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Käesolev aruanne koosneb neljast osast. Esimeses osas tutvustatakse lühidalt seda, kuidas üritust 
korraldati. Teises osas esitatakse kodanike paneelarutelul osalenute soovitused ELi ja Leedu riikliku 
poliitika kohta. Kolmandas osas analüüsitakse lühidalt rühmade arutelusid ja paneelarutelu peamisi 
tulemusi. Neljandas osas võrreldakse kodanike paneelarutelu tulemusi Leedu kodanike seas läbi viidud 
Euroopa olukorra ja tuleviku teemaliste küsitluste tulemustega. 

1. Riigisisese kodanike paneelarutelu korraldamine 
 
Järgides Euroopa tuleviku konverentsi suuniseid riigisiseste kodanike paneelarutelude korraldamise kohta, 
töötas uuringuagentuuri Kantar TNS Leedu filiaal 2021. aasta detsembris välisministeeriumi nimel välja 
meetodi Leedu kodanike juhuslikuks, stratifitseeritud ja representatiivseks valikuks, mille alusel Kantar 
TNS valis välja 25 Leedu kodanikku vanuses 18–65 eluaastat, kes esindavad eri sotsiaal-majanduslikke 
rühmi ja kõiki Leedu geograafilisi piirkondi1. 
Väljavalitud kodanikud kutsuti 4. jaanuaril virtuaalsele avasessioonile, mille käigus tutvustati riigisisese 
kodanike paneelarutelu eesmärki ja arutati Euroopa tuleviku seisukohast kõige olulisemaid teemasid. 
Ürituse järel said osalejad dokumendi, milles on üksikasjalikumalt kirjeldatud arutatud küsimusi ja esitatud 
teabeallikad. 
15. jaanuaril toimunud riigisisest kodanike paneelarutelu võõrustas välisministeerium. Üritust korraldasid 
välisministeerium, Ida-Euroopa Uuringute Keskus (Eastern European Studies Centre – EESC) ja 
uuringuagentuur Kantar TNS. Väljavalitud 25 kodanikku tulid isiklikult kohale. 
 
Paneelarutelul osalejad arutasid kahte ELi poliitikaküsimust: milline peaks olema ELi roll ja volitused 
välispoliitikas ning milline peaks olema tema majanduslik roll. Üritusel oli mõlemale teemale 
pühendatud eraldi sessioon, mille alguses ELi poliitika eksperdid Linas Kojala (EESC) ja professor 
Ramūnas Vilpišauskas (Vilniuse Ülikool) viisid kodanikud lühidalt kurssi sessiooni teema seisukohast 
olulise teabe ja oluliste küsimustega. Kodanikel oli võimalik esitada küsimusi ja jagada oma arvumust. 
Pärast seda, kui ekspert oli sissejuhatuse lõpetanud, jagati osalejad kolme väiksemasse rühma, millest 
igaüks moodustas representatiivse valimi, ning iga rühm pidi kaaluma erinevat sessiooni teemaga seotud 
küsimust. Välispoliitika sessioonil arutati järgmisi küsimusi: 

1.1. Kas autonoomne ELi kaitse- ja välispoliitika on vajalik? 
1.2.  Millised peaksid olema ELi suhted naabritega Ida-Euroopas, Põhja-Aafrika riikidega ja 

Türgiga? 
1.3.  Milline peaks olema ELi rändepoliitika? 

ELi majanduslikku rolli käsitleval sessioonil arutati järgmisi küsimusi: 
2.1.  Kas ELi eelarve raames peaks rahalisi vahendeid rohkem ümber jaotama ning kas EL peaks 

võtma ühiseid laene? 
2.2. Kas sotsiaalseid standardeid peaks reguleerima ELi tasandil? 
2.3. Kuidas saaks ELi majandust tugevdada? 

Sessiooni lõpus pidi iga rühm sõnastama oma arutelu peamised järeldused põhimõtteliste avalduste või 
konkreetsemate ettepanekutena praeguste ELi poliitikaküsimuste kohta. Seejärel tutvustas iga rühma 
esindaja neid järeldusi üldarutelu ajal teistele paneelarutelul osalejatele ning osalejad teistest rühmadest said 
esitada küsimusi ja teha soovitusi ettepanekute täiendamiseks. Pärast esitlusi ja arutelusid hääletasid 
kodanikud individuaalselt kahe järelduse poolt: ettepanek või avaldus, mis oli kõige olulisem Leedu rolli 
tugevdamiseks ELis ja ELi enda edu tagamiseks Euroopas; ning avaldus või ettepanek, mis tundus olevat 
kõige olulisem osaleja isikliku heaolu jaoks ELi elanikuna. Hääletusele järgnes arutelu, mille käigus võeti 
kokku riigisisesel kodanike paneelarutelul tõstatatud peamised ideed. 
Üritusele järgneval nädalal vaatasid eksperdid arutelude sisu läbi ja täpsustasid kodanike esitatud ideid. 
25. jaanuaril peeti virtuaalne kokkuvõtlik sessioon, mille raames tutvustati kodanikele nende arutelude sisu 

                                                      
1 Vilniuse, Kaunase, Klaipėda, Šiauliai ja Panevėžysi linnu ning Vilniuse, Kaunase, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžysi, Alytuse, Marijampolė, Tauragė, Telšiai ja Utena maakondi esindavad kodanikud valiti välja Leedu 
statistikaameti andmete põhjal. 



põhjal koostatud soovitusi. Kodanikel oli võimalik väljendada soovitustele poolehoidu, täiendada nende 
sisu ja need järjestada. Seda võimalust said kõik osalejad kasutada kokkuvõtlikku sessiooni järel ühe nädala 
jooksul, mil neil oli võimalik saata paneelarutelu korraldajatele oma kirjalikud arvamused ja kommentaarid. 
 

2. Riigisisese kodanike paneelarutelu tulemused 

Selles aruande osas tutvustatakse riigisisese kodanike paneelarutelu tulemusi, s.t töörühmade sõnastatud 
soovitusi ja avaldusi ELi rolli kohta välispoliitikas ja majanduses. 
 
Esimene sessioon: ELi roll ja volitused välispoliitikas 
 

1. Kutsume ELi üles töötama välja tulemuslikuma poliitika Hiina suhtes. Leedu vajab tugevamat toetust, 
kuid ühtlasi peaks Leedu oma seisukoha paremini ELi partneritega kooskõlastama. Selleks et tagada 
huvide tulemuslikum kooskõlastamine ELis ja ühtne poliitika Hiina küsimuses, samuti teistes 
välispoliitika küsimustes, soovitame kaaluda ELi välisministri ametikoha loomise võimalust. 

2. Soovitame ELi tasandil alustada uuesti arutelusid rändajate kvoodisüsteemi kehtestamise küsimuse üle. 

3. Soovitame ELi tasandil moodustada rändeprobleemidega tegeleva komisjoni, et tagada kiirem 
reageerimine rändekriisidele, tagada liikmesriikide õigus anda selgitusi ja kaitsta oma riiklikke huve ning 
koostada ja viia ellu rände haldamise ühised suunised. 

4. Soovitame tugevdada majandus- ja humanitaarsidemeid Põhja-Aafrika riikidega, pidades silmas nende 
poliitilist olukorda, eelkõige eesmärgiga vähendada Hiina, Venemaa ja teiste riikide mõju piirkonnale. 

5. Soovitame tugevdada sidemeid Ida-Euroopaga, edendades majandusmeetmeid, mis jõuavad 
üksikisikuteni. 

6. Kutsume üles kehtestama välismaiste üksuste suhtes rangemad ja sihipärasemad ELi sanktsioonid, mis 
hõlmaksid sanktsioneeritud riikide võtmeisikuid (näiteks poliitilisi liidreid). 

7. Kutsume üles tagama, et ELi ühine välis- ja julgeolekupoliitika põhineks erinevate ELi liikmesriikide, 
Euroopa piirkondade ja ühiskondade vahelise solidaarsuse aluspõhimõttel.  

8. Soovitame ELil vaadata läbi oma senise avatud rändepoliitika, mis põhjustab julgeolekuprobleeme, 
suurendab kuritegevust ja tekitab ühiskonnas suletud kogukondi. 

9. Kutsume Leedut üles rändepoliitika küsimustes aktiivemalt sõna võtma ja algatama rändeprobleemide 
teemalisi arutelusid. 

10. Soovitame ELil edendada aktiivset ja ranget poliitikat rändevoogusid hübriidrünnakute elluviimise 
vahendina kasutavate riikide suhtes, kohaldades üksmeelselt rangemaid sanktsioone ja ühtlasi suheldes 
nendega, et pingeid leevendada. 

Teine sessioon: ELi majanduslik roll 

1. Soovitame ELil võtta mitmesuguseid meetmeid, et suurendada oluliste kaupade varustuskindlust: seada 
esikohale ELi-sisese kaubanduse, edendada kõrgtehnoloogiliste toodete tootmist ja veelgi mitmekesistada 
impordiallikaid. Ühtlasi soovitame jätkata uute eksporditurgude otsimist. 

2. Soovitame läbi vaadata maagaasilepinguid käsitleva lähenemisviisi ning püüelda nii pikaajaliste kui ka 
lühiajaliste lepingute poole. Soovitame veelgi mitmekesistada energiavarustusallikaid. 

3. Soovitame hinnata Euroopa rohelise kokkuleppe meetmeid ja nende rakendamist, võttes arvesse 
võimalikke negatiivseid sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. Rohelise kokkuleppe eesmärkide poole 
püüdlemise raames soovitame lisaks taastuvatele energiaallikatele kasutada tuuma- ja maagaasienergiat. 

4. Rõhutame, kui oluline on, et kõik liikmesriigid austaksid ELi õiguse ülimuslikkust. Soovime, et Leedu 
võtaks selles suhtes selge ja põhimõttelise seisukoha. 

5. Soovitame Leedul laialdasemalt kasutada ELi riikide parimaid tavasid, et saavutada oma eesmärke seoses 
kõrgemate sotsiaalsete standardite, ettevõtluse arengu ning tasakaalustatud ja kestliku arenguga. 

6. Soovitame panna rohkem rõhku küberturvalisuse suurendamisele, sealhulgas andmetaristu kaitsmisele. 

7. Soovitame ELil ja liikmesriikidel seada esmatähtsale kohale kodanike majandusliku kirjaoskuse 
edendamise, hariduse ja teabe levitamise. 

8. Soovitame, et uued ELi kaubanduslepingud hõlmaksid kõrgeid sotsiaalseid, töö- ja tervishoiustandardeid. 



Soovitame kehtestada ELi tasandil suunised selle kohta, mida sotsiaalmeedia platvormid kasutajateabe ja 
isikuandmete haldamisel tegema peavad ja mida nad teha ei tohi. 

9. Soovitame täiendavalt kaaluda ühist laenuvõtmist ELi tasandil, et luua soodsamad laenutingimused. 
Ühtlasi soovitame töötada välja rahaliselt jätkusuutlikud ja vastutustundlikud poliitikameetmed, mis 
vähendavad liikmesriikide vajadust võtta laenu. 

10. Soovitame tugevdada ELi rahaliste vahendite kasutuselevõtmise ja kasutamise järelevalvet, alustades 
omavalitsustest, ning kinnistada praegust vahendite kasutamise kohandamise tava. Kuna ELi rahaliste 
vahendite saajate objektiivsed asjaolud võivad muutuda, on väga oluline, et vajadus läbipaistvuse järele 
oleks tasakaalus vajadusega paindlikkuse järele. 

11. Soovitame Leedul jätkata ettevõtluse arengu ja riigi piirkondadesse investeerimise aktiivset edendamist. 

 

3. Riigisisese kodanike paneelarutelu teemakäsitluste ja 

tulemuste analüüs 

Riigisisesel kodanike paneelarutelul osalejad arutasid kõige tähtsamaid küsimusi, mis on praegu Leedu 
jaoks aktuaalsed (need, mille üle peetakse kohalikus poliitikas ja meedias laialdasi arutelusid), ja nende 
võimalikke lahendusi. Hääletusest paneelarutelu kõige tähtsamate järelduste üle ilmnes, et mõlema 
sessiooni puhul anti peaaegu 45 % kõigist häältest kahte teemat käsitlevatele ettepanekutele: suhted 
Hiinaga ja rändevoogude haldamine (vt allpool olevat tabelit). Samuti sai palju tähelepanu energiapoliitika 
küsimus: kuigi seda teemat käsitles vaid üks ettepanek, sai see peaaegu 10 % kõigist osalejate häältest. 
Hääletustulemused viitavad sellele, et inimeste arusaama Euroopa tulevikust võivad määrata aktuaalsed 
(riigisisesed) poliitilised probleemid ja päevakajalised küsimused. 
 
Soovitus Hääled 

Esimene sessioon: ELi roll ja volitused välispoliitikas 

1. Kutsume ELi üles töötama välja tulemuslikuma poliitika Hiina suhtes. 
Leedu ei saa praegu piisavalt toetust, kuid samal ajal ei ole Leedu oma 
seisukohta piisavalt ELi partneritega kooskõlastanud. Selleks et tagada 
huvide tulemuslikum kooskõlastamine ELis ja ühtne poliitika Hiina 
küsimuses, samuti teistes välispoliitika küsimustes, soovitame kaaluda ELi 
välisministri ametikoha loomise võimalust. 

11 (22,9 %) 
 
8 osalejat pidas oluliseks Euroopa 
jaoks tervikuna, 3 isiklikult 

2. Soovitame ELi tasandil alustada uuesti arutelusid rändajate 
kvoodisüsteemi kehtestamise küsimuse üle.  

9 (18,8 %) 
 
9 osalejat pidas oluliseks Euroopa 
jaoks tervikuna 

3. Soovitame ELi tasandil moodustada rändeprobleemidega tegeleva 
komisjoni, et tagada kiirem reageerimine rändekriisidele, tagada 
liikmesriikide õigus anda selgitusi ja kaitsta oma riiklikke huve ning 
töötada välja ja viia ellu rändajate haldamise ühised suunised. 

7 (14,6 %) 
 
3 osalejat pidas oluliseks Euroopa 
jaoks tervikuna, 4 isiklikult 

4. Soovitame tugevdada majandus- ja humanitaarsidemeid Põhja-Aafrika 
riikidega, pidades silmas nende poliitilist olukorda, eelkõige eesmärgiga 
vähendada Hiina, Venemaa ja teiste riikide mõju piirkonnale. 

6 (12,5 %) 
 
6 osalejat pidas oluliseks isiklikult 

5. Soovitame tugevdada sidemeid Ida-Euroopaga, võttes 
majandusmeetmeid, mis jõuavad üksikisikuteni. 

5 (10,4 %) 
 
5 osalejat pidas oluliseks isiklikult 

Teine sessioon: ELi majanduslik roll 
1. Soovitame ELil astuda mitmesuguseid samme, et suurendada oluliste 

kaupade varustuskindlust: seada esikohale ELi-sisese kaubanduse, 
edendada ELis kõrgtehnoloogiliste toodete tootmist ja veelgi 
mitmekesistada impordiallikaid. Ühtlasi soovitame uurida uusi 
eksporditurge. 

9 (19,6 %) 
 
3 osalejat pidas oluliseks Euroopa 
jaoks tervikuna, 6 isiklikult 

2. Soovitame läbi vaadata maagaasilepinguid käsitleva lähenemisviisi ning 
püüelda nii pikaajaliste kui ka lühiajaliste lepingute poole. Soovitame 
veelgi mitmekesistada energiavarustusallikaid. 

9 (19,6 %) 
 
9 osalejat pidas oluliseks Euroopa 
jaoks tervikuna 

3. Soovitame hinnata Euroopa rohelise kokkuleppe meetmeid ja nende 
rakendamist, võttes arvesse võimalikke negatiivseid sotsiaal-
majanduslikke tagajärgi. Rohelise kokkuleppe eesmärkide poole 

6 (13 %) 
 
6 osalejat pidas oluliseks isiklikult 



püüdlemise raames soovitame lisaks taastuvatele energiaallikatele 
kasutada tuuma- ja maagaasienergiat. 

4. Rõhutame, kui oluline on, et kõik liikmesriigid austaksid ELi õiguse 
ülimuslikkust. Nõuame, et Leedu võtaks selles suhtes selge ja 
põhimõttelise seisukoha. 

4 (8,7 %) 
 
2 osalejat pidas oluliseks Euroopa 
jaoks tervikuna, 2 isiklikult 

 
Lisaks, need küsimused, mis on kodanike jaoks kõige olulisemad, nagu suhted Hiinaga, ränne ja energia, ei 
ole ajutist laadi: nende lahendamise viis avaldab suurt mõju Euroopa tulevikule pikas perspektiivis. 
Seetõttu ei valmista probleemi asjaolu, et inimestele tulevad esimesena pähe päevakajalised küsimused, kui 
nad mõtlevad tulevikule. Kuna tulevik tugineb paljudele väikestele sammudele, mis saavad alguse täna, 
tuleb mõista kodanike põhiootusi lühikeses perspektiivis, et suuta hallata pikaajalisi protsesse ja lahendada 
probleeme jätkusuutlikult viisil. Riigisisese kodanike paneelarutelu peamiste tulemuste alljärgnev analüüs 
lähtub just sellest arusaamast. 
 
Kõige rohkem hääli kokku (11 häält ehk ligi 12 %) sai ettepanek, et EL vajab tulemuslikumat poliitikat 
Hiina suhtes. See üldine järeldus hõlmas mitut konkreetsemat väidet. Esiteks rõhutasid osalejad, et 
Leedu ei ole seni saanud ELilt piisavalt toetust Hiina majandusliku survega toimetulekuks. Teiseks 
toonitasid järeldusi tutvustanud rühma esindajad, et Leedu peab samuti tõhustama oma Hiina-poliitika 
kooskõlastamist ELi partneritega, eelkõige seetõttu, et kaubandus Hiinaga on ELi jaoks tervikuna endiselt 
oluline. Kolmandaks pakkusid osalejad välja mõtte, et ELi välisministri ametikoha loomine võiks aidata 
kooskõlastada seisukohti ja kujundada tulemuslikumalt ühist poliitikat Hiina suhtes ja teistes küsimustes. 
Kaheksa osalejat pidasid seda järeldust eriti oluliseks Euroopa jaoks tervikuna ja kolme jaoks oli see 
oluline isiklikult. 
 
Hiina-suhete küsimus on tihedalt seotud kahe teise ettepanekuga, mis said palju osalejate hääli. Üheksa 
osalejat hääletasid teise sessiooni järelduse poolt, mille kohaselt EL peab suurendama varustuskindlust 
(kolm osalejat märkisid, et see on väga oluline Euroopa jaoks tervikuna, ja kuus inimest pidasid seda 
oluliseks isiklikult). Ka see järeldus hõlmas mitut aspekti. Esiteks rõhutasid osalejad vajadust seada 
esikohale ELi turud, millele on iseloomulikud usaldusväärsed tarnijad ja kõrged tootestandardid. Teiseks 
rõhutasid osalejad vajadust edendada kõrgtehnoloogiliste toodete tootmissuutlikkust Euroopas kohapeal. 
Kolmandaks pooldasid osalejad impordiallikate täiendavat mitmekesistamist. Kõnealuste soovituste 
koostamisel tõid arutelus osalejad tegurina pidevalt välja Hiina: Hiina toodetega seotud turvaohud, 
sõltuvus Hiina toorainetarnetest kõrgtehnoloogiliste toodete tootmisel ning Hiina tava kopeerida või 
varastada tema turul tegutsevate Lääne ettevõtete tehnoloogiat. Kuus häält („isiklikult oluline“) sai 
ettepanek arendada ELi majandus- ja humanitaarkoostööd Põhja-Aafrika riikidega, kuna peeti 
tähtsaks vähendada nii Hiina kui ka Venemaa ja teiste ebasõbralike riikide mõju nendes riikides. 
 
Hääletuse tulemustest ilmnes ka kodanike mure rändeküsimuste pärast. Välispoliitika valdkonnas 
keskendusid rändeteemale kolmest kõige enam hääli saanud järeldusest kaks. Üheksa osalejat andsid oma 
hääle ettepanekule, mille kohaselt peaks EL uuesti kaaluma võimalust kehtestada liikmesriikidele 
kohustuslikud rändajate kvoodid (nad kõik rõhutasid selle ettepaneku erilist tähtsust kogu Euroopa 
jaoks). Järelduse sõnastanud osalejad olid selle poolt, et riikide kvoodid põhineksid rahvaarvul ja et 
kvootide alusel jaotatud rändajate eest hoolitsemiseks nähtaks ette ELi kaasrahastamine. Seitse osalejat 
andsid oma hääle ettepanekule moodustada ELi tasandil rändeküsimustega tegelemiseks püsiv 
funktsionaalne komisjon, kuhu delegeeritakse liikmesriikide esindajad (kolm osalejat pidasid 
ettepanekut eriti tähtsaks Euroopa jaoks tervikuna ja neli inimest pidasid seda oluliseks isiklikult). Osalejad 
rõhutasid, et nimetatud organ saaks kiirendada ELi reageerimist rändekriisidele, tagades samal ajal, et ELi 
ühiste põhimõtete austamine ja liikmesriikide õigus kaitsta oma riigi huve ja julgeolekut oleksid sobivas 
tasakaalus. 
 
Rändepoliitika arutelude raames käsitlesid osalejad kahte erinevat kriisi rändevoogude haldamisel: 
2016. aasta Vahemere rändekriis ja 2021. aasta Valgevene hübriidrünnak Leedule, Lätile ja Poolale, kui 
Minsk kasutas ära rändajate voogu Lähis-Idast ja Aafrikast. Mitu paneelarutelul osalejat märkis, et 
2016. aasta kriis oli paistnud kauge ja ebaolulisena nii nende kui ka Leedu jaoks tervikuna ning et sel ajal 
esmakordselt esitatud ettepanek rändajate kvoodisüsteemi loomiseks ei tundunud asjakohane. Osalejate 
sõnul tõi kogetud hübriidrünnak rändeteema Ida-Euroopas tähelepanu keskmesse ja sellega kaasnes uus 
hinnang, mille kohaselt on kvoodid asjakohane, tõhus ja solidaarsusel põhinev rändepoliitika vahend. Mitu 
osalejat rõhutas, et 2021. aasta kriisi ajal oli keeruline vahet teha pagulaste, rändajate ja riigi territooriumile 
sisenevate julgeolekuohtu kujutavate isikute vahel. Kõik arutelul osalejad nõustusid, et praegune nn avatud 
ELi rändepoliitika ei võta piisavalt arvesse rändest tulenevaid ohte, liikmesriikide huve, rändajate 
integreerimise suutlikkust jne. Ühtlasi kritiseerisid osalejad ELi aeglast või negatiivset reageerimist Leedu 
vajadustele, sealhulgas välispiirile tara ehitamise rahastamisest keeldumist. 



 
Kokkuvõttes innustavad Leedu jaoks 2021. aastal kaks kõige tähtsamat poliitikaküsimust – suhted Hiinaga 
ja rändevoogude haldamine – Leedu kodanikke nõudma suuremat ELi osalemist ja tõhusamat ühist 
poliitikat. Kodanikele valmistab muret Hiinat käsitlev poliitika ning Hiina suurenev mõju Euroopas ja ELi 
naabruses. Tuleb tunnistada, et Hiina majanduslik mõju sunnib Euroopat töötama välja asjakohaseid 
tasakaalustatud poliitikameetmeid. Kodanike arvates on peamine lahendus tugevdada ELi ühiseid 
välispoliitika vahendeid, tööstuspoliitikat ja koostööd naaberriikidega. Samamoodi märkisid kodanikud, et 
ELi tasandi ühine tegevus, sealhulgas võimalik uus rändajate kvoodisüsteem, on tõenäoliselt kõige 
sobivam viis vältida rändest tulenevaid julgeolekuohte ja hallata Euroopasse suunduvaid rändevooge 
kiiresti ja tõhusalt. Kodanike paneelarutelul osalejad olid seisukohal, et jõulisem ja kooskõlastatum ELi 
ühine poliitika oleks parim vastus Hiina kasvavale survele ja Valgevene hübriidrünnakule. 
 
Osalejate arvamusi nimetatud kriiside teemal võib võrrelda nende ettepanekutega energia- ja 
kliimapoliitika küsimustes. 2021. aasta lõpus seisid paljud Leedu kodanikud otseselt silmitsi kasvavate 
küttekulude probleemiga ning energiahinnakriis muutus kiiresti Leedu üheks olulisemaks aktuaalseks 
küsimuseks. Mure energiahindade pärast kajastus ka paneelarutelul osalejate häälte jagunemises: üheksa 
osalejat isegi andsid oma hääle järeldusele, et see on kõige tähtsam teema Euroopa jaoks tervikuna. 
Osalejate põhisoovitus oli vaadata läbi liikmesriikide praegused tavad energiavarustuse lepingute 
sõlmimisel erinevate tarnijatega, et sõlmida nii pika- kui ka lühiajalisi lepinguid. Teisisõnu 
toetasid kodanikud energiavarustuse mitmekesistamise poliitikat, kuid ei esitanud soovitusi ELi ühise 
poliitika kohta ega pakkunud välja energiapoliitika edasist ühtlustamist. 
 
Kliimapoliitika küsimuses soovitasid osalejad hinnata Euroopa rohelise kokkuleppe meetmeid nende 
eeldatava sotsiaal-majandusliku mõju ja eesmärkide seisukohast. Selle ettepaneku poolt hääletasid 
kuus osalejat, kes kõik pidasid seda oluliseks isiklikult. Mõned osalejad olid mures, et nn roheüleminekut 
viiakse ellu liiga kiiresti, ja väitsid, et Leedu peab hoolikamalt hindama, kas asjaomane poliitika võib 
kahjustada riigi ja kodanike vajadusi. Mitu osalejat tõi esile ka vajaduse kasutada lisaks taastuvatele 
energiaallikatele tuumaenergiat ja maagaasi. Nad põhjendasid oma seisukohta Saksamaa otsusega jätkata 
maagaasi kasutamist ja kasutada ära uue põlvkonna nn moodultuumajaamade potentsiaal. Oma aruteludes 
kliimapoliitika üle seadsid paneelarutelul osalejad niisiis esikohale liikmesriikide poliitika, mis on välja 
töötatud vastavalt riigi vajadustele, mitte kõrgete eesmärkidega ELi ühise kliimaalase juhtimise poliitika. 
 
Võttes arvesse paneelarutelul osalejate suhteliselt väikest arvu ja kodanike erinevaid vastuseid (rohkem 
ühist tegevust või rohkem paindlikkust) eri tüüpi kriisidele, ei oleks käesoleval juhul asjakohane kaaluda 
üldiseid ja laialdasemalt kohaldatavaid meetmeid. Selline arvamuste suundumus võib aga pakkuda 
huvitavaid teemasid, et veelgi uurida Leedu kodanike suhtumist ELi integratsiooniga seotud küsimustesse, 
mille puhul tuleks võtta arvesse muutusi ja erinevusi kodanike suhtumises ELi autonoomsesse poliitikasse 
ja institutsioonilistesse meetmetesse. 
 

4. Kodanike paneelarutelu tulemused Leedu avaliku arvamuse 

laiemas kontekstis 

Riigisisese kodanike paneelarutelu tulemuste konteksti asetamiseks võrreldakse neid aruande viimases osas 
lühidalt kahe asjakohase avaliku arvamuse küsitluse tulemustega ja Euroopa tuleviku konverentsi muu 
ettevalmistava tegevuse vahetulemustega. Aruande selles osas käsitletav esimene arvamusküsitlus on 
kodanike seas 2020. aasta oktoobris ja novembris läbi viidud Eurobaromeetri uuring Euroopa tuleviku 
konverentsi teemal. Teiseks käsitletakse kõige viimast Eurobaromeetri standarduuringut, mis viidi läbi 
2021. aasta suvel. Kuna need uuringud keskendusid osaliselt muudele poliitikaküsimustele ja kodanike 
ootustele seoses konverentsi endaga, on alljärgnevate võrdluste aluseks paneelarutelul käsitletud 
päevakajalised küsimused. Euroopa tuleviku konverentsi ettevalmistava tegevuse analüüs tugineb 

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


asjaomast tegevust käsitlevale Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esialgsele aruandele, milles on 
esitatud osalenud kodanike arvamused mitmesugustes ELi poliitikaküsimustes. 
 
Eurobaromeetri uuringute tulemustest selgub, et kodanike paneelarutelul osalejate teemakäsitlused ja 
hääletuskäitumine annavad usaldusväärse pildi Leedu ühiskonnas valitsevatest arvamustest. Paneelarutelul 
osalejate soovitused tõhustada ühist välis- ja rändepoliitikat ning teatavate otsuste tegemist ELi tasandil, 
on kooskõlas laiemate avaliku arvamuse küsitlustega: 

- Leedu kodanike toetus ELi ühisele kaitsepoliitikale on ELi keskmisest suurem (vastavalt 90 % ja 
78 %); 

- Leedu kodanike toetus ELi ühisele rändepoliitikale on ELi keskmisest suurem (vastavalt 76 % ja 
71 %; selle erinevuse puhul tuleks arvestada võimalikku veamäära); 

- Leedu kodanike arvates on ränne üks kahest peamisest ELi ees seisvast probleemist; 
- Leedu kodanike poolehoid ELi tasandil rakendatavatele lahendustele on ELi keskmisest suurem 

(vastavalt 49 % ja 42 %). 

Euroopa tuleviku konverentsi ettevalmistavatel üritustel osalenud Leedu kodanikud tõid oluliste 
valdkondadena esile ka kaitsekoostöö ning ELi ühise rändepoliitika ja välispoliitika, mille puhul Leedu 
oleks huvitatud suuremast ELi osalemisest. 
 
Eurobaromeetri uuringute andmed võivad selgitada paneelarutelul osalejate arvamusi sellistes küsimustes 
nagu suhted Hiinaga ja energiahinnad: Leedu kodanikele valmistasid ELi keskmisest rohkem muret 
halvenevad suhted maailma riikide vahel ja sellest tulenevad geopoliitilised pinged (vastavalt 33 % ja 
18 %). Paneelarutelul osalejate järeldused, mis käsitlevad vajadust töötada välja ambitsioonikam ühine 
poliitika Hiina suhtes, on kooskõlas nii asjaomaste tulemite kui ka eespool mainitud toetusega ELi tasandil 
otsuste tegemise ja ELi ühise kaitsepoliitika suhtes. Teisest küljest on võimalik, et paneelarutelul osalejate 
mure seoses erinevate lahenduste leidmisega energiahindade vähendamiseks on seotud asjaoluga, et Leedu 
kodanikud tunnevad ELi keskmisest palju rohkem muret kasvava inflatsiooni ja kasvavate hindade pärast 
(vastavalt 53 % ja 23 %). Tulenevalt tundlikkusest kasvava inflatsiooni suhtes, näib hinnakasvu 
ohjeldamine olulisemana kui ELi ühise poliitika väljatöötamine või muud poliitikaeesmärgid. 
 
Eurobaromeetri andmetest ilmneb ka huvitav muutus, mis puudutab Leedu kodanike suhtumist rändesse 
kui poliitilisse probleemi. 2020. aasta uuringus pidas ELi keskmisest vähem Leedu kodanikke rännet kõige 
olulisemaks probleemiks ELi tuleviku seisukohast (vastavalt 27 % ja 16 %), kuid 2021. aasta uuringus oli 
nende Leedu kodanikest vastajate osakaal, kes pidasid rännet ELi põhiliseks probleemiks, kasvanud 
32 %ni (ELi keskmine: 25 %). Selline arvamuse muutus võib küll olla tingitud erinevustest küsimuse 
sõnastuses, kuid see on ühtlasi kooskõlas kodanike paneelarutelul osalejate viidetega sellele, kuidas on 
nende seisukohad rändeküsimustes ümber kujunenud. 
 
Lisaks ilmneb kodanike paneelarutelu tulemuste ja Eurobaromeetri uuringu andmete võrdlusest erinevus 
selles, et paneelarutelul osalejate hoiak ELi kliimapoliitikasse oli suhteliselt ettevaatlik, kuid samas 
väljendasid Leedu kodanikud muret kliimamuutuste pärast. Ehkki paneelarutelul osalejad soovisid, et 
hinnataks seda, kas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid on liiga kõrged ja võivad kahjustada Leedu 
huve, on Leedu kodanikud Eurobaromeetri uuringute kohaselt järjekindlalt märkinud, et kliimamuutused 
on ELi üks olulisemaid probleeme. 2020. aasta uuringus nimetas 47 % Leedu kodanikest kliimat 
peamiseks ülemaailmseks probleemiks ELi tuleviku seisukohast (ELi keskmine: 45 %); 2021. aasta 
uuringus vastas samamoodi 28 % Leedu kodanikest (ELi keskmine: 25 %). Tuleb rõhutada, et ühtlasi tõid 
Euroopa tuleviku konverentsi muudel ettevalmistavatel üritustel osalenud kodanikud välja asjaolu, et 
kliimapoliitika on üks valdkond, milles Leedu peaks olema enim huvitatud suuremast ELi osalemisest. 
Seda erinevust võib selgitada paneelarutelul osalejate hääletamise ajend: kõik osalejad, kes hääletasid 
Euroopa rohelise kokkuleppe meetmete läbivaatamise poolt, märkisid, et see teema on nende jaoks 
oluline isiklikult. See tähendab, et isiklik vastuseis ei pruugi olla vastuolus arvamusega, et kliimamuutused 
on üks kõige tähtsam ELi ees seisev poliitikaprobleem. 
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