
Az Európa jövőjével foglalkozó litván polgári vitacsoport  

Jelentés 

 

 
E jelentés négy részből áll. Az elsőben röviden bemutatjuk az esemény szervezési szempontjait, a 
másodikban pedig azok az ajánlások találhatók, amelyeket a polgári vitacsoport résztvevői fogalmaztak 
meg az uniós és a litván nemzeti szakpolitikák számára. A harmadik részben röviden elemezzük a 
vitacsoport keretében folytatott megbeszéléseket és a főbb eredményeket. Végezetül a negyedik részben 
összehasonlítjuk a polgári vitacsoport munkájának eredményeit azon közvélemény-kutatások 
eredményeivel, amelyben a litván polgárokat kérdezték Európa helyzetéről és jövőjéről. 

1. A nemzeti polgári vitacsoport munkájának megszervezése 
 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében a nemzeti polgári vitacsoportok megszervezéséhez 
kiadott útmutatások alapján a kutatással foglalkozó Kantar TNS csoport litván irodája a 
külügyminisztérium nevében 2021 decemberében kidolgozott egy módszertant a litván polgárok 
véletlenszerű, rétegzett és reprezentatív mintájának kiválasztásához. Ennek segítségével a Kantar TNS 
kiválasztott 25, 18 és 65 év közötti litván polgárt, akik Litvánia különböző társadalmi-gazdasági csoportjait 
és valamennyi földrajzi régióját képviselik1. 
A kiválasztott polgárok január 14-én egy virtuális megnyitóra voltak hivatalosak, amelyen tájékoztatást 
kaptak a nemzeti polgári vitacsoporthoz kapcsolódó elképzelésről, és megvitatták az Európa jövője 
szempontjából legrelevánsabb témákat. Az eseményt követően a résztvevők egy dokumentumot kaptak, 
amely részletesebben bemutatta a megbeszélt témákat, és információforrásokkal szolgált. 
A Külügyminisztériumban január 15-én sor került az Európa jövőjével foglalkozó nemzeti polgári 
vitacsoport ülésére. Az eseményt közösen szervezte a Külügyminisztérium, a Kelet-Európai Tanulmányok 
Központja (EESC) és a Kantar TNS. A 25 kiválasztott polgár személyesen vett részt az eseményen. 
 
A vitacsoport résztvevői két uniós politikai témával foglalkoztak: egyrészt, hogy milyen külpolitikai 
szereppel és hatáskörökkel kellene rendelkeznie az EU-nak, másrészt hogy milyen gazdasági 
szerepet kellene betöltenie. Az esemény során e témákban külön üléseket tartottak, amelyek elején az EU 
szakpolitikáival foglalkozó két szakértő, Linas Kojala (EESC) és Ramūnas Vilpišauskas professzor 
(Vilniusi Egyetem) röviden ismertette a polgárokkal az ülés témája szempontjából releváns információkat 
és kérdéseket. A polgárok kérdéseket tehettek fel és véleményt nyilváníthattak. A szakértő bevezetőjét 
követően a résztvevőket három kisebb csoportra osztották, amelyek mindegyike reprezentatív mintát 
alkotott, és mindegyik csoportnak az ülés témájához kapcsolódó más-más kérdéssel kellett foglalkoznia. A 
külpolitikáról szóló ülésen a résztvevők a következő kérdésekről beszélgettek: 

1.1. Szükség van-e autonóm uniós védelmi és külpolitikára? 
1.2.  Milyen kapcsolatot kellene kialakítania az EU-nak a kelet-európai szomszédaival, Észak-

Afrikával és Törökországgal? 
1.3.  Milyen migrációs politikát kellene folytatnia az EU-nak? 

Az EU gazdasági szerepéről szóló ülésen a következő kérdésekkel foglalkoztak a polgárok: 
2.1.  Szükség van-e az uniós költségvetésen belül a pénzeszközök nagyobb mértékű 

újraelosztására és közös uniós hitelfelvételre? 
2.2. Kellene-e a szociális normákat uniós szinten szabályozni? 
2.3. Hogyan lehet megerősíteni az uniós gazdaságot? 

Az ülés végén mindhárom csoportnak meg kellett fogalmaznia megbeszéléseik főbb következtetéseit elvi 
kijelentések vagy az aktuális uniós szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos konkrét javaslatok formájában. 
Ezt követően, az általános megbeszélés során a csoportok egy-egy képviselője ismertette e 
következtetéseket a a vitacsoport többi résztvevőjével, akik kérdéseket tehettek fel, valamint ajánlhatták a 
javaslatok kiegészítését. A következtetések ismertetését és a megbeszéléseket követően a polgárok egyéni 
szavazással kiválasztottak két következtetést: azt a javaslatot vagy kijelentést, amely a legfontosabb volt 
Litvánia EU-n belüli szerepének megerősítése és magának az EU-nak az EU-n belüli sikere 
szempontjából; valamint azt a javaslatot vagy kijelentést, amely a résztvevők mint az EU-ban élő polgárok 
számára személyes jóllétük szempontjából a legfontosabbnak tűnt. A szavazást megbeszélés követte, 
amely során összegezték a nemzeti polgári vitacsoport ülésein felvetett fő elképzeléseket. 
Az eseményt követő héten a szakértők megvizsgálták a megbeszélések tartalmát, és pontosították a 
polgárok által megfogalmazott elképzeléseket. Január 25-én virtuális összefoglaló ülésre került sor, 
amelyen bemutatták a polgároknak a megbeszéléseik alapján készített ajánlásokat. A polgárok jelezhették, 
hogy egyetértenek-e az ajánlásokkal, kiegészíthették azok tartalmát, valamint rangsorolhatták azokat. Ez a 

                                                      
1 A litván statisztikai hivatal adatai szerint a kiválasztott polgárok a következő városokat képviselik: Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai és Panevėžys, Vilnius kerületei, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, 
Tauragė, Telšiai és Utena. 



lehetőség minden résztvevő számára nyitva állt az összefoglaló ülést követő héten is, amikor írásban 
küldhették meg véleményüket és észrevételeiket a vitacsoportok szervezőinek. 
 

2. A nemzeti polgári vitacsoport munkájának eredménye  
A jelentés ezen részében bemutatjuk a nemzeti polgári vitacsoport munkájának eredményeit, azaz azokat 
az ajánlásokat és kijelentéseket, amelyeket a munkacsoportok az EU külpolitikai és gazdasági szerepével 
kapcsolatban tettek. 
 
Első ülés: az EU külpolitikai szerepe és hatáskörei 

 
1. Arra kérjük az EU-t, hogy dolgozzon ki hatékony szakpolitikát Kínával szemben. Litvániának erősebb 

támogatásra van szüksége, de Litvániának is jobban össze kellene hangolnia álláspontját uniós 
partnereivel. Az érdekek Unión belüli hatékonyabb összehangolását és a Kínára és más külpolitikai 
témákra irányuló egységes politikát biztosítandó, javasoljuk egy uniós külügyminiszteri tisztség 
létrehozásának megfontolását. 

2. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten térjenek vissza a migránsokra vonatkozó kvótarendszer létrehozásának 
kérdéséhez. 

3. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten jöjjön létre a migrációs kihívások kezelésével foglalkozó bizottság, hogy 
gyorsabban lehessen reagálni a migrációs válságokra, hogy biztosítani lehessen a tagállamoknak a nemzeti 
érdekeik kifejtésére és védelmezésére irányuló jogát, valamint hogy közös iránymutatásokat lehessen 
kidolgozni és végrehajtani a migrációkezelésre vonatkozóan. 

4. A gazdasági és humanitárius kapcsolatok megerősítését ajánljuk az észak-afrikai országokkal – szem előtt 
tartva ezen országok politikai helyzetét –, mindenekelőtt Kínának, Oroszországnak és más országok 
régióra gyakorolt befolyásának csökkentése érdekében. 

5. Ajánljuk a kapcsolatok megerősítését Kelet-Európával, és az olyan gazdasági intézkedések előmozdítását, 
amelyeket az egyének is megéreznek. 

6. Arra szólítunk fel, hogy a külföldi szervezetekkel szembeni uniós szankciók legyenek szigorúbbak, 
célzottabbak, és a szankcionált állam kulcsfontosságú szereplőire (pl. politikai vezetőire) is terjedjenek ki. 

7. Arra szólítunk fel, hogy az EU közös kül- és biztonságpolitikája az uniós tagállamok, az európai régiók és 
társadalmak közötti szolidaritás alapelvére épüljön.  

8. Azt ajánljuk, hogy az EU vizsgálja felül az eddigi nyitott migrációs politikáját, amelynek következtében 
biztonsági problémák jelentkeznek, növekszik a bűnözés, és a társadalmakon belül zárt közösségek 
jönnek létre. 

9. Arra kérjük Litvániát, hogy aktívabban szólaljon fel a migrációs politikai kérdésekben, és 
kezdeményezzen megbeszéléséket a migrációs kihívásokról. 

10. Azt ajánljuk, hogy az EU aktívan és szigorúan lépjen fel a migrációs áramlásokat hibrid támadások 
eszközeként használó államokkal szemben, mégpedig azáltal, hogy egyhangúlag szigorúbb szankciókat 
alkalmaz, ugyanakkor párbeszédet is folytat ezen államokkal a helyzet dezeszkalációja érdekében. 

Második ülés: az EU gazdasági szerepe 

1. Azt ajánljuk, hogy az EU hozzon különböző intézkedéseket a fontos termékek ellátásbiztonságának 
fokozása érdekében, például priorizálja az EU-n belüli kereskedelmet, ösztönözze a csúcstechnológiájú 
termékek gyártását, valamint diverzifikálja tovább a fontos forrásokat. Ajánljuk újabb exportpiacok 
felkutatásának folytatását is. 

2. Ajánljuk a földgázszerződésekkel kapcsolatos megközelítés felülvizsgálatát, valamint a törekvést mind 
hosszú, mind rövid távú szerződésekre. Ajánljuk az energiabeszerzési források további diverzifikálását. 

3. Ajánljuk az európai zöld megállapodásban foglalt intézkedéseknek és azok végrehajtásának felmérését, 
figyelembe véve az esetleges negatív társadalmi-gazdasági következményeket. A zöld megállapodás 
céljainak megvalósítása során ajánljuk a megújuló energiaforrások mellett a nukleáris energia és a földgáz 
használatát is. 

4. Hangsúlyozzuk, hogy minden tagállam számára elengedhetetlen az uniós jog elsőbbségének tiszteletben 
tartása. Felszólítjuk Litvániát, hogy e tekintetben képviseljen egyértelmű és elvi alapú álláspontot. 

5. Azt ajánljuk, hogy Litvánia jobban használja ki az uniós országokban bevált gyakorlati megoldásokat a 
magasabb szociális normákra, a vállalkozásfejlesztésre és a fenntartható fejlődésre irányuló céljai elérése 
érdekében. 



6. Azt ajánljuk, hogy nagyobb hangsúly kerüljön a kiberbiztonság fokozására, többek között az 
adatinfrastruktúra védelmére. 

7. Azt ajánljuk, hogy az EU és tagállamai kezeljék prioritásként a polgárok gazdasági műveltségét, az 
oktatást és az információterjesztést. 

8. Azt ajánljuk, hogy az új uniós kereskedelmi megállapodásokba kerüljenek be ambiciózus szociális, 
valamint munka- és egészségügyi normák. Azt ajánljuk, hogy készüljenek uniós szintű iránymutatások 
azzal kapcsolatban, hogy mit kell és mit nem szabad megtenniük a közösségimédia-platformoknak a 
felhasználói információk és a személyes adatok kezelése során. 

9. Azt ajánljuk, hogy az uniós szintű közös hitelfelvétel képezze további mérlegelés tárgyát kedvezőbb 
hitelfelvételi feltételek kidolgozása érdekében. Ajánljuk továbbá pénzügyileg fenntartható és felelős 
szakpolitikák kidolgozását, amelyek következtében a tagállamoknak kevesebb hitelt kell felvenniük. 

10. Az uniós pénzeszközök felvételére és felhasználására irányuló felügyelet megerősítését ajánljuk, kezdve az 
önkormányzatokkal, továbbá javasoljuk a pénzeszközök felhasználásának kiigazítására vonatkozó 
jelenlegi gyakorlat konszolidálását. Mivel az uniós finanszírozás kedvezményezettjeinek objektív 
körülményei változhatnak, nagyon fontos egyensúlyba hozni az átláthatóság igényét a rugalmasság 
igényével. 

11. Ajánljuk, hogy Litvánia továbbra is aktívan ösztönözze a vállalkozásfejlesztést és a beruházásokat a saját 
régióiban. 

 

3. A nemzeti polgári vitacsoport megbeszéléseinek és 

eredményeinek elemzése 
A nemzeti polgári vitacsoport résztvevői a Litvánia számára jelenleg legrelevánsabb, fontos kérdésekkel 
(amelyről messzemenő viták folynak a nemzeti politikai színtéren és a médiában is), továbbá ezek 
lehetséges megoldásaival foglalkoztak. A vitacsoport által megfogalmazott legfontosabb következtetések 
azt mutatják, hogy a két ülés során leadott összes szavazat csaknem 45%-a két témát érintő javaslatra 
érkezett: a Kínával ápolt kapcsolatoknak és a migrációs áramlatok kezelésének témájára (lásd a lenti 
táblázatot). Az energiapolitika kérdése is nagy figyelmet kapott: noha csak egy javaslat született e témában, 
az a résztvevők szavazatainak csaknem 10%-át megkapta. Ezek a szavazási eredmények azt sugallják, hogy 
a polgárok szerint Európa jövőjét meglévő (nemzeti) politikai problémák és aktuális ügyek határozhatják 
meg. 
 
Ajánlás Szavazatok 
Első ülés: Az EU külpolitikai szerepe és hatáskörei 

1. Arra kérjük az EU-t, hogy dolgozzon ki hatékony politikát Kínával szemben. Az 
a támogatás, amelyet Litvánia jelenleg kap, nem elégséges, de Litvánia sem 
hangolta össze megfelelően álláspontját uniós partnereivel. Az érdekek Unión 
belüli hatékonyabb összehangolását és a Kínára és más külpolitikai témákra 
irányuló egységes politikát biztosítandó, javasoljuk egy uniós külügyminiszteri 
tisztség létrehozásának megfontolását. 

11 (22,9%) 
 
8: Európa egésze 
szempontjából fontos, 3: 
személyesen nekem fontos 

2. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten térjenek vissza a migránsokra vonatkozó 
kvótarendszer létrehozásának kérdéséhez.  

9 (18,8%) 
 
9: Európa egésze 
szempontjából fontos 

3. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten jöjjön létre a migrációs kihívások kezelésével 
foglalkozó bizottság, hogy gyorsabban lehessen reagálni a migrációs válságokra, 
hogy biztosítani lehessen a tagállamoknak a nemzeti érdekeik kifejtésére és 
védelmezésére irányuló jogát, valamint hogy közös iránymutatásokat lehessen 
kidolgozni és végrehajtani a migránsok kezelésére vonatkozóan. 

7 (14,6%) 
 
3: Európa egésze 
szempontjából fontos, 4: 
személyesen nekem fontos 

4. A gazdasági és humanitárius kapcsolatok megerősítését ajánljuk az észak-afrikai 
országokkal – szem előtt tartva ezen országok politikai helyzetét –, 
mindenekelőtt Kínának, Oroszországnak és más országoknak a régióra gyakorolt 
befolyásának csökkentése érdekében. 

6 (12,5%) 
 
6: személyesen nekem 
fontos 

5. Ajánljuk a kapcsolatok megerősítését Kelet-Európával, és az olyan gazdasági 
intézkedések meghozatalát, amelyeket az egyének is megéreznek. 

5 (10,4%) 
 
5: személyesen nekem 
fontos 

Második ülés: Az EU gazdasági szerepe 
1. Azt ajánljuk, hogy az EU tegyen meg több lépést a fontos termékek 

ellátásbiztonságának fokozása érdekében, például priorizálja az EU-n belüli 
kereskedelmet, ösztönözze a csúcstechnológiájú termékek gyártását az Unióban, 
valamint diverzifikálja tovább a fontos forrásokat. Ajánljuk újabb exportpiacok 
felkutatását is. 

9 (19,6%) 
 
3: Európa egésze 
szempontjából fontos, 6: 
személyesen nekem fontos 

2. Ajánljuk a földgázszerződésekkel kapcsolatos megközelítés felülvizsgálatát, 
valamint a törekvést mind hosszú, mind rövid távú szerződésekre. Ajánljuk az 

9 (19,6%) 
 



energiabeszerzési források további diverzifikálását. 9: Európa egésze 
szempontjából fontos 

3. Ajánljuk az európai zöld megállapodásban foglalt intézkedéseknek és azok 
végrehajtásának felmérését, figyelembe véve az esetleges negatív társadalmi-
gazdasági következményeket. A zöld megállapodás céljainak megvalósítása során 
ajánljuk a megújuló energiaforrások mellett a nukleáris energia és a földgáz 
használatát is. 

6 (13%) 
 
6: személyesen nekem 
fontos 

4. Hangsúlyozzuk, hogy minden tagállam számára fontos az uniós jog 
elsőbbségének tiszteletben tartása. Felszólítjuk Litvániát, hogy e tekintetben 
képviseljen egyértelmű és elvi alapú álláspontot. 

4 (8,7%) 
 
2: Európa egésze 
szempontjából fontos, 2: 
személyesen nekem fontos 

 
Ráadásul azok a témák, amelyek a legfontosabbak a polgárok számára – a Kínával ápolt kapcsolatok, a 
migráció és az energia – nem ad hoc jellegűek: ezek megoldásának nagy hatása lesz Európa hosszú távú 
jövőjére. Ennek megfelelően nem jelent problémát az, hogy a polgárokat valószínűleg aktuális ügyek 
foglalkoztatják, amikor a jövőre gondolnak. Mivel a jövő számos apró lépésből épül fel, amelyek a jelenből 
indulnak ki, a polgárok alapvető rövid távú elvárásainak megértése az előfeltétele annak, hogy képesek 
legyünk a hosszú távú folyamatokat fenntartható módon irányítani, a problémákra pedig fenntartható 
megoldást találni. Ez az érvelés áll a nemzeti polgári vitacsoport munkájának főbb eredményeiről készített 
lenti elemzés mögött. 
 
A legtöbb szavazatot (11 szavazat, azaz közel 12%) az a kijelentés kapta, amely szerint az EU-nak 
hatékonyabb politikát kell folytatnia Kínával szemben. Ez az átfogó következtetés több konkrétabb 
kijelentést is tartalmazott. Először is, a résztvevők hangsúlyozták, hogy a Kína felől érkező gazdasági 
nyomás ellensúlyozására Litvániának eddig nyújtott uniós támogatás nem volt elégséges. Másodszor, 
annak a csoportnak a képviselői, amely ezt a következtetést megfogalmazta, hangsúlyozták, hogy 
Litvániának is jobban össze kell hangolnia a Kínával kapcsolatos politikáját az uniós partnerekkel, 
kiváltképp mivel a Kínával folytatott kereskedelem az EU egésze számára is fontos. Harmadszor, a 
polgárok felvetették egy uniós külügyminiszter tisztségének létrehozását, ami segíthetne abban, hogy 
hatékonyabban lehessen összehangolni az álláspontokat és alakítani a Kínával és más témákkal 
kapcsolatos közös politikákat. Nyolc résztvevő szerint ez a következtetés egész Európa számára 
különösen fontos, három résztvevő pedig úgy vélte, hogy ez neki személyesen fontos. 
 
A Kínával fennálló kapcsolatok kérdése szorosan kapcsolódik másik két olyan javaslathoz, amelyre 
számos polgár szavazott. Kilenc résztvevő szavazott a második ülésen levont azon következtetésre, mely 
szerint az EU-nak meg kell erősítenie az ellátás biztonságát (három résztvevő jelezte a kérdés 
kiemelkedő jelentőségét Európa egésze szempontjából, hat másik pedig személyes okból). Ez a 
következtetés is több oldalról közelítette meg a kérdést. Először is, a polgárok hangsúlyozták, hogy 
prioritást kell biztosítani az olyan uniós piacok számára, amelyek megbízható beszállítókkal és szigorúbb 
termékszabványokkal működnek. Másodszor, a résztvevők kiemelték, hogy elő kell mozdítani Európán 
belül a csúcstechnológiát alkalmazó termelési kapacitásokat. Harmadszor, a polgárok az importforrások 
további diverzifikálását javasolták. Ezen ajánlások megfogalmazása során a beszélgetés résztvevői 
rendszeresen utaltak ellátásbiztonsági tényezőként Kínára: a kínai termékekkel kapcsolatos biztonsági 
fenyegetésekre, a csúcstechnológiát alkalmazó termékek gyártásához Kínából érkező nyersanyagellátástól 
való függőségre, valamint a Kína piacán működő nyugati vállalatok technológiáit lemásoló és eltulajdonító 
kínai gyakorlatra. További hat szavazatot kapott („személyesen nekem fontos”) az EU-nak az észak-
afrikai országokkal folyó gazdasági és humanitárius együttműködésére vonatkozó javaslat, mivel 
ezekben az országokban fontos Kína, Oroszország és a többi nem baráti ország befolyásának 
csökkentése. 
 
A szavazat eredménye emellett a polgároknak a migrációs kérdésekkel kapcsolatos aggodalmait is felszínre 
hozta. A külpolitika területén a legtöbb szavazatot kapó három következtetés közül kettő középpontjában 
a migráció kérdése állt. Kilenc résztvevő szavazott arra a javaslatra, amely szerint az EU-nak újra 
mérlegelnie kellene a tagállamok számára kötelező migránskvóta bevezetését (mindannyian 
hangsúlyozták e javaslat kiemelkedő fontosságát Európa egész számára). A következtetést megfogalmazó 
résztvevők szerint a nemzeti kvótákat a lakosság alapján kell meghatározni, és uniós társfinanszírozást kell 
biztosítani a kvóták szerint elosztott migránsok ellátására. További hét résztvevő arra a javaslatra 
szavazott, amely szerint a migránsügyi kérdések kezelésével megbízott, a tagállamok által delegált 
képviselőkből álló állandó uniós szintű funkcionális bizottságot kell felállítani(hárman úgy vélték, 
hogy a javaslat rendkívül fontos Európa egésze számára, négyen pedig úgy, hogy személyes okokból 
fontos a számukra). A résztvevők hangsúlyozták, hogy egy ilyen testület fel tudná gyorsítani a migrációs 
válságokra adott uniós választ és ezzel párhuzamosan biztosítaná a megfelelő egyensúlyt az uniós 
alapelvek tiszteletben tartása, illetve a nemzeti érdekek és biztonság védelméhez való tagállami jog között. 
 
A migrációs politikáról folytatott megbeszélésük során a résztvevők a migrációs áramlások kezelése terén 
kialakult két különböző válságot vitattak meg: a földközi-tengeri térségbeli 2016-os migrációs válságot, 
valamint a Litvánia, Lettország és Lengyelország elleni 2021-es belarusz hibrid támadást, amely során 
Minszk közel-keleti és afrikai migránscsoportokat használt ki. Néhány csoporttag elmondta, hogy a 2016-
os válság mind személy szerint nekik, mind Litvánia egészének már távoli és lényegtelen, továbbá már 
nem tűnik helyénvalónak az akkoriban előterjesztett javaslat, amely a migránskvóták rendszerére irányult. 
A résztvevők szerint a hibrid támadás átélése a migrációra irányította a figyelmet Kelet-Európában, és 



emiatt a kvótákat immár a migrációs politika megfelelő, hatékony és szolidaritásra alapuló eszközeként 
kezdték látni. Több résztvevő hangsúlyozta, hogy amikor az ország szembesült a 2021-es válsággal, nehéz 
volt különbséget tenni a menekültek, a migránsok és az ország területére belépve biztonsági fenyegetést 
jelentő személyek között. A vita összes résztvevője egyetértett azzal, hogy a jelenlegi „nyitott” migrációs 
politikával az EU nem veszi eléggé figyelembe a migráció okozta fenyegetéseket, a tagállamok nemzeti 
érdekeit, a migránsok integrálására vonatkozó kapacitást, stb. A polgárok emellett azért is kritizálták az 
EU-t, mert lassan vagy elutasítóan reagál Litvánia igényeire, ideértve azt is, hogy nem volt hajlandó 
finanszírozza a külső határon építendő kerítést. 
 
Mindent egybevetve, a Litvánia számára 2021-ben legfontosabb két politikai probléma – vagyis a Kínával 
fennálló kapcsolatok és a migrációs áramlások kezelése – arra sarkallja a litván polgárokat, hogy nagyobb 
uniós szerepvállalást és hatékonyabb közös politikát várjanak el. A polgárok aggodalommal figyelik Kína 
politikai lépéseit, és egyre nagyobb befolyását Európában és az Unió szomszédságában. El kell ismerni, 
hogy Kína gazdasági befolyása arra kényszeríti Európát, hogy megfelelő és kiegyensúlyozott politikai 
intézkedésekre törekedjen. A polgárok szerint a legfontosabb megoldás a közös uniós külpolitikai 
eszközök, az iparpolitika és a szomszédokkal folytatott együttműködés megerősítése. Ehhez hasonlóan a 
polgárok az uniós szintű egységes fellépést – ezen belül az új migránskvótarendszert – tartották a migráció 
okozta veszélyek és az Európába tartó migrációs áramlatok gyors és hatékony kezelése szempontjából a 
legmegfelelőbb eszköznek. A polgári vitacsoport arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a közös uniós 
politika erősebb és szorosabban koordinált lenne, akkor tudnánk a legjobban reagálni a Kína és a belarusz 
hibrid támadás okozta egyre nagyobb nyomásra. 
 
A csoporttagok e válságokra vonatkozó nézeteit az energiaügyi és klímapolitikai problémákra vonatkozó 
javaslataikhoz lehetne hasonlítani. A 2021-es év végén sok litván polgár szembesült közvetlenül az egyre 
növekvő fűtési költségek kihívásával, és az energiaárakkal kapcsolatos válság gyorsan Litvánia egyik 
legfontosabb aktuális ügyévé vált. Az energiaárakkal kapcsolatos aggodalmak megmutatkoztak a 
vitacsoport tagjainak szavazási eredményében is: kilenc polgár úgy szavazott erre a következtetésre, hogy 
azt Európa egésze szempontjából a legfontosabb témának jelölte meg. A résztvevők legfontosabb ajánlása 
szerint felül kell vizsgálni a tagállamok jelenlegi gyakorlatát a különböző beszállítókkal kötött 
energiaszolgáltatási szerződéseik terén annak érdekében, hogy hosszú és rövid távú 
szerződéseket egyaránt lehessen kötni. Más szóval a polgárok támogatták az energiadiverzifikációs 
politikát, azonban nem tettek ajánlásokat a közös uniós politikára vonatkozóan, és nem javasolták az 
energiapolitika további integrációját sem. 
 
A polgárok éghajlat-politikát illető javaslata értelmében értékelni kell az európai zöld megállapodást a 
várt társadalmi-gazdasági hatása és az ambíciója szempontjából. Hat résztvevő szavazott e 
javaslatra, közülük mindenki jelezte, hogy személy szerint neki fontos a kérdés. Néhány résztvevő 
aggódott, hogy a „zöld átállás” végrehajtása túl gyors, és azt vetették fel, hogy Litvániának pontosabban 
fel kell mérnie, hogy az ilyen jellegű politikák esetlegesen romboló hatásúak-e az ország és polgárai 
szükségleteinek oldaláról közelítve a kérdést. Ezenkívül számos résztvevő felvetette a nukleáris energia és 
a földgáz megújuló energiaforrások melletti használatának kérdését is. Álláspontjuk alátámasztásaként 
Németország azon döntésére hivatkoztak, hogy az ország folytatja a földgáz használatát, és feltérképezi az 
úgynevezett moduláris reaktorok új generációjában rejlő lehetőségeket. Az éghajlat-politikai 
megbeszélésük során a vitacsoport résztvevői ennek megfelelően prioritást adtak a tagállami szükségletek 
kielégítését célzó tagállami politikáknak az ambiciózus közös uniós éghajlat-politikai irányítási 
megközelítéssel szemben. 
 
Lévén, hogy viszonylag kevés résztvevő volt a csoportban, és hogy a polgárok különböző válaszokat – 
egységes fellépés és nagyobb rugalmasság – adtak az egyes eltérő válságokkal kapcsolatban, nem lenne 
helyénvaló általánosabb és szélesebb körben alkalmazott intézkedéseket mérlegelni. A vélemények ilyen 
jellegű tendenciája mindazonáltal érdekes témákat vethet fel a litván polgárok uniós integrációs 
kérdésekkel kapcsolatos hozzáállására vonatkozó további kutatásokhoz, amelyek során célszerű lenne 
figyelembe venni a polgároknak az autonóm uniós politikákhoz és intézményi intézkedésekhez való 
viszonyulásában bekövetkező változásokat és különbségeket. 
 

4. A polgári vitacsoport megbeszéléseinek eredményei a 
litván közvélemény tágabb összefüggésében 

Annak érdekében, hogy nemzeti polgári vitacsoport által elért eredményeket az említett kontextusba 
helyezzük, a jelentés ezen utolsó szakasza röviden összeveti ezeket az eredményeket két releváns 
közvéleménykutatás eredményével, valamint az Európa jövőjéről szóló konferenciát előkészítő más 
tevékenységek időközi eredményével. A jelentés ezen részében megvizsgált első közvéleménykutatás egy 
állampolgári felmérés, amelyet az Eurobarométer végzett 2020 októberében és novemberében az az 
Európa jövőjéről szóló konferenciáról. A második pedig a legfrissebb rendes Eurobarométer-felmérés, 
amelyet 2021 nyarán végeztek. Mivel e felmérések egyes részei egyéb politikai kérdésekre és a polgároknak 
magával a konferenciával kapcsolatos elvárásaira összpontosítottak, a következő összevetések a 
vitacsoport által megtárgyalt aktuális kérdésekre vonatkoznak. Az Európa jövőjéről szóló konferenciát 

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


előkészítő tevékenységek elemzésének alapja az EKSZ e tevékenységeiről szóló alapjelentés, amely 
ismerteti a részt vevő polgároknak az uniós politikai kérdések széles körére vonatkozó véleményét. 
 
Az Eurobarométer-felmérések eredményei szerint a polgári vitacsoport megbeszélései és szavazási mintái 
híven tükrözik a litván társadalom túlnyomó részének véleményét. A csoporttagok arra vonatkozó 
ajánlásai, hogy meg kell erősíteni a közös kül- és migrációs politikát és egyes uniós szintű döntéshozatali 
folyamatokat, összhangban állnak a tágabb közvéleménykutatási eredményekkel: 

– a litván polgárok az uniós átlaghoz képest jobban (90%, illetőleg 78%-ban) támogatják a közös 
uniós védelmi politika gondolatát, 

– a litván polgárok az uniós átlaghoz képest jobban támogatják a közös uniós migrációs politika 
gondolatát (76%, illetőleg 71%-ban, e különbségnél célszerű lenne egy esetleges hibahatárt 
feltüntetni), 

– a litván polgárok a migrációt az EU előtt álló két fő kihívás egyikének tartják, 
– a litván polgárok (49%-ban 42%-hoz képest) előnyben részesítik az uniós szintű megoldásokat. 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítő rendezvényein részt vett litván polgárok emellett olyan 
jelentős területekként emelték ki a védelmi együttműködést, a közös uniós migrációs politikát, valamint az 
uniós külpolitikát, mint amelyeken Litvánia szívesen látna fokozottabb uniós szerepvállalást. 
 
Az Eurobarométer-felmérés adatai magyarázatot adhatnak a vitacsoporti résztvevőknek a kínai 
kapcsolatok és az energiaárak tárgyában megfogalmazott véleményére: a litvánokat az uniós átlagnál 
jobban aggasztotta az, hogy a világ országai közötti kapcsolatok romlanak, és hogy ebből geopolitikai 
feszültségek fakadnak (18% a 33%-hoz képest). A vitacsoport résztvevőinek azon következtetései, melyek 
szerint Kína tekintetében ambiciózusabb közös politikát kell kialakítani, összhangban vannak mind e 
megállapításokkal, mind az uniós szintű döntéshozatal és a közös uniós védelmi politika korábban már 
említett támogatásával. Ugyanakkor a vitacsoport tagjainak azon aggályai, amelyek az energiaárak 
csökkentését célzó különböző megoldások felkutatásával kapcsolatosak, összefügghetnek azzal, hogy a 
litvánok az uniós átlagnál nagyobb aggodalommal szemlélik az emelkedő inflációt és az egyre magasabb 
árakat (53%, illetve 23%). Az egyre nagyobb inflációval kapcsolatos érzékenység miatt az áremelkedések 
megfékezése fontosabbnak tűnhet a közös uniós politikák kidolgozásánál vagy más politikai 
célkitűzéseknél. 
 
Az Eurobarométer adataiból az is kiderül, hogy fontos változás állt be a litván polgároknak a migrációval 
mint politikai problémával kapcsolatos attitűdjében. A 2020-as felmérésben az uniós átlagnál kevesebb 
litván határozta meg a migrációt az EU szempontjából legfontosabb kihívásként (16% a 27%-hoz képest), 
A 2021-es felmérésben azonban 32%-ra nőtt azon litván válaszadók aránya, akik az EU szempontjából 
legfontosabb kihívásnak tartották a migrációt (uniós átlag: 25%). Jóllehet ez a véleményváltozás a kérdés 
eltérő megfogalmazásainak is betudható, mégis összhangban áll azokkal az észrevételekkel, amelyeket a 
polgári vitacsoport megbeszélésein a résztvevők tettek arról, hogy miként alakult a véleményük a 
migrációs kérdésekről. 
 
Ezen túlmenően a polgári vitacsoport eredményeinek összevetése az Eurobarométer-felmérés adataival 
rámutat egy olyan különbségre, amely a csoporttagoknak az uniós éghajlat-politikához való óvatos 
hozzáállása és a litván polgárok éghajlatváltozással kapcsolatos aggályai között áll fenn. Noha a 
vitacsoporti tagok sürgették annak felmérését, hogy az európai zöld megállapodás túlságosan ambiciózus-
e, és árthat-e a litván érdekeknek, az Eurobarométer-felmérések szerint a litvánok következetesen úgy 
utaltak az éghajlatváltozásra, mint az EU előtt álló legfontosabb kihívások egyikére. A 2020-as 
felmérésben a litván válaszadók 47%-a jelölte meg az éghajlatváltozást az EU jövője szempontjából 
fennálló legnagyobb kihívásként (uniós átlag: 45%); a 2021-es felmérésben pedig a litván válaszadók 28% 
(uniós átlag: 25%). Hangsúlyozni kell, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia egyéb előkészítő 
rendezvényein részt vett polgárok is az egyik olyan területként említették az éghajlat-politikát, amelyen 
Litvánia előszeretettel látna fokozottabb uniós szerepvállalást. Ezt a különbséget kellően indokolja a 
vitacsoporti résztvevők motivációja a szavazásra: valamennyi olyan résztvevő, aki az európai zöld 
megállapodás keretébe tartozó intézkedések újbóli megvizsgálására irányuló ajánlásra szavazott, jelezte, 
hogy a kérdés neki személy szerint fontos. Ez azt jelenti, hogy a személyes ellenzés nem 
összeegyeztethetetlen azzal a nézettel, hogy az éghajlatváltozás az EU előtt álló egyik legfontosabb 
politikai kihívás. 
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