
Ομάδα Λιθουανών πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης  

Έκθεση 

 

 

Η παρούσα έκθεση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται εν συντομία ο τρόπος με 
τον οποίο οργανώθηκε η εκδήλωση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι συστάσεις για την πολιτική της 
ΕΕ και για την εθνική πολιτική της Λιθουανίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στην 
ομάδα πολιτών. Στο τρίτο μέρος περιέχεται μια σύντομη ανάλυση των συζητήσεων των ομάδων και των 
βασικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Στο τέταρτο μέρος συγκρίνονται τα αποτελέσματα της ομάδας 
πολιτών με τα αποτελέσματα των ερευνών των Λιθουανών πολιτών σχετικά με την κατάσταση και το μέλλον 
της Ευρώπης.  

1. Οργάνωση της εθνικής ομάδας πολιτών 

 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης για τη διοργάνωση 
εθνικών ομάδων πολιτών, τον Δεκέμβριο του 2021, το λιθουανικό παράρτημα του ερευνητικού οργανισμού 
Kantar TNS, εξ ονόματος του Υπουργείου Εξωτερικών, ανέπτυξε μια μεθοδολογία για τη 
στρωματοποιημένη και αντιπροσωπευτική τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων Λιθουανών πολιτών.Πάνω σε 
αυτή τη βάση, ο Kantar TNS επέλεξε 25 Λιθουανούς πολίτες ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι εκπροσωπούν 
διάφορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Λιθουανίας1. 

Οι πολίτες που επιλέχθηκαν προσκλήθηκαν σε μια εικονική εναρκτήρια συνεδρίαση στις 4 Ιανουαρίου, κατά 
τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο στόχος της εθνικής ομάδας πολιτών και συζητήθηκαν τα θέματα 
που σχετίζονται περισσότερο με το μέλλον της Ευρώπης. Έπειτα από την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες 
έλαβαν ένα έγγραφο στο οποίο περιγράφονταν λεπτομερέστερα τα θέματα που συζητήθηκαν και στο οποίο 
περιλαμβάνονταν επίσης πηγές πληροφόρησης.  
Στις 15 Ιανουαρίου το Υπουργείο Εξωτερικών φιλοξένησε την εθνική ομάδα πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Κέντρο Μελετών Ανατολικής 
Ευρώπης (Eastern European Studies Center – EESC) και τον ερευνητικό οργανισμό Kantar TNS. Οι 25 
πολίτες που επιλέχθηκαν συμμετείχαν αυτοπροσώπως. 
 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα συζήτησαν δύο θέματα που άπτονται της πολιτικής της ΕΕ: ποιος πρέπει να 
είναι ο ρόλος και οι εξουσίες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και ποιος πρέπει να είναι ο οικονομικός 
της ρόλος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διεξήχθησαν για καθένα από τα παραπάνω θέματα ξεχωριστές 
συνεδριάσεις, στην αρχή των οποίων οι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα πολιτικής της ΕΕ, o Linas Kojala 
(EESC) και ο καθηγητής Ramūnas Vilpišauskas (Πανεπιστήμιο του Vilnius) παρείχαν στους πολίτες 
συνοπτικές πληροφορίες και ενημέρωση για ζητήματα σχετικά με το θέμα της συνεδρίασης. Οι πολίτες είχαν 
τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Έπειτα από την εισαγωγή των 
εμπειρογνωμόνων, οι πολίτες χωρίστηκαν σε τρεις μικρότερες ομάδες, καθεμία από τις οποίες αποτελούσε 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Κάθε ομάδα έπρεπε να εξετάσει ένα διαφορετικό ζήτημα σχετικό με το θέμα 
της συνεδρίασης. Κατά τη συνεδρίαση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική τέθηκαν τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 

1.1. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αυτόνομης αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ; 
1.2.  Τι είδους σχέσεις πρέπει να διατηρεί η ΕΕ με τους γείτονές της στην Ανατολική Ευρώπη, στη 

Βόρεια Αφρική και στην Τουρκία; 
1.3.  Τι είδους μεταναστευτική πολιτική πρέπει να ακολουθεί η ΕΕ; 

Στη συνεδρίαση που αφορούσε τον οικονομικό ρόλο της ΕΕ τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 
2.1.  Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ανακατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

της ΕΕ και για κοινό δανεισμό της ΕΕ;  
2.2. Θα πρέπει τα κοινωνικά πρότυπα να ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ; 
2.3. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία της ΕΕ; 

Στο τέλος της συνεδρίασης, κάθε ομάδα έπρεπε να διατυπώσει τα βασικότερα συμπεράσματα της συζήτησής 
της, με τη μορφή δηλώσεων αρχής ή πιο συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα 

                                                      
1 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Λιθουανίας, επιλέχθηκαν πολίτες που εκπροσωπούν τις 
πόλεις Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai και Panevėžys και τις περιφέρειες Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai και Utena. 



πολιτικής της ΕΕ. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα 
παρουσίασε τα εν λόγω συμπεράσματα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην ομάδα, ενώ οι συμμετέχοντες 
των άλλων ομάδων είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να διατυπώσουν συστάσεις για τη 
συμπλήρωση των προτάσεων. Μετά τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις, οι πολίτες ψήφισαν μεμονωμένα 
υπέρ δύο συμπερασμάτων: την πρόταση ή τη δήλωση που ήταν η σημαντικότερη για την ενίσχυση του ρόλου 
της Λιθουανίας στην ΕΕ, και για την επιτυχία της ίδιας της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη· και τη δήλωση ή 
την πρόταση που κατά την άποψη των συμμετεχόντων ήταν η πιο σημαντική για την προσωπική τους 
ευημερία ως κατοίκων της ΕΕ. Μετά την ψηφοφορία ακολούθησε συζήτηση για την ανακεφαλαίωση των 
βασικότερων ιδεών που διατυπώθηκαν από την εθνική ομάδα πολιτών. 
Μια εβδομάδα μετά την εκδήλωση οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν το περιεχόμενο των συζητήσεων και 
επεξεργάστηκαν περαιτέρω τις ιδέες που πρότειναν οι πολίτες. Στις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε 
εικονική ανακεφαλαιωτική συνεδρίαση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν στους πολίτες οι συστάσεις που 
προέκυψαν από το περιεχόμενο των συζητήσεών τους. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν εάν 
συμφωνούσαν με τις συστάσεις, να κάνουν προσθήκες σε αυτές και να τις ιεραρχήσουν. Έπειτα από την 
ανακεφαλαιωτική συνεδρίαση, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την παραπάνω δυνατότητα για μία εβδομάδα. 
Στο διάστημα αυτό μπορούσαν να αποστέλλουν γραπτώς τις απόψεις και τα σχόλιά τους στους διοργανωτές 
της εκδήλωσης. 
 

2. Αποτελέσματα της εθνικής ομάδας πολιτών  

Στο παρόν μέρος της έκθεσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας πολιτών, δηλαδή οι 
συστάσεις και οι δηλώσεις των ομάδων εργασίας σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και 
την οικονομία. 
 

Πρώτη συνεδρίαση: Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική 

 
1. Καλούμε την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερη πολιτική έναντι της Κίνας. Απαιτείται μεν μεγαλύτερη 

στήριξη προς τη Λιθουανία, αλλά και η Λιθουανία θα πρέπει να εναρμονίσει περισσότερο τη θέση της με 
τους εταίρους της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότερη εναρμόνιση των συμφερόντων 
εντός της ΕΕ και μια ενιαία πολιτική σε σχέση με την Κίνα, καθώς και σε σχέση με άλλα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής, συνιστούμε να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ. 

2. Συνιστούμε να επανέλθουμε, σε επίπεδο ΕΕ, στο ζήτημα της θέσπισης συστήματος ποσοστώσεων για τους 
μετανάστες. 

3. Συνιστούμε τη σύσταση, σε επίπεδο ΕΕ, επιτροπής που θα ασχολείται με την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών προκλήσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η ταχύτερη αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών κρίσεων, το δικαίωμα των κρατών μελών να προβάλλουν και να υπερασπίζονται τα εθνικά 
τους συμφέροντα, καθώς και η εκπόνηση και η εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης. 

4. Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής κατάστασης των χωρών της Βόρειας Αφρικής, συνιστούμε την ενίσχυση 
των οικονομικών και ανθρωπιστικών δεσμών μας με αυτές, αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση της επιρροής 
της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων χωρών στην περιοχή αυτή. 

5. Συνιστούμε την ενίσχυση των δεσμών με την Ανατολική Ευρώπη, μέσω της προώθησης οικονομικών μέτρων 
που απευθύνονται σε ιδιώτες. 

6. Ζητούμε οι κυρώσεις της ΕΕ κατά των ξένων οντοτήτων να είναι αυστηρότερες, πιο στοχευμένες και να 
περιλαμβάνουν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του κράτους στο οποίο επιβάλλονται (π.χ. πολιτικούς ηγέτες). 

7. Ζητούμε η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, των ευρωπαϊκών περιφερειών και των κοινωνιών.  

8. Συνιστούμε στην ΕΕ να επανεξετάσει τη μέχρι τώρα ανοικτή μεταναστευτική πολιτική της, η οποία 
προκαλεί προβλήματα ασφάλειας, προωθεί την εγκληματικότητα και δημιουργεί κλειστές κοινότητες εντός 
της κοινωνίας. 

9. Καλούμε τη Λιθουανία να εκφράζει πιο ενεργά την άποψή της σε θέματα που άπτονται της μεταναστευτικής 
πολιτικής και να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τις μεταναστευτικές προκλήσεις. 

10. Συνιστούμε στην ΕΕ να ακολουθήσει μια ενεργό και αυστηρή πολιτική έναντι των κρατών που 
χρησιμοποιούν τα μεταναστευτικά ρεύματα ως εργαλείο για υβριδικές επιθέσεις, επιβάλλοντας ομόφωνα 
αυστηρότερες κυρώσεις και συζητώντας μαζί τους με σκοπό την αποκλιμάκωση της κατάστασης. 



Δεύτερη συνεδρίαση: Ο οικονομικός ρόλος της ΕΕ 

1. Συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με σημαντικά 
αγαθά: προτεραιότητα στο ενδοενωσιακό εμπόριο, προώθηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγών. Συνιστούμε, επίσης, να συνεχιστεί η 
αναζήτηση νέων εξαγωγικών αγορών. 

2. Συνιστούμε την επανεξέταση της προσέγγισης σε σχέση με τις συμβάσεις φυσικού αερίου, με σκοπό τη 
σύναψη τόσο μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων. Συνιστούμε την περαιτέρω 
διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού. 

3. Συνιστούμε την αξιολόγηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της εφαρμογής τους, 
λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών. Για την επίτευξη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, συνιστούμε, εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να 
χρησιμοποιηθεί πυρηνική ενέργεια και ενέργεια από φυσικό αέριο. 

4. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να σέβονται την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ. Καλούμε 
τη Λιθουανία να λάβει μια σαφή και αταλάντευτη θέση στο θέμα αυτό. 

5. Συνιστούμε στη Λιθουανία να αξιοποιήσει περισσότερο τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της για τη δημιουργία υψηλότερων κοινωνικών προτύπων, την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

6. Συνιστούμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των υποδομών δεδομένων. 

7. Συνιστούμε στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν προτεραιότητα στην προώθηση της εξοικείωσης των 
πολιτών με τα οικονομικά θέματα, στην εκπαίδευση και στη διάδοση των πληροφοριών. 

8. Συνιστούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ να περιλαμβάνουν φιλόδοξα κοινωνικά, εργασιακά και 
υγειονομικά πρότυπα. Συνιστούμε τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το τι 
επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη 
διαχείριση των πληροφοριών των χρηστών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9. Συνιστούμε να εξεταστεί περαιτέρω ο κοινός δανεισμός σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία 
ευνοϊκότερων όρων δανεισμού. Συνιστούμε επίσης την ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων και υπεύθυνων 
πολιτικών που περιορίζουν την ανάγκη δανεισμού των κρατών μελών. 

10. Συνιστούμε να ενισχυθεί ο έλεγχος της απορρόφησης και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, αρχής 
γενομένης από τους δήμους, και να παγιωθεί η τρέχουσα πρακτική προσαρμογής της χρήσης των 
κονδυλίων. Δεδομένου ότι οι αντικειμενικές συνθήκες των δικαιούχων χρηματοδότησης της ΕΕ ενδέχεται να 
αλλάξουν, είναι πολύ σημαντικό να εξισορροπηθεί η ανάγκη για διαφάνεια με την ανάγκη για ευελιξία. 

11. Συνιστούμε στη Λιθουανία να συνεχίσει να προωθεί ενεργά την επιχειρηματική ανάπτυξη και τις επενδύσεις 
στις περιφέρειές της. 

 

3. Ανάλυση των συζητήσεων και των αποτελεσμάτων της 
εθνικής ομάδας πολιτών 

Οι συμμετέχοντες στην εθνική ομάδα πολιτών εξέτασαν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν 
σήμερα τη Λιθουανία (αυτά, δηλαδή, που συζητούνται ευρέως στην εθνική πολιτική και στα μέσα 
ενημέρωσης) καθώς και τις πιθανές λύσεις τους. Η ψηφοφορία επί των σημαντικότερων συμπερασμάτων της 
ομάδας έδειξε ότι σχεδόν το 45 % του συνόλου των ψήφων και στις δύο συνεδριάσεις αφορούσε προτάσεις 
για δύο συγκεκριμένα θέματα: τις σχέσεις με την Κίνα και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (βλ. 
πίνακα παρακάτω). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στο ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής: παρότι υπήρχε 
μόνο μία πρόταση για το θέμα αυτό, αυτή έλαβε σχεδόν το 10 % του συνόλου των ψήφων των 
συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών δείχνουν ότι η αντίληψη των πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης μπορεί να καθορίζεται από τα υφιστάμενα (εθνικά) πολιτικά προβλήματα και από την επικαιρότητα. 
 
Σύσταση Ψήφοι 
Πρώτη συνεδρίαση: Ο ρόλος και οι εξουσίες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική 



1. Καλούμε την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερη πολιτική έναντι της Κίνας. Η 
στήριξη που λαμβάνει επί του παρόντος η Λιθουανία δεν είναι μεν επαρκής, αλλά 
και η Λιθουανία δεν έχει εναρμονίσει επαρκώς τη θέση της με τους εταίρους της 
ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότερη εναρμόνιση των 
συμφερόντων εντός της ΕΕ και μια ενιαία πολιτική σε σχέση με την Κίνα, καθώς 
και σε σχέση με άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συνιστούμε να εξεταστεί η 
δυνατότητα δημιουργίας μιας θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ. 

11 (22.9 %) 

 

8 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 3 
σημαντικό σε προσωπικό 
επίπεδο 

2. Συνιστούμε να επανέλθουμε, σε επίπεδο ΕΕ, στο ζήτημα της θέσπισης συστήματος 
ποσοστώσεων για τους μετανάστες.  

9 (18.8 %) 

 

9 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει 

3. Συνιστούμε τη σύσταση, σε επίπεδο ΕΕ, επιτροπής που θα ασχολείται με την 
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η 
ταχύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κρίσεων, το δικαίωμα των κρατών 
μελών να προβάλλουν και να υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα, καθώς και 
η ανάπτυξη και η εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης. 

7 (14.6 %) 

 

3 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 4 
σημαντικό σε προσωπικό 
επίπεδο 

4. Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής κατάστασης των χωρών της Βόρειας Αφρικής, 
συνιστούμε την ενίσχυση των οικονομικών και ανθρωπιστικών δεσμών μας με αυτές, 
αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση της επιρροής της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων 
χωρών στην περιοχή αυτή. 

6 (12.5 %) 

 

6 σημαντικό σε 
προσωπικό επίπεδο 

5. Συνιστούμε την ενίσχυση των δεσμών με την Ανατολική Ευρώπη, μέσω της λήψης 
οικονομικών μέτρων που απευθύνονται σε ιδιώτες. 

5 (10.4 %) 

 

5 σημαντικό σε 
προσωπικό επίπεδο 

Δεύτερη συνεδρίαση: Ο οικονομικός ρόλος της ΕΕ 

1. Συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με σημαντικά αγαθά: προτεραιότητα στο ενδοενωσιακό εμπόριο, 
προώθηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας εντός της ΕΕ και 
περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγών. Συνιστούμε επίσης να 
διερευνηθούν νέες εξαγωγικές αγορές. 

9 (19.6 %) 

 

3 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 6 
σημαντικό σε προσωπικό 
επίπεδο 

2. Συνιστούμε την επανεξέταση της προσέγγισης σε σχέση με τις συμβάσεις φυσικού 
αερίου, με σκοπό τη σύναψη τόσο μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων 
συμβάσεων. Συνιστούμε την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού 
εφοδιασμού. 

9 (19.6 %) 

 

9 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει 

3. Συνιστούμε την αξιολόγηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
της εφαρμογής τους, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αρνητικών 
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών. Για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας, συνιστούμε, εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να 
χρησιμοποιηθεί πυρηνική ενέργεια και ενέργεια από φυσικό αέριο. 

6 (13 %) 

 

6 σημαντικό σε 
προσωπικό επίπεδο 

4. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να σέβονται την υπεροχή του 
δικαίου της ΕΕ. Καλούμε τη Λιθουανία να λάβει μια σαφή και αταλάντευτη θέση 
στο θέμα αυτό. 

4 (8,7 %) 

 

2 σημαντικό για την 
Ευρώπη εν γένει, 2 
σημαντικό σε προσωπικό 
επίπεδο 

 

Επιπλέον, τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες —οι σχέσεις με την Κίνα, η 
μετανάστευση και η ενέργεια— δεν έχουν χαρακτήρα ad hoc: ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο μακροπρόθεσμο μέλλον της Ευρώπης. Επομένως, δεν αποτελεί πρόβλημα το 
γεγονός ότι η επικαιρότητα είναι πιθανόν αυτή που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες όταν σκέφτονται το 
μέλλον. Δεδομένου ότι το μέλλον διαμορφώνεται σταδιακά από σήμερα, η κατανόηση των βασικών 
βραχυπρόθεσμων προσδοκιών των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων 
διαδικασιών και την επίλυση των προβλημάτων με βιώσιμο τρόπο. Στο σκεπτικό αυτό στηρίζεται η 
παρακάτω ανάλυση των κύριων αποτελεσμάτων της εθνικής ομάδας πολιτών. 
 

Τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ψήφων (11 ή σχεδόν 12 %) συγκέντρωσε η δήλωση ότι η ΕΕ χρειάζεται 
μια αποτελεσματικότερη πολιτική έναντι της Κίνας. Αυτό το γενικό συμπέρασμα περιελάμβανε μια σειρά 
ειδικότερων δηλώσεων. Πρώτον, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η στήριξη που παρείχε μέχρι σήμερα η ΕΕ 
στη Λιθουανία ήταν ανεπαρκής λόγω της οικονομικής πίεσης που υφίστατο από την Κίνα. Δεύτερον, οι 
εκπρόσωποι της ομάδας που κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό τόνισαν ότι η Λιθουανία πρέπει επίσης να 
εντείνει τον συντονισμό της πολιτικής της έναντι της Κίνας με τους εταίρους της στην ΕΕ, κυρίως διότι το 
εμπόριο με την Κίνα εξακολουθεί να είναι σημαντικό για την ΕΕ στο σύνολό της. Τρίτον, οι πολίτες 



υποστήριξαν ότι η δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στον 
συντονισμό των θέσεων και στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών για την Κίνα καθώς και για άλλα ζητήματα με 
αποτελεσματικότερο τρόπο. Οκτώ συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για την Ευρώπη εν γένει, ενώ τρεις από αυτούς το έκριναν ως σημαντικό για τους ίδιους 
προσωπικά. 
 
Το ζήτημα των σχέσεων με την Κίνα συνδέεται στενά με δύο άλλες προτάσεις που συγκέντρωσαν μεγάλο 
αριθμό ψήφων από τους πολίτες. Εννέα συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ του συμπεράσματος που εξήχθη κατά 
τη δεύτερη συνεδρίαση ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού (τρεις συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη εν γένει και άλλοι έξι ότι είναι σημαντικό για τους 
ίδιους προσωπικά). Το συμπέρασμα αυτό έχει επίσης διάφορες όψεις. Πρώτον, οι πολίτες τόνισαν την ανάγκη 
να δοθεί προτεραιότητα στις αγορές της ΕΕ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αξιόπιστους προμηθευτές και 
υψηλότερα πρότυπα προϊόντων. Δεύτερον, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη προώθησης παραγωγικών 
ικανοτήτων υψηλής τεχνολογίας εντός της ίδιας της Ευρώπης. Τρίτον, οι πολίτες τάχθηκαν υπέρ της 
περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών εισαγωγών. Κατά τη διατύπωση των συστάσεων αυτών, οι 
συμμετέχοντες στη συζήτηση ανέφεραν συνεχώς τον «παράγοντα Κίνα». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στις 
απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με τα κινεζικά προϊόντα, στην εξάρτηση από τον εφοδιασμό 
κινεζικών πρώτων υλών για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και στην πρακτική της Κίνας να 
αντιγράφει ή να κλέβει τεχνολογίες από δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της. Έξι 
ακόμη ψήφους («σημαντικό σε προσωπικό επίπεδο») έλαβε η πρόταση για την ανάπτυξη της οικονομικής 
και ανθρωπιστικής συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, διότι ήταν σημαντικό να 
μειωθεί η επιρροή της Κίνας, καθώς και της Ρωσίας και άλλων εχθρικών κρατών, στις χώρες αυτές. 
 
Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας φάνηκε, επίσης, ότι οι πολίτες ανησυχούν για τα ζητήματα που 
άπτονται της μετανάστευσης. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, δύο από τα τρία συμπεράσματα που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους επικεντρώνονταν στη μετανάστευση. Εννέα συμμετέχοντες ψήφισαν 
υπέρ της πρότασης να επανεξετάσει η ΕΕ τη δυνατότητα θέσπισης ενός συστήματος υποχρεωτικών 
ποσοστώσεων μεταναστών για τα κράτη μέλη (όλοι τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία της πρότασης αυτής για 
ολόκληρη την Ευρώπη). Οι συμμετέχοντες που διατύπωσαν το εν λόγω συμπέρασμα τάχθηκαν υπέρ του να 
βασιστούν οι εθνικές ποσοστώσεις στον πληθυσμό, η δε ΕΕ, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης, να χορηγήσει 
κονδύλια για την υποδοχή των μεταναστών, οι οποίοι θα κατανέμονται με βάση τις ποσοστώσεις. Άλλοι επτά 
συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ της πρότασης για τη σύσταση μόνιμης λειτουργικής επιτροπής σε επίπεδο 
ΕΕ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της μετανάστευσης, στην οποία θα ορίζονται 
εκπρόσωποι των κρατών μελών (τρεις θεωρούν την πρόταση ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη εν γένει 
και τέσσερις σημαντική για τους ίδιους προσωπικά). Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι ένας τέτοιος φορέας θα 
μπορούσε να επιταχύνει την αντίδραση της ΕΕ στις μεταναστευτικές κρίσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των κοινών αρχών της ΕΕ και του δικαιώματος των κρατών 
μελών να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά τους. 
 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους για τη μεταναστευτική πολιτική, οι συμμετέχοντες έθιξαν δύο 
διαφορετικές κρίσεις που προέκυψαν κατά τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών: τη μεταναστευτική κρίση 
στη Μεσόγειο το 2016 και την υβριδική επίθεση της Λευκορωσίας το 2021 στη Λιθουανία, τη Λετονία και 
την Πολωνία, όταν το Μινσκ εργαλειοποίησε ροές μεταναστών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες στην ομάδα δήλωσαν ότι η κρίση του 2016 φαινόταν μακρινή και άνευ σημασίας, 
τόσο για τους ίδιους όσο και για τη Λιθουανία στο σύνολό της, και ότι η πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη 
φορά εκείνη την περίοδο για τη θέσπιση συστήματος ποσοστώσεων για τους μετανάστες δεν τους είχε φανεί 
ενδεδειγμένη. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αυτή η υβριδική επίθεση έφερε στο επίκεντρο τη 
μετανάστευση στην Ανατολική Ευρώπη και οδήγησε σε νέα αξιολόγηση των ποσοστώσεων, τις οποίες 
ανέδειξε ως κατάλληλο, αποτελεσματικό και αλληλέγγυο μέσο μεταναστευτικής πολιτικής. Αρκετοί 
συμμετέχοντες τόνισαν ότι, κατά την αντιμετώπιση της κρίσης του 2021, κατέστη δύσκολη η διάκριση μεταξύ 
προσφύγων, μεταναστών και ατόμων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της χώρας στην οποία 
εισέρχονται. Όλοι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι η τρέχουσα «ανοικτή» μεταναστευτική 
πολιτική της ΕΕ δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις απειλές που θέτει η μετανάστευση, τα εθνικά συμφέροντα 
των κρατών μελών, την ικανότητα ένταξης των μεταναστών κ.λπ. Οι πολίτες άσκησαν επίσης κριτική στην ΕΕ 
για την αργή ή αρνητική ανταπόκριση της στις ανάγκες της Λιθουανίας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησής 
της να χρηματοδοτήσει την κατασκευή φράγματος στα εξωτερικά σύνορα. 
 
Συμπερασματικά, τα δύο σημαντικότερα ζητήματα πολιτικής για τη Λιθουανία το 2021 — οι σχέσεις με την 
Κίνα και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών — ωθούν τους Λιθουανούς πολίτες να ζητήσουν 
μεγαλύτερη εμπλοκή από την πλευρά της ΕΕ και αποτελεσματικότερη κοινή πολιτική. Οι πολίτες ανησυχούν 
για την πολιτική της Κίνας και την αυξανόμενη επιρροή της στην Ευρώπη και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. 
Πρέπει να αναγνωριστεί ότι η οικονομική επιρροή της Κίνας υποχρεώνει την Ευρώπη να αναζητήσει 
κατάλληλα ισορροπημένα μέτρα πολιτικής. Η κύρια λύση, σύμφωνα με τους πολίτες, είναι η ενίσχυση των 



μέσων κοινής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, της βιομηχανικής πολιτικής και της συνεργασίας με τις γειτονικές 
χώρες. Ομοίως, οι πολίτες προσδιόρισαν την ενιαία δράση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πιθανού νέου συστήματος ποσοστώσεων για τους μετανάστες, ως τον καταλληλότερο πιθανώς τρόπο για την 
αποφυγή των απειλών που θέτει η μετανάστευση στην ασφάλεια, καθώς και για την ταχεία και αποτελεσματική 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα πολιτών εξέφρασαν 
την άποψη ότι μια ισχυρότερη και πιο συντονισμένη κοινή πολιτική της ΕΕ θα ήταν η καλύτερη απάντηση 
στην αυξανόμενη πίεση της Κίνας και στην υβριδική επίθεση της Λευκορωσίας. 
 
Οι απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτές τις κρίσεις μπορούν να συγκριθούν με τις προτάσεις που διατύπωσαν 
για θέματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Στο τέλος του 2021, πολλοί Λιθουανοί πολίτες επλήγησαν 
άμεσα από την αύξηση του κόστους θέρμανσης, η δε κρίση των τιμών της ενέργειας γρήγορα κατέστη ένα 
από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη Λιθουανία. Οι ανησυχίες σχετικά με τις τιμές της 
ενέργειας αποτυπώθηκαν επίσης στον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν οι συμμετέχοντες στην ομάδα: εννέα 
πολίτες ψήφισαν υπέρ του συμπεράσματος ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο θέμα για την Ευρώπη εν γένει. Η 
κύρια σύσταση των συμμετεχόντων ήταν να επανεξεταστούν οι τρέχουσες πρακτικές των κρατών μελών 
όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακού εφοδιασμού με διαφορετικούς προμηθευτές με σκοπό 
τη σύναψη τόσο μακροπρόθεσμων όσο και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων. Με άλλα λόγια, οι πολίτες 
υποστήριξαν την πολιτική ενεργειακής διαφοροποίησης, αλλά δεν διατύπωσαν συστάσεις για κοινή ενωσιακή 
πολιτική και δεν πρότειναν περαιτέρω ολοκλήρωση της ενεργειακής πολιτικής. 
 
Όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα, οι πολίτες συνέστησαν την αξιολόγηση των μέτρων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας όσον αφορά τον αναμενόμενο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και 
τη φιλοδοξία τους. Έξι συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ της πρότασης κρίνοντάς τη σημαντική σε προσωπικό 
επίπεδο. Ορισμένοι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ανησυχίες τους ότι η «πράσινη μετάβαση» 
πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και υποστήριξαν ότι η Λιθουανία πρέπει να αξιολογήσει πιο προσεκτικά 
κατά πόσο οι πολιτικές αυτές ενδέχεται να είναι επιζήμιες για τις ανάγκες της χώρας και των πολιτών της. 
Αρκετοί συμμετέχοντες έθιξαν επίσης την αναγκαιότητα χρήσης πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
παράλληλα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να στηρίξουν τη θέση τους, αναφέρθηκαν στην 
απόφαση της Γερμανίας να συνεχίσει να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και να αξιοποιήσει το δυναμικό της νέας 
γενιάς των λεγόμενων αρθρωτών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Στις συζητήσεις τους σχετικά με 
την πολιτική για το κλίμα, οι συμμετέχοντες στην ομάδα έδωσαν προτεραιότητα στις πολιτικές των κρατών 
μελών που σχεδιάστηκαν για την κάλυψη των εθνικών αναγκών, και όχι σε μια φιλόδοξη κοινή ενωσιακή 
πολιτική κλιματικής διακυβέρνησης. 
 
Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού συμμετεχόντων στην ομάδα και των διαφορετικών απαντήσεων των 
πολιτών (πιο ενιαία δράση ή μεγαλύτερη ευελιξία) σχετικά με τα διάφορα είδη κρίσεων, δεν θα ήταν σκόπιμο 
να εξεταστούν εν προκειμένω γενικευμένα και ευρέως εφαρμοσμένα μέτρα. Ωστόσο, από αυτή την τάση της 
κοινής γνώμης μπορεί να προκύψουν ενδιαφέροντα θέματα για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη στάση των 
Λιθουανών πολιτών έναντι των ζητημάτων ολοκλήρωσης της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
αλλαγές και τις διαφορές στη στάση των πολιτών έναντι των αυτόνομων πολιτικών και θεσμικών μέτρων της 
ΕΕ. 
 

4. Αποτελέσματα της ομάδας πολιτών στο ευρύτερο πλαίσιο 
της λιθουανικής κοινής γνώμης 

Για να τοποθετηθούν τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας πολιτών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το τελευταίο 
αυτό τμήμα της έκθεσης τα συγκρίνει εν συντομία με τα αποτελέσματα δύο σχετικών δημοσκοπήσεων και με 
τα ενδιάμεσα αποτελέσματα άλλων προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Η πρώτη δημοσκόπηση που εξετάζεται στο παρόν μέρος 
της έκθεσης είναι μια έρευνα των πολιτών που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωβαρόμετρο τον Οκτώβριο και 
τον Νοέμβριο του 2020 σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Η δεύτερη είναι η πιο 
πρόσφατη έρευνα του Τακτικού Ευρωβαρόμετρου, η οποία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2021. 
Δεδομένου ότι οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε άλλα ζητήματα πολιτικής, καθώς και στις 
προσδοκίες των πολιτών από τη διάσκεψη, πραγματοποιούνται οι εξής συγκρίσεις όσον αφορά τα θέματα της 
επικαιρότητας που κάλυψε η ομάδα. Η ανάλυση των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης βασίζεται σε μια αρχική έκθεση 
σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες της ΕΟΚΕ, στην οποία παρουσιάζονται οι απόψεις των 
συμμετεχόντων πολιτών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτικής της ΕΕ. 
 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532


Τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι συζητήσεις και τα μοτίβα ψηφοφορίας 
των συμμετεχόντων στην ομάδα πολιτών αντανακλούν επαρκώς τις κυρίαρχες απόψεις στη λιθουανική 
κοινωνία. Οι συστάσεις των συμμετεχόντων στην ομάδα για την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής και 
μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για ορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ συνάδουν 
με τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων ευρύτερης κλίμακας: 

- Οι Λιθουανοί πολίτες υποστηρίζουν περισσότερο την ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ 
σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (90 % και 78 % αντίστοιχα)· 

- Οι Λιθουανοί πολίτες υποστηρίζουν περισσότερο την ανάπτυξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής 
της ΕΕ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (76 % και 71 %  στη διαφορά αυτή θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η ύπαρξη πιθανού περιθωρίου σφάλματος)  

- Οι Λιθουανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση ως τη μία από τις δύο βασικότερες 
προκλήσεις για την ΕΕ· 

- Οι Λιθουανοί πολίτες είναι περισσότερο υπέρ της εύρεσης λύσεων σε επίπεδο ΕΕ (49 % έναντι 
42 %). 

Οι Λιθουανοί πολίτες που συμμετείχαν στις προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης τόνισαν, επίσης, τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, 
της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ως τομέων στους οποίους 
η Λιθουανία θα ήθελε να δει μεγαλύτερη εμπλοκή από την πλευρά της ΕΕ. 
 
Τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου μπορούν να εξηγήσουν τις απόψεις των 
συμμετεχόντων όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα και τις τιμές της ενέργειας: Οι Λιθουανοί ανησυχούσαν 
περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ για την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών του κόσμου και, 
κατ’επέκταση, για τις γεωπολιτικές εντάσεις (33 % έναντι 18 %). Τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων στην 
ομάδα σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης μιας πιο φιλόδοξης κοινής πολιτικής έναντι της Κίνας συνάδουν 
τόσο με τα εν λόγω πορίσματα όσο και με την πρόταση που αναφέρθηκε παραπάνω για τη λήψη αποφάσεων 
σε επίπεδο ΕΕ και για την ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι ανησυχίες 
των συμμετεχόντων στην ομάδα σχετικά με την εύρεση διαφόρων λύσεων για τη μείωση των τιμών της 
ενέργειας μπορεί να συνδέονται με το γεγονός ότι οι Λιθουανοί ανησυχούν πολύ περισσότερο από τον μέσο 
όρο της ΕΕ για την αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών (53 % και 23 %). Η ευαισθησία στο ζήτημα της 
αύξησης του πληθωρισμού καθιστά τον περιορισμό της αύξησης των τιμών σημαντικότερο από την ανάπτυξη 
κοινών πολιτικών της ΕΕ ή άλλων στόχων πολιτικής. 
 

Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν επίσης μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στη στάση των Λιθουανών 
πολιτών απέναντι στη μετανάστευση ως πολιτικό πρόβλημα. Στην έρευνα του 2020, λιγότεροι Λιθουανοί 
προσδιόρισαν τη μετανάστευση ως τη σημαντικότερη πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ σε σχέση με τον μέσο 
όρο της ΕΕ (16 % έναντι 27 %)· ωστόσο, στην έρευνα του 2021, το ποσοστό των ερωτηθέντων Λιθουανών 
που προσδιόρισαν τη μετανάστευση ως το κύριο πρόβλημα για την ΕΕ αυξήθηκε σε 32 % (μέσος όρος της 
ΕΕ: 25 %). Αν και αυτή η αλλαγή απόψεων μπορεί να οφείλεται σε διαφορετική διατύπωση του ερωτήματος, 
συνάδει με όσα μοιράστηκαν κατά τις συζητήσεις τους οι συμμετέχοντες στην ομάδα πολιτών, σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο είχαν αναπτυχθεί οι απόψεις τους γύρω από τα μεταναστευτικά ζητήματα. 
 

Επιπλέον, από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας πολιτών και των δεδομένων από την έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου προκύπτει διαφορά μεταξύ της μάλλον επιφυλακτικής στάσης των συμμετεχόντων απέναντι 
στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και των ανησυχιών των Λιθουανών πολιτών σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή. Ενώ οι συμμετέχοντες στην ομάδα ζήτησαν να αξιολογηθεί κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία είναι υπερβολικά φιλόδοξη και θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα της Λιθουανίας, οι 
Λιθουανοί ανέφεραν συστηματικά την κλιματική αλλαγή ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την 
ΕΕ, σύμφωνα με τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου. Στην έρευνα του 2020, το 47 % των Λιθουανών 
ερωτηθέντων χαρακτήρισε το κλίμα ως την κύρια παγκόσμια πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ (μέσος όρος 
της ΕΕ: 45 %)· στην έρευνα του 2021 το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των Λιθουανών ερωτηθέντων ήταν 
28 % (μέσος όρος της ΕΕ: 25 %). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι πολίτες που συμμετείχαν στις άλλες 
προπαρασκευαστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης ανέφεραν επίσης την πολιτική για το κλίμα ως έναν από τους τομείς στους οποίους η Λιθουανία θα 
πρέπει έχει μέγιστο ενδιαφέρον για μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ. Η διαφορά αυτή μπορεί κάλλιστα να 
εξηγηθεί από τα κίνητρα που είχαν οι συμμετέχοντες στην ομάδα κατά την ψηφοφορία: όλοι όσοι ψήφισαν 
υπέρ της σύστασης για επανεξέταση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δήλωσαν ότι το θέμα 
είναι σημαντικό για τους ίδιους προσωπικά. Αυτό σημαίνει ότι η αντίθεση σε προσωπικό επίπεδο δεν είναι 



κατ' ανάγκη ασυμβίβαστη με την άποψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις πολιτικής που αντιμετωπίζει η ΕΕ. 
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