocit, že je můj hlas slyšet.“ 
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. Na začátku prosince 
následovala další zpráva popisující názory, nápady a doporučení týkající se prvních pěti témat. Tato zpráva 
se pak věnuje zbývajícím čtyřem tématům. 

Předchozí 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 

Aktuální 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. 
 
„Doufám, že ti, kdo jsou v EU u kormidla, vezmou můj názor v úvahu a že jim to 
pomůže učinit správná rozhodnutí.“ 
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 předchozí, a bude tak obsahovat doporučení ke všem 
devíti tématům. 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 zasedáním v roce 2022: 
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Harmonogram 

     Vize Evropy 

1. září 12. října 22.–
23. října 

15. 
list
op
ad
u 

3. prosince 14. ledna  21.–
22. ledna 

únor 18.–
19. února 

11.-
12. března 

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 
konferen
ce  

 Zasedání 
konference  

(případně) 
Zasedání 
konference  

Závěrečná 
akce 
konference 

→ Doporučení 
pro 
předsedu/předs
edkyni 
• 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 čtyřem tématům. U každého z nich uvádíme následující: 
• doporučení vycházející ze všech částí dialogu s občany, 
• diskuse a nápady – on-line i osobně: dojmy z názorů, nápadů a diskusí, které vyvstaly v rámci (on-line 

i fyzických) tematických dialogů 
 

Na konci zprávy je popsán způsob realizace průzkumu. 

  



Vize Evropy  7 

Změna klimatu a životní prostředí 

Doporučení – Náš názor na změnu klimatu a životní prostředí 

71 % Nizozemců považuje změnu klimatu a životní prostředí za důležitá témata a domnívá se, že by se 
jimi EU měla zabývat. 

1. Zvolit jasný směr pro evropský přístup ke změně klimatu 

68 % Nizozemců je toho názoru, že EU by měla v rámci boje proti změně klimatu převzít vedoucí úlohu. 
Globální oteplování je problém, který žádná země nevyřeší sama. Ačkoli všichni Nizozemci nemají 
na změnu klimatu stejný pohled, myslíme si, že je v každém případě zapotřebí, aby EU vypracovala jasnější 
vizi budoucnosti. Navzdory Zelené dohodě je zřejmé, že se názory členských států často liší. Země by sice 
nadále měly mít možnost činit vlastní rozhodnutí, musí však usilovat o dosažení stejných cílů. Domníváme 
se také, že máme vlastní odpovědnost jakožto občané, jejíž součástí je i přizpůsobení našeho chování 
jakožto spotřebitelů. 
 
„Nizozemsko chce přestat využívat zemní plyn, ale v Německu je jeho využívání 
podporováno. Pro mě je dost těžké to pochopit.“ 

2. Zajistit, aby země a podniky lépe spolupracovaly na řešeních zaměřených na boj proti změně klimatu 

Nizozemci mají dojem, že země v otázkách změny klimatu a životního prostředí často svalují vinu 
na druhé. Hlavní důraz je kladen na rozdíly, například mezi chudými a bohatými zeměmi v EU nebo mezi 
zeměmi s více či méně rozvinutým průmyslem. Dávali bychom přednost tomu, aby se země snažily 
navzájem dohodnout. Podobné společnosti v různých zemích si mohou například vyměňovat své znalosti 
a společně vypracovávat příslušná řešení. Do tohoto typu spolupráce zaměřené na boj proti změně 
klimatu mohou být také více zapojeny chudší země. Mohou pomoci koncipovat společná řešení a mít 
z nich rovněž prospěch. 
 
„Boj proti změně klimatu by neměl být založen na vzájemném soupeření, ale 
na spolupráci.“ 

3. Zavést spravedlivý a v praxi uplatnitelný systém v oblasti emisí CO2 

V rámci boje proti změně klimatu klade EU velký důraz na snižování emisí CO2. Nizozemci se domnívají, že 
potřebujeme lepší systém, který bude spravedlivě penalizovat výrobce i uživatele. Neshodují se v tom, zda 
by mělo být zemím s větším počtem obyvatel dovoleno produkovat více emisí CO2. Některé země mají 
například vysoce znečišťující průmyslová odvětví, zatímco jiné mají pouze značný potenciál pro výrobu 
zelené energie. Je nutné brát tyto rozdíly v potaz, ale zároveň věci příliš nekomplikovat, protože je 
potřeba, aby danému systému všichni rozuměli.  
 
„Průmyslové země toho hodně vyvážejí. Znamená to, že by daň za emise CO2 měly 
platit pouze tyto země? Myslím, že přispívat by měli i uživatelé.“ 
 

4. Jasněji a pozitivněji komunikovat ohledně výzev v oblasti klimatu 

Nizozemci mají možnost o změně klimatu slyšet a číst velké množství informací. Pro mnoho lidí to však 
stále je abstraktní a složitý pojem. Změna klimatu je často považována za něco, co stojí obrovské množství 
peněz, ačkoliv boj proti ní skýtá rovněž příležitosti, například k podpoře místní produkce potravin a rozvoji 
nových, udržitelných technologií. EU může tento narativ komunikovat lépe a častěji. Myslíme si rovněž, že 
vedoucí představitelé členských států by sami mohli jít lepším příkladem. Udržitelnost je možné 
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podporovat tím, že se bude méně cestovat – například mezi Bruselem a Štrasburkem – a více zasedání se 
bude pořádat online. 
 
„Udržitelnost je stále příliš často vnímána jako něco, co vyžaduje náklady; měla by být 
vnímána spíše jako příležitost než jako hrozba.“ 

Diskuse a nápady – on-line i osobně 

„Emise CO2 bychom neměli považovat za právo, ale spíše za problematický nežádoucí účinek.“ 
 
„Mám dojem, že o změně klimatu se v Evropě více mluví, než se proti ní dělá.“ 
 
„Přísnější pravidla v oblasti klimatu nám mohou v průběhu času přinést prospěch; jakožto kontinent, který 
je založen na obchodu, bychom měli v této oblasti hledat příležitosti.“ 
 
Nemůžeme čekat na jiné kontinenty – na to není čas.“ 
 
NÁPAD: „Finančně odměňovat země, jejichž přírodní prostředí a biologická rozmanitost jsou ve velmi 
dobrém stavu.“ 
 
NÁPAD: „V chudých regionech EU podporovat cestovní ruch šetrný k životnímu prostředí.“ 
 

 
Studenti vyšší odborné školy v Doetinchemu: „Každý by měl mít i nadále možnost cestovat na velké 
vzdálenosti.“ 
 
Studentům Graafschap College v Doetinchemu bylo navrženo, že by se lety v rámci EU měly zdražit. 
Někteří studenti s tím souhlasili, neboť dražší letenky motivují lidi k tomu, aby hledali udržitelnější 
alternativy. Bylo však zdůrazněno, že EU by měla zajistit, aby existovaly lepší varianty šetrné ke klimatu 
jako například lepší vlakové spoje. Další účastníci uvedli, že zdražení letenek nepodporují. „Nejvíce 
v současnosti létají bohatí lidé a mohou si to snadno dovolit,“ řekl jeden z účastníků. „Budou v tom 
pokračovat i nadále, i když budou ceny vyšší, ale dovolená ve vzdálených zemích pak bude pro obyčejné 
lidi mimo jejich možnosti.“  
 

 
 
Zemědělci podporující přírodu: „EU může pomoci šířit znalosti o udržitelných řešeních.“ 
 
BoerenNatuur je svaz zemědělských družstev. Součástí tematického dialogu byla i diskuse o změně 
klimatu a životním prostředí. Podle názoru účastníků by jednotlivé země mohly zlepšit provádění 
právních a správních předpisů EU, přičemž jako příklad uvedli právní předpisy týkající se dusíku. 
„V právních předpisech EU je uvedeno pouze to, že stav přírodních oblastí by ‚se neměl zhoršovat‘, ale 
k plnění tohoto požadavku se v jižní Evropě přistupuje zcela jinak než v Nizozemsku.“ Většina účastníků 
se shoduje na tom, že Evropa by měla v rámci boje proti klimatu převzít vedoucí úlohu. Zemědělci jsou 
přesvědčeni, že pouhá slova nestačí; měla by vést k výsledkům, a to především prostřednictvím sdílení 
znalostí. „V odvětví zemědělství pracujeme na určení způsobů, jak dosáhnout ekologicky čistšího 
zemědělství. EU by měla pomoci s rychlým šířením relevantních znalostí.“ 
 

 



Vize Evropy  9 

  



Vize Evropy  10 

Migrace 

(Migrace a uprchlíci) 
 
Hranice mezi zeměmi EU jsou otevřené. Země tedy v rámci EU spolupracují, například při správě vnějších 
hranic a boji proti převaděčství migrantů. Diskutuje se také o spravedlivém přerozdělování uprchlíků mezi 
země EU. Jak na to pohlíží Nizozemsko? 

Doporučení – Náš názor na migraci a uprchlíky 

65 % Nizozemců považuje migraci a uprchlíky za důležitá témata a domnívá se, že by se jimi EU měla 
zabývat. 

1. Zabránit tomu, aby se při debatě o uprchlících ztratily ze zřetele jemnější nuance 

70 % Nizozemců má za to, že hranice na okraji Evropy je potřeba lépe chránit, přičemž 72 % z nich by si to 
stále myslelo, i kdyby to znamenalo, že bude více uprchlíků posláno zpět do nebezpečných zemí. 
Nizozemci se domnívají, že je třeba věnovat větší pozornost tomu, z jakých důvodů lidé z nebezpečných 
zemí prchají. V některých případech je takovým důvodem změna klimatu, v jiných je to válka. Při debatách 
o uprchlících se o základních příčinách často diskutuje pouze v omezené míře a v omezené míře je často 
zmiňována i přidaná hodnota, kterou uprchlíci mohou do dané země přinést. V neposlední řadě máme 
za to, že EU by měla více rozlišovat mezi lidmi z nebezpečných oblastí, kteří se nacházejí na hranicích, 
a ekonomickými migranty. Souhrnně lze říci, že podle našeho názoru debata o migraci a uprchlících často 
opomíjí základní příčiny a postrádá nuance. Evropští politici by s tím měli být schopni něco udělat tím, že 
půjdou dobrým příkladem. 
 
„Na uprchlíky bychom měli pohlížet jako na lidské bytosti stejné, jako jsme my. 
Protože jen málokdo z nás by zůstal nečinně stát a nechal někoho, kdo je v nouzi, 
zemřít.“ 

2. Zajistit spravedlivé a rozumné přerozdělování uprchlíků 

Evropská imigrační služba by měla být schopna zajistit, aby byli uprchlíci spravedlivě přerozdělováni mezi 
země EU. Podle názoru Nizozemců by však měla existovat jasná kritéria pro určení toho, co je spravedlivé. 
Určitou zemi může činit pro uprchlíky atraktivní například dobrý systém sociálního zabezpečení, ale 
existují i další faktory, které jsou pro uprchlíky i pro dotčenou zemi důležité. V Nizozemsku například 
máme nedostatečnou nabídku bydlení, zatímco některé země nebo odvětví ve skutečnosti potřebují více 
migrujících pracovníků. Je podle nás důležité, aby EU při přerozdělování uprchlíků brala tyto skutečnosti 
v potaz. Jednoznačně formulované dohody znamenají nejen jasnost, ale také potřebu méně rozsáhlých 
jednání. V konečném důsledku je to dobrá věc pro všechny zúčastněné. 
 
„Uprchlíci musí mít možnost využívat svůj talent i v cílové zemi.“ 

3. Využívat znalosti a zkušenosti na pomoc regionům, z nichž uprchlíci pocházejí 

67 % Nizozemců je toho názoru, že EU by v zájmu zabránění přílivu uprchlíků měla nebezpečným 
regionům více pomáhat. Jsme si vědomi toho, že uprchlíci se nerozhodnou své domovské země opustit jen 
tak pro nic za nic. Měli bychom se proto zabývat příčinami, kvůli nimž je v daných regionech nebezpečné 
nebo nemožné žít, jako je změna klimatu nebo konflikty. Podpora ze strany EU pro regiony, z nichž 
uprchlíci pocházejí, by mohla být poskytována ve formě znalostí, a nikoli pouze ve formě finanční pomoci. 
V Nizozemsku toho například víme hodně o zemědělství. Můžeme pomáhat jiným zemím v tom, aby se se 
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suchem a erozí lépe vypořádaly prostřednictvím moderních zemědělských metod. A lidé, kteří uprchli 
do Evropy, mohou v některé z evropských zemí absolvovat odbornou přípravu a poté mohou ve svých 
zemích původu sami poskytovat pomoc.  

Diskuse a nápady – on-line i osobně 

„EU by měla zajistit rychlejší azylová řízení. Bylo by pak více prostoru pro lidi, kteří azyl opravdu potřebují.“ 
 
„Znám ve svém okolí hodně mladých lidí, kteří si chtějí koupit dům, ale nemohou najít nic cenově 
dostupného. A místo toho se mezitím bydlení poskytuje uprchlíkům. To je podle mně nefér.“ 
 
„Změna klimatu bude i nadále nutit lidi k tomu, aby ze svých zemí uprchli.  Zastavit to nelze, ale možná to 
lze lépe regulovat.“ 
 
„Žiju v regionu Batávie. Během sezóny hrušek a jablek tady opravdu potřebujeme hodně migrujících 
pracovníků.“ 
 
„Nebezpečné regiony nejsou nebezpečné bezdůvodně; tamější vlády jsou často zkorumpované. Jak víme, 
co se stane s naší pomocí a penězi?“ 
 
NÁPAD: „Přemýšlet také o místních strategiích, jako je účast občanů na místním přijímání uprchlíků 
a financování místních integračních iniciativ.“ 
 
NÁPAD: „Vybudovat ve městech malé obytné domky (koncept „tiny houses“), v nichž mohou uprchlíci ze 
začátku bydlet. Tím by se zmírnil tlak na trhu s bydlením a zvýšila by se podpora pro přijímání lidí.“ 
 

 
Dobrovolníci, kteří byli sami uprchlíky: „Lidé si v Evropě udržují odstup.“ 
 
Taal Doet Meer je dobrovolné sdružení, jež lidem, kteří jsou v Utrechtu noví a mluví cizím jazykem, 
pomáhá zapojit se do komunity. Při tematických diskusích s tímto sdružením se hovořilo nejen 
o migraci, ale zejména o integraci. Někteří účastníci sami přišli do Nizozemska jako uprchlíci, včetně 
jedné osoby ze Sýrie. „Po sedmi letech se stále ještě necítím jako Nizozemec. Stále ještě se mi 
nepodařilo najít práci, i když mám magisterský titul. Všiml jsem si, že evropské země se starají hlavně 
samy o sebe a nejsou plně otevřeny jiným zemím a kulturám.“ Další účastník uvedl, že Evropané si 
často udržují odstup i mezi sebou navzájem. „Většina lidí je sama; každý si dělá svoje vlastní věci. Já si 
ale myslím, že bychom spolu měli mluvit a navzájem se od sebe učit.“ 
 

 
 
Mladí lidé z organizace Nationale Jeugdraad (Národní rada mládeže): „Nechte sem lidi přijít pouze 
tehdy, jestliže se o ně dokážete dobře postarat.“ 
 
V Utrechtu spolu hovořili členové jednotlivých pracovních skupin organizace Nationale Jeugdraad (NJR). 
Účastníci (ve věku od 16 do 23 let) se domnívají, že by se při přerozdělování uprchlíků po celé Evropě 
měly brát v potaz různé aspekty, jako je počet obyvatel dané země a její rozloha, systém sociálního 
zabezpečení a počet přijímacích středisek. „Uprchlíky byste měli nechat do své země přijít pouze tehdy, 
jestliže se o ně dokážete dobře postarat,“ uvedl jeden z účastníků. Mladí lidé se rovněž domnívají, že 
pokud některá země nedodrží dohody o přijímání uprchlíků, měly by z toho být vyvozeny patřičné 
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důsledky. Měla by být například přinucena zaplatit pokutu. „A k tomu, kam půjdou, by měli mít 
možnost se vyjádřit i uprchlíci samotní,“ řekl jeden z účastníků. Pokud například mají někde rodinu, 
nemůžete je nechat poslat někam jinam.“ 
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Zdraví 

(Zdravotní péče) 
 
Ačkoli zdravotní péči řídí především jednotlivé země, evropská politika ji může podporovat a posilovat, 
a to například při řešení koronavirové krize nebo jiných (budoucích) zdravotních krizí nebo společným 
výzkumem závažných onemocnění. Jak na to pohlíží Nizozemsko? 

Doporučení – Naše vize zdravotní péče 

64 % Nizozemců považuje zdravotní péči za důležitou a domnívá se, že by se EU měla tímto tématem 
zabývat. 

1. Převzít větší kontrolu nad protipandemickými opatřeními 

83 % Nizozemců je toho názoru, že by země v EU měly více spolupracovat, aby zabránily šíření infekčních 
onemocnění po celém světě, protože viry se na hranicích nezastaví. To jsme viděli již nyní během 
koronavirové pandemie. Politika v EU může být matoucí. To není dobré pro dodržování pravidel. Podle 
našeho názoru by opatření, která mají zabránit šíření virů v Evropě, měla být lépe koordinována, aniž by 
však pravidla musela být všude stejná. Měl by existovat prostor pro rozhodování na místní úrovni, a to 
nejen proto, že se míra nákazy může lišit, ale také proto, že Evropa je tvořena různými kulturami. Některá 
opatření fungují v jedné zemi lépe než v zemi jiné. 
 
„Žiji v Nizozemsku poblíž německých hranic. Odlišná pravidla související s pandemií 
COVID-19, která jsou v obou zemích uplatňována, mě dohánějí k šílenství.“ 

2. Zajistit cenově dostupné a spolehlivé léčivé přípravky pro všechny 

71 % Nizozemců se domnívá, že by EU měla zajistit, abychom se, pokud jde o vývoj, výrobu a dodávky 
léčivých přípravků, museli méně spoléhat na země mimo EU. Pokud by to ale znamenalo, že lidé budou 
muset na tyto přípravky čekat déle, názory se rozcházejí. Podle názoru Nizozemců by to výrobu a distribuci 
léčiv komplikovalo. Na jedné straně se Nizozemsko potýká s prudce rostoucími náklady na zdravotní péči 
a podle našeho názoru je důležité, aby byly náklady po co nejdelší dobu udržovány na nízké úrovni. 
Na druhé straně chceme být schopni léčivům důvěřovat, i když pocházejí z daleka. Není to jen otázka 
kvality, ale také udržitelné a etické výroby. Obecně se domníváme, že důležité léčivé přípravky by měly být 
všeobecně dostupné, a to i v chudších zemích. 
 
„Náklady na zdravotní péči jsou dnes na cenové úrovni, která je téměř nedostupná. 
Proto bychom se měli pokusit nakupovat nové léčivé přípravky co nejlevněji.“ 

3. Země musí jednat individuálně s cílem zefektivnit své systémy zdravotní péče a učinit je 
spravedlivějšími 

Nizozemci mají ohledně zdravotní péče obavy, které jdou nad rámec dopadu pandemie COVID-19. Čelíme 
například problémům se strukturální kapacitou v nemocnicích. Někteří Nizozemci nemají pozitivní názor 
na to, jaké dopady má na zdravotní péči trh. Chápeme, že farmaceutické společnosti musí své investice 
získat zpět a že zdravotní pojišťovny chtějí zdravotní péči nakupovat levně, avšak velké společnosti by svou 
moc neměly zneužívat. EU by s tím měla prostřednictvím regulace něco udělat. V jiných ohledech 
považujeme zdravotní péči primárně za vnitrostátní záležitost. Koneckonců země samy nejlépe vědí, jaké 
jsou místní problémy a priority. Domníváme se však, že je důležité, aby se evropské země v zájmu zlepšení 
zdravotní péče od sebe navzájem učily. 
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Diskuse a nápady – on-line i osobně 

„Pokud jde o dostupnost léčivých přípravků v Evropě, měli bychom být trochu opatrnější. V současnosti jich 
příliš mnoho poskytujeme jiným.“ 
 
„Je dobře, že Německo přebírá pacienty s onemocněním COVID-19 z Nizozemska. Rád bych v Evropě viděl 
větší míru takové solidarity.“ 
 
„Bez ohledu na to, kde v EU žijete a zda jste bohatí nebo chudí, má každý právo na dobrou zdravotní péči.“ 
 
„Při nákupu léčivých přípravků neberte v potaz jen cenu, ale také etiku. To znamená, že je například 
nepřijatelná dětská práce.“ 
 
NÁPAD: „Zlepšit zdraví Evropanů zajištěním toho, aby byli vystaveni menšímu stresu. Například snížit počet 
pracovních hodin za týden.“ 
 
NÁPAD: „Využívat vážné hry nebo rozšířenou realitu s cílem pomoci mladým lidem v tom, aby si mohli 
vybírat zdravější alternativy.“ 
 

 
Lidé z Utrechtu marockého původu: „Zdraví něco stojí.“ 
 
Sdružení Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) podporuje zapojení marocké komunity ve čtvrti 
Overvecht v Utrechtu. Podněcuje dialog v dané lokalitě s cílem zmírnit znevýhodnění. Účastníci 
tematického dialogu o vizích Evropy se domnívají, že evropská spolupráce má mnoho přínosů. Někteří 
účastníci jsou však toho názoru, že Nizozemsko je někdy až příliš závislé na jiných zemích. Jako příklad 
byla uvedena pandemie COVID-19. Účastníci mají za to, že dlouhé diskuse v rámci Evropy vedly k tomu, 
že Nizozemsko začalo s očkováním příliš pozdě. „Možná by to vyšlo dráž, kdyby Nizozemsko chtělo činit 
více rozhodnutí samo za sebe,“ uvedl jeden účastník. „Ale jedná se o zdraví a zdraví něco stojí.“ 
 

 
 
Žáci ve městě Helmond: „Je lepší postupovat inteligentně a některé své kroky navzájem napodobovat, 
než aby všichni uplatňovali totožný přístup.“ 
 
15 a 16letí žáci školy Dr. Knippenbergcollege v Helmondu diskutovali o tom, jakým způsobem Evropa 
pandemii řeší. Někteří žáci se domnívají, že členské státy EU měly vakcinační program stanovit 
společně. Většina účastníků je toho názoru, že každá jednotlivá země má lepší představu o tom, co je 
v dané zemi zapotřebí a co tam funguje, a může tak lépe určit, co je pro její obyvatele nejlepší. 
Jednotlivé země například vědí, ve kterých odvětvích je třeba zajistit očkování nejdříve a ve kterých 
odvětvích se s ním může počkat. „Samozřejmě, že je dobré o tom diskutovat na mezinárodní úrovni,“ 
řekl jeden z žáků. „Když mají různé země své vlastní odlišné přístupy, mohou své kroky navzájem 
sledovat a jedna od druhé se učit.“ 
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Role EU ve světě 

Svět čelí obrovským výzvám. EU je přesvědčena, že otázky, jako je změna klimatu a pandemie, lze řešit 
pouze prostřednictvím globální spolupráce. A chce, aby byl její hlas na světové scéně jasně slyšet, 
například po boku Spojených států a Číny. Jak na to pohlíží Nizozemsko? 

Doporučení – naše vize role EU ve světě 

56 % Nizozemců považuje roli EU ve světě za důležitou záležitost, kterou by se měla EU zabývat. 

1. Využít síly EU, zejména pokud jde o důležité mezinárodní otázky 

Za největší přidanou hodnotu EU považuje mnoho Nizozemců skutečnost, že mimo jiné i díky jejímu 
založení žijí Evropané již více než 75 let v míru. Síla EU navíc podle Nizozemců spočívá ve společném řešení 
velkých mezinárodních výzev. Jako příklad lze uvést změnu klimatu, pandemii a uprchlickou krizi. Členské 
státy také mohou více ovlivnit země mimo EU tím, že mezinárodní dohody uzavřou společně jako EU. 
Domníváme se, že Nizozemsko je příliš malé na to, aby v těchto otázkách něco zmohlo. Na druhou stranu 
si přejeme, aby naše země mohla i nadále činit vlastní rozhodnutí v souladu s naší kulturou a zájmy. 
Spolupráce v Evropě by proto měla především zajistit efektivnost a dopad. 
 
„Z pozice EU je snazší uzavírat dohody o mezinárodní spolupráci než z pozice 
jednotlivých zemí.“ 

2. Namísto konfliktů je důležité podporovat spolupráci, a to jak v Evropě, tak mimo ni 

66 % nizozemských občanů se domnívá, že by EU měla vytvořit silnější blok proti jiným mezinárodním 
mocenským blokům. Jsme svědky toho, že rovnováha ve světě klesá. Země jako Čína a Rusko získávají 
v různých oblastech stále větší moc. To nás docela znepokojuje. EU by proto měla věnovat pozornost 
otázkám, jako je mezinárodní bezpečnost a ochrana evropského hospodářství před nekalými obchodními 
praktikami. Domníváme se, že je důležité, aby se členské státy častěji a rychleji dohodly na jednotném 
přístupu. Pak bude náš hlas slyšet zřetelněji. Skutečnost, že jsme jako evropské země společně silnější, 
neznamená, že se chceme častěji zapojovat do konfliktů. Především chceme účinně spolupracovat 
s mimoevropskými zeměmi, kdykoli to bude možné. 
 
„Snížením vnitřních rozdílů a konfliktů posílíme viditelnost a vliv EU na světové scéně.“ 

3. Uváženým způsobem nabízet pomoc při řešení konfliktů 

Vzhledem k tomu, jak úloha EU ve světě narůstá, se 50 % Nizozemců domnívá, že jednou z důležitých 
otázek je přístup ke konfliktům ve světě. Je pro nás obtížné říci, co je nejlepší způsob řešení konfliktů. 
Zkušenosti z minulosti ukazují, že vojenské intervence nekončí vždy dobře. Mohou vést k nečekaně 
vysokým nákladům a zapříčinit zvýšené toky uprchlíků. Země by měly mít možnost se s ohledem na místní 
dopad samy rozhodnout, zda se chtějí do války zapojit. Obecně považujeme větší spolupráci mezi 
evropskými armádami za dobrou věci: je podle našeho názoru důležité, aby byla Evropa schopna se řádně 
bránit. Vždy však preferujeme řešit konflikty tak, aniž by bylo nutné se uchýlit k použití síly. 
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„Během evakuace z Afghánistánu přišla každá země se svým vlastním plánem. Určitě 
to snad bylo možné udělat lépe?“ 

Diskuse a nápady – on-line i osobně 

„EU by si měla zamést před vlastním prahem, než začne říkat druhým, co mají dělat.“ 
 
„Tím, že my, Evropané, ve velkém množství nakupujeme čínské výrobky, dáváme Číně výhodu.“ 
 
„USA jsou pro evropskou obranu stále nesmírně důležité.“ 
 
„Být členem EU znamená, že i vy máte místo u jednacího stolu, takže můžete mít vliv na důležitá 
rozhodnutí.“ 
 
„EU musí sama sebe přestat vnímat jako samostatný subjekt, protože jím není. Je sdružením evropských 
členských států založeným na spolupráci a měla podle toho chovat.“ 
 
NÁPAD: „Stejně jako pravidelné mezinárodní summity o klimatu by se měly konat pravidelné konference 
o lidských právech.“ 
 
NÁPAD: „Zefektivnit evropské armády například tím, že budou společně nakupovat vybavení.“ 
 

 
Ženy nizozemsko-marockého původu: „Zasazujte se o lidská práva.“ 
 
Femmes for Freedom je nizozemské sdružení, které bojuje proti nuceným sňatkům, sexuální represi 
a finančnímu zneužívání dívek a žen z bikulturního prostředí. Ve spolupráci s uvedeným sdružením bylo 
uspořádáno setkání se skupinou žen marocko-nizozemského původu. Účastnice mají za to, že EU je 
v současné době příliš závislá na Rusku a Číně. „Je jasně vidět, že EU se prostě neodváží nic udělat, 
protože se bojí následných sankcí“, řekla jedna z účastnic. Jako příklad zmínily výrobu léčivých 
přípravků, které nemusí být ani zdaleka levné. „Pokud dojde ke konfliktu, Čína může jednoduše 
vypnout kohoutek a my nebudeme mít nic,“ řekla další účastnice. Bylo rovněž poukázáno na otázku 
lidských práv. „Předstíráme, že tohle téma považujeme za opravdu důležité, ale zavíráme oči před tím, 
co Čína dělá ve vztahu k Ujgurům,“ řekla další účastnice. 
 

 
 
Žáci ze střední školy se zaměřením na přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiku (STEM) 
(tzv. „technasium“) v Alkmaaru: „Žádnou společnou armádu.“ 
 
Žáci ze střední školy STEM Jana Arentsze v Alkmaaru během svého tematického dialogu hovořili 
o kladech a záporech společné evropské armády. Účastníci jednoznačně konstatovali, že tento záměr 
nepodporují. „Pokud by některá země v EU měla problém s některou zemí mimo EU, museli bychom se 
automaticky zapojit do války. Myslím, že země by měly mít možnost si o tom rozhodnout samy,“ řekl 
jeden z účastníků. Diskutovalo se rovněž o možnosti třetí světové války. Podle názoru žáků není příliš 
pravděpodobné, že k ní dojde, ale pokud by k ní opravdu došlo, bylo podle nich stále ještě možné 
rychle nalézt nějaké řešení. „Armády mohou také dobře spolupracovat. Pokud jde o mě, žádná 
evropská armáda existovat nemusí.“ 
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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 

On-line 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. 
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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. 

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). 
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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. 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: 
 
 

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 
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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 

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 

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 a 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 
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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 

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 % 

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. 
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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 % 

Křesťanskodemokratická výzva (CDA) 6 % 

Strana práce (PvdA) 6 % 

Strana za zvířata 4 % 

Zelená levice (GroenLinks) 4 % 

Křesťanská unie 3 % 

Strana JA21 3 % 

Farmářsko-občanské hnutí (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Fórum pro demokracii 2 % 

Reformovaná politická strana (SGP) 2 % 

Volt Europa (Volt) 2 % 

PŘEMÝŠLEJ (DENK) 1 % 

Skupina „Van Haga“ 1 % 

Strana BIJ1 1 % 

Frakce „Den Haan“ 0 % 
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Strana % 

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 % 

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 
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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. 

Vykazování a úplnost 

Tato zpráva analyzuje výsledky 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 občanů1), 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 občanů2), 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 šest setkání formou osobního dialogu, která byla určena zvláště pro mladé lidi. 
 
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 
• Nationale Jeugdraad (jednání se konalo mimo prostory této organizace) 
 
Těchto setkání za účelem dialogu se zúčastnilo celkem 110 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. 
 

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. 
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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 
 
 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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