
 

 

Lietuvos piliečių forumas dėl Europos ateities  

Ataskaita  

 

 
Ši ataskaita susideda iš keturių dalių. Pirmojoje trumpai supažindinama su renginio eiga. Antrojoje 
pateikiamos Piliečių forumo dalyvių suformuluotos rekomendacijos ES ir Lietuvos politikai. Trečiojoje 
pateikiama trumpa grupėse vykusių diskusijų ir pagrindinių forumo rezultatų analizė. Ketvirtojoje dalyje 
Piliečių forumo rezultatai palyginami su Lietuvos piliečių apklausų apie Europos padėtį ir ateitį rezultatais. 

1. Nacionalinio piliečių forumo eiga 
 

Vadovaujantis Konferencijos dėl Europos ateities gairėmis nacionalinių piliečių forumų organizavimui, 
2021 m. gruodžio mėnesį Užsienio reikalų ministerijos (URM) užsakymų tyrimų agentūra „Kantar TNS“ 
LT parengė atsitiktinės stratifikuotos ir reprezentatyvios Lietuvos piliečių atrankos metodologiją, kurios 
pagrindu „Kantar TNS“ atrinko 25 Lietuvos piliečius, atstovaujančius skirtingoms socioekonominėms 
grupėms nuo 18 iki 65 m amžiaus ir visiems Lietuvos geografiniams regionams1. 
Sausio 4 d. atrinkti piliečiai buvo pakviesti į įžanginę virtualią sesiją, kurios metu vyko Nacionalinio 
piliečių forumo idėjos pristatymas, vyko diskusijos aktualiausiomis Europos ateities temomis. Po renginio 
dalyviams buvo išplatintas informacinis dokumentas, kuriame išsamiau aprašytos diskutuojamos temos, 
nurodomi informaciniai šaltiniai. 
Sausio 15 d. URM surengtas Nacionalinis piliečių forumas dėl Europos ateities, kurį organizavo URM, 
Rytų Europos studijų centras (RESC) ir „Kantar TNS“ LT tyrimų agentūra, jame tiesiogiai dalyvavo 25 
atrinkti piliečiai. 
 
Forumo dalyviai svarstė du ES politikos klausimus: koks turėtų būti ES vaidmuo ir įgaliojimai užsienio 
politikoje bei ES ekonominis vaidmuo. Renginio metu kiekvienam iš šių klausimų buvo skirta atskira 
sesija, kurių pradžioje ES politikos ekspertai Linas Kojala (RESC) ir prof. Ramūnas Vilpišauskas (Vilniaus 
universitetas) trumpai supažindino piliečius su tai sesijos temai aktualia informacija ir problematika. 
Pokalbio metu piliečiai galėjo užduoti klausimus, pasidalinti nuomonėmis. Po eksperto pranešimo dalyviai 
buvo suskirstyti į tris mažesnes reprezentatyvios imties grupes, kurių kiekviena turėjo svarstyti skirtingą su 
sesijos tema siejamą klausimą. Užsienio politikos tema svarstyti šie klausimai: 

1.1. Ar reikalinga savarankiška ES gynybos ir užsienio politika? 
1.2. Kokie turi būti ES santykiai su kaimynais Rytų Europoje, su Šiaurės Afrika, su Turkija? 
1.3. Kokia turi būti ES migracijos politika? 

Sesijoje apie ES ekonominį vaidmenį nagrinėti šie klausimai: 
2.1. Ar reikalingas didesnis ES biudžeto lėšų perskirstymas, bendros ES skolos? 
2.2. Ar reikia ES lygiu reguliuoti socialinius standartus? 
2.3. Kaip sustiprinti ES ekonomiką? 

Kiekviena grupė sesijos pabaigoje turėjo suformuluoti pagrindines diskusijos išvadas – principinius 
pareiškimus ar konkretesnius pasiūlymus aktualiais ES politikos klausimais. Kiekvienos grupės atstovas 
bendro aptarimo metu pristatė tas išvadas kitiems forumo dalyviams, dalyviai iš kitų grupių galėjo pateikti 
klausimų, papildyti pasiūlymus savo idėjomis. Po pristatymų ir diskusijų piliečiai individualiai balsavo už 
bet kurias dvi išvadas: vieną balsą skyrė tam pasiūlymui ar pareiškimui, kuris yra reikšmingiausias Lietuvos 
vaidmeniui ES stiprinti ir pačios ES sėkmei visoje Europoje; kitą – pareiškimui ar pasiūlymui, kuris atrodė 
reikšmingiausias asmeninei dalyvio ‒ ES gyventojo gerovei. Po balsavimo vyko Nacionalinio piliečių 
forumo aptarimas, buvo apibendrintos pagrindinės diskusijų metu iškeltos idėjos. 
Per savaitę po renginio ekspertai išnagrinėjo diskusijų turinį ir išgrynino piliečių siūlomas idėjas. Sausio 25 
d. vyko virtuali apibendrinamoji sesija ir piliečiams buvo pateiktos iš jų diskusijų turinio išplaukusios 
rekomendacijos. Piliečiai turėjo galimybę pasisakyti, ar pritaria rekomendacijoms, papildyti jų turinį, jas 

                                                      
1 Atrinkti piliečiai, atstovaujantys Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestams ir Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskritims, remiantis Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis. 



 

 

reitinguoti. Tokia galimybe visi dalyviai galėjo pasinaudoti dar savaitę po apibendrinamosios sesijos ‒ 
atsiųsti savo nuomonę ir pastabas raštu forumo organizatoriams. 
 

2. Nacionalinio piliečių forumo rezultatai  
Šioje ataskaitos dalyje pateikiami Piliečių forumo rezultatai – darbo grupių dalyvių suformuluotos 
rekomendacijos ir pareiškimai dėl ES vaidmens užsienio politikoje ir ekonomikoje. 
 
Pirmoji sesija: ES vaidmuo ir įgaliojimai užsienio politikoje 
 

1. Kviečiame ES vystyti efektyvesnę politiką Kinijos atžvilgiu. Reikalinga ryžtingesnė parama Lietuvai, bet ir 

Lietuva turėtų geriau suderinti savo poziciją su ES partneriais. Kad būtų galima užtikrinti efektyvesnį 
interesų derinimą ES viduje ir vieningą politiką Kinijos atžvilgiu, taip pat ir kitais užsienio politikos 
klausimais, rekomenduojame svarstyti galimybę įsteigti ES užsienio reikalų ministro pareigybę. 

2. Rekomenduojame ES lygiu grįžti prie migrantų kvotų sistemos įkūrimo klausimo. 

3. Rekomenduojame sukurti ES lygiu migracijos problemas spręsti dedikuotą komisiją, kuri užtikrintų 
greitesnį reagavimą į migracijos krizes, teisę valstybėms narėms paaiškinti ir ginti savo nacionalinius 
interesus, sukurtų bei įgyvendintų bendrąsias migracijos valdymo gaires. 

4. Rekomenduojame stiprinti ekonominius ir humanitarinius ryšius su Šiaurės Afrikos šalimis, nepamirštant 
politinių realijų, ypač siekiant sumažinti Kinijos, Rusijos ir kitų valstybių įtaką šiame regione. 

5. Rekomenduojame stiprinti ryšius su Rytų Europa, skatinti ekonomines poveikio priemones asmeniniu 

lygmeniu. 

6. Reikalaujame, kad ES taikomos sankcijos užsienio subjektams būtų griežtesnės, tikslinės ir apimtų 

esminius sankcionuojamos valstybės asmenis (pvz., politinius lyderius). 

7. Reikalaujame, kad bendroji ES užsienio ir saugumo politika būtų grįsta pamatiniu skirtingų ES valstybių 
narių, Europos regionų ir visuomenių solidarumo principu.  

 
8. Rekomenduojame ES peržiūrėti ligšiolinę atviros migracijos politiką, dėl kurios kyla saugumo problemų, 

didėja nusikalstamumas, visuomenės viduje formuojasi uždaros bendruomenės. 

9. Kviečiame Lietuvą aktyviau pasisakyti migracijos politikos klausimais ir inicijuoti diskusijas apie 

migracijos problemas. 

10. Rekomenduojame, kad ES vykdytų aktyvią ir griežtą politiką valstybių, kurios naudojasi migrantų srautais 

kaip hibridinių atakų įrankiu, atžvilgiu: vieningai taikyti griežtesnes sankcijas, kita vertus, kalbėti su jomis 
siekiant situacijos deeskalavimo. 

Antroji sesija: ES ekonominis vaidmuo 
 

1. Rekomenduojame ES įvairiomis priemonėmis didinti svarbių prekių tiekimo patikimumą: teikti 

pirmenybę prekybai ES viduje, skatinti aukštųjų technologijų gamybą, toliau įvairinti importo šaltinius. 
Taip pat rekomenduojame toliau ieškoti naujų eksporto rinkų. 

2. Rekomenduojame peržiūrėti gamtinių dujų sutarčių sudarymo praktiką, siekti tiek ilgalaikių, tiek 
trumpalaikių sutarčių. Rekomenduojame toliau įvairinti energijos tiekimo šaltinius. 

3. Rekomenduojame įvertinti Europos žaliojo kurso priemones ir jų įgyvendinimą, atsižvelgiant į galimas 
neigiamas socioekonomines pasekmes. Įgyvendinant žaliojo kurso tikslus, rekomenduojame kartu su 

atsinaujinančiais energijos šaltiniais naudoti ir branduolinę bei gamtinių dujų energiją. 

4. Pabrėžiame, kad itin svarbu visoms valstybėms narėms laikytis ES teisės viršenybės principo. 
Reikalaujame aiškios ir principinės Lietuvos pozicijos šiuo klausimu. 

5. Rekomenduojame Lietuvai aktyviau naudotis gerosiomis ES šalių praktikomis siekiant aukštesnių 
socialinių standartų, verslo plėtros, tolygaus ir tvaraus vystymosi tikslų. 



 

 

6. Rekomenduojame skirti daugiau dėmesio kibernetinio saugumo stiprinimui, taip pat ir duomenų 
infrastruktūros apsaugai. 

7. Rekomenduojame, kad ES ir valstybės narės teiktų pirmenybę piliečių ekonominio raštingumo 
skatinimui, švietimui ir informacijos sklaidai. 

8. Rekomenduojame į naujas ES prekybos sutartis įtraukti ambicingų socialinių, darbo ir sveikatos 

standartų. Rekomenduojame ES lygiu nustatyti gaires, numatančias, ką privalo ir ko negali daryti 

socialinių tinklų platformos, valdančios vartotojų informaciją ir asmeninius duomenis. 

9. Rekomenduojame toliau svarstyti bendro skolinimosi ES lygiu galimybę, siekiant kuo palankesnių 

skolinimosi sąlygų. Kartu rekomenduojame plėtoti finansiškai tvarią ir atsakingą politiką, leidžiančią 
mažinti valstybių narių poreikį skolintis. 

10. Rekomenduojame stiprinti ES lėšų įsisavinimo ir naudojimo priežiūrą, pradedant savivaldybėmis, 
įtvirtinti aktualią lėšų naudojimo koregavimo praktiką. Kadangi objektyvios ES skiriamų lėšų gavėjų 
aplinkybės gali keistis, labai svarbu suderinti skaidrumo ir lankstumo poreikius. 

11. Rekomenduojame Lietuvai toliau aktyviai skatinti verslo plėtrą ir investicijas šalies regionuose. 

 

3. Nacionalinio piliečių forumo diskusijų ir rezultatų analizė 

Nacionalinio piliečių forumo dalyviai svarbiausiomis laikė šiuo metu Lietuvai aktualias (nacionalinėje 
politikoje bei žiniasklaidoje plačiai aptarinėjamas) problemas ir galimus jų sprendimus. Bendras balsavimas 
dėl svarbiausių forumo išvadų parodė, kad beveik 45 proc. visų balsų per abi sesijas buvo skirti 
pasiūlymams, susijusiems su dviem temomis – santykiais su Kinija ir migracijos srautų valdymu (žr. lentelę 
žemiau). Daug dėmesio taip pat sulaukė ir energetikos politikos tema – nors su ja buvo susijęs tik vienas 
pasiūlymas, jis gavo beveik 10 proc. visų dalyvių balsų. Tokie balsavimo rezultatai verčia manyti, kad 
piliečių suvokimą apie Europos ateitį gali lemti esamos (nacionalinės) politinės problemos ir aktualijos. 
 
Rekomendacija Balsavimas 

Pirmoji sesija: ES vaidmuo ir įgaliojimai užsienio politikoje 

1. Kviečiame ES vystyti efektyvesnę politiką Kinijos atžvilgiu. Dabartinė parama 
Lietuvai nėra pakankama, bet ir Lietuva nepakankamai derino savo poziciją su 
ES partneriais. Kad būtų galima užtikrinti efektyvesnį interesų derinimą ES 
viduje ir vieningą politiką Kinijos atžvilgiu, taip pat ir kitais užsienio politikos 
klausimais, rekomenduojame svarstyti galimybę įsteigti ES užsienio reikalų 
ministro pareigybę. 

11 (22.9 %) 
 
8 svarbu visai Europai, 3 

asmeniškai 

2. Rekomenduojame ES lygiu grįžti prie migrantų kvotų sistemos įkūrimo klausimo.  9 (18.8 %) 
 
9 svarbu visai Europai 

3. Rekomenduojame ES lygiu sukurti migracijos problemoms spręsti dedikuotą 
komisiją, kuri užtikrintų greitesnį reagavimą į migracijos krizes, teisę valstybėms 
narėms paaiškinti ir ginti savo nacionalinius interesus, sukurti bei įgyvendinti 
bendrąsias migrantų valdymo gaires. 

7 (14.6 %) 
 
3 svarbu visai Europai, 4 

asmeniškai 

4. Rekomenduojame stiprinti ekonominius ir humanitarinius ryšius su Šiaurės 
Afrikos šalimis, nepamirštant politinių realijų, ypač siekiant sumažinti Kinijos, 
Rusijos ir kitų valstybių įtaką šiame regione. 

6 (12.5 %) 
 
6 svarbu asmeniškai 

5. Rekomenduojame stiprinti ryšius su Rytų Europa, taikyti ekonomines poveikio 
priemones asmeniniu lygmeniu. 

5 (10.4 %) 
 
5 svarbu asmeniškai 

Antroji sesija: ES ekonominis vaidmuo 

1. Rekomenduojame ES imtis įvairių veiksmų siekiant didinti svarbių prekių 
tiekimo patikimumą: teikti pirmenybę prekybai ES viduje, skatinti aukštųjų 
technologijų gamybą ES viduje, toliau įvairinti importo šaltinius. Taip pat 
rekomenduojame ieškoti naujų eksporto rinkų. 

9 (19.6 %) 
 
3 svarbu visai Europai, 6 

asmeniškai 

2. Rekomenduojame peržiūrėti gamtinių dujų sutarčių sudarymo praktiką, siekti tiek 
ilgalaikių, tiek trumpalaikių sutarčių. Rekomenduojame toliau įvairinti energijos 

9 (19.6 %) 
 



 

 

tiekimo šaltinius. 9 svarbu visai Europai 

3. Rekomenduojame įvertinti Europos žaliojo kurso priemones ir jų įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į galimas neigiamas socioekonomines pasekmes. Įgyvendinant 
žaliojo kurso tikslus, rekomenduojame kartu su atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais naudoti ir branduolinę bei gamtinių dujų energiją. 

6 (13 %) 
 
6 svarbu asmeniškai 

4. Pabrėžiame svarbą visoms valstybėms narėms laikytis ES teisės viršenybės 
principo. Reikalaujame aiškios ir principinės Lietuvos pozicijos šiuo klausimu. 

4 (8.7 %) 
 
2 svarbu visai Europai, 2 

asmeniškai 
 
Be to, svarbiausi piliečiams klausimai – santykiai su Kinija, migracija, energetika – nėra momentiniai: jų 
sprendimai darys esminę įtaką ilgalaikei Europos ateičiai. Atitinkamai tikimybė, kad mąstydami apie ateitį 
piliečiai teikia pirmenybę dabarties aktualijoms, nėra problemiška. Kadangi ateities konstravimas prasideda 
nuo daugybės mažų žingsnių šiandien, suvokti pagrindinius piliečių lūkesčius trumpuoju laikotarpiu yra 
būtina sąlyga tam, kad būtų galima užtikrinti tvarų ilgalaikių procesų valdymą ir problemų sprendimą. 
Žemiau pateikiama pagrindinių Nacionalinio piliečių forumo rezultatų analizė remiasi kaip tik tokia 
nuostata. 
 
Didžiausią bendrą balsų skaičių (11, arba beveik 12 proc.) gavo nuostata, kad ES reikalinga efektyvesnė 
politika Kinijos atžvilgiu. Ši bendroji išvada apėmė keletą konkretesnių teiginių. Pirma, dalyviai pabrėžė, 
kad ligšiolinė ES parama Kinijos ekonominį spaudimą patiriančiai Lietuvai buvo nepakankama. Antra, 
išvadą pateikusios grupės atstovai pabrėžė, kad ir pati Lietuva turi aktyviau derinti savo politiką Kinijos 
atžvilgiu su partneriais ES, labiausiai dėl to, kad visai ES ir toliau svarbu prekiauti su Kinija. Trečia, 
piliečiai iškėlė idėją, kad pozicijų koordinavimas ir bendros politikos Kinijos ir kitais klausimais 
formavimas galėtų būti efektyvesni, jei būtų įsteigta ES užsienio reikalų ministro pareigybė. Aštuoni 
dalyviai šią išvadą įvardijo kaip itin svarbią visai Europai, dar trys – kaip svarbią sau asmeniškai. 
 
Santykių su Kinija problematika glaudžiai susijusi su dar dviem daug piliečių balsų sulaukusiais 
pasiūlymais. Devyni dalyviai balsavo už antrosios sesijos metu suformuluotą išvadą, kad ES turi stiprinti 
tiekimo patikimumą (trys dalyviai nurodė, kad tai itin svarbu visai Europai, dar šeši – kad tai svarbu 
asmeniškai jiems). Ši išvada taip pat buvo sudėtinė. Pirma, piliečiai pabrėžė poreikį teikti pirmenybę ES 
rinkoms, kurioms būdingi patikimi tiekėjai ir aukštesni produktų standartai. Antra, dalyviai pabrėžė poreikį 
skatinti aukštųjų technologijų gamybos pajėgumus pačioje Europoje. Trečia, piliečiai pasisakė už tolesnį 
importo šaltinių įvairinimą. Formuluodami šias rekomendacijas, diskusijos dalyviai nuolat minėjo Kinijos 
veiksnį: su Kinijos prekėmis susijusias saugumo grėsmes, priklausomybę nuo aukštųjų technologijų 
gamybai reikalingų Kinijos žaliavų tiekimo, taip pat Kinijos praktiką kopijuoti ar vogti technologijas iš jos 
rinkoje veikiančių Vakarų kompanijų. Dar šešių balsų (asmeniškai svarbu) sulaukė pasiūlymas plėtoti ES 
ekonominį ir humanitarinį bendradarbiavimą su Šiaurės Afrikos šalimis, nes šiame regione svarbu 
mažinti Kinijos, taip pat Rusijos ir kitų nedraugiškų valstybių įtaką. 
 
Balsavimo rezultatai taip pat atskleidė piliečių susirūpinimą migracijos klausimais. Dvi iš trijų daugiausia 
balsų sulaukusių užsienio politikos srities išvadų buvo skirtos migracijai. Devyni dalyviai balsavo už 
pasiūlymą ES grįžti prie privalomųjų migrantų kvotų valstybėms narėms sistemos kūrimo (visi 
pabrėžė, kad šis pasiūlymas itin svarbus visai Europai). Išvadą suformulavę dalyviai pasisakė už tai, kad 
nacionalinės kvotos būtų nustatytos pagal gyventojų skaičių, o pagal kvotas paskirstytų migrantų 
aprūpinimui būtų skiriamas bendras ES finansavimas. Dar septyni dalyviai balsavo už pasiūlymą ES lygiu 
įkurti nuolatinę funkcinę komisiją migracijos klausimams spręsti, į kurią būtų deleguojami 
valstybių narių atstovai (trys dalyviai mano, kad pasiūlymas itin svarbus visai Europai, keturi – kad jis 
svarbus jiems asmeniškai). Dalyviai pabrėžė, kad tokia institucija galėtų pagreitinti ES reagavimą į 
migracijos krizes ir kartu užtikrintų tinkamą bendrųjų ES principų laikymosi ir valstybių narių teisės ginti 
savo nacionalinius interesus bei saugumą balansą. 
 
Diskutuodami apie migracijos politiką dalyviai aptarė dvi skirtingas migrantų srautų valdymo krizes: 2016 
m. Viduržemio jūros migracijos krizę ir 2021 m. Baltarusijos hibridinę ataką prieš Lietuvą, Latviją ir 
Lenkiją, kurios metu Minskas naudojosi migrantų iš Vidurio Rytų ir Afrikos srautais. Nemažai forumo 
dalyvių teigė, kad 2016 m. krizė tiek jiems, tiek visai Lietuvai atrodė tolima ir neaktuali, o tąkart pirmą 
kartą iškeltas pasiūlymas steigti migrantų kvotų sistemą neatrodė tinkamas. Dalyvių teigimu, hibridinės 



 

 

atakos patirtis priartino migracijos Rytų Europoje klausimą ir privertė naujai įvertinti kvotas kaip tinkamą, 
veiksmingą ir solidarumu grįstą migracijos politikos priemonę. Keli dalyviai pabrėžė, kad susidūrus su 
2021 m. krize tapo sudėtinga atskirti pabėgėlius, migrantus ir saugumo grėsmių keliančius asmenis, 
patenkančius į šalies teritoriją. Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad dabartinė „atvira“ ES migracijos politika 
nepakankamai atsižvelgia į migracijos keliamas grėsmes, nacionalinius valstybių narių interesus, gebėjimą 
integruoti migrantus ir t. t. Piliečiai taip pat kritikavo ES dėl lėto ar niekinio reagavimo į Lietuvos 
poreikius, taip pat ir atsisakymo finansuoti išorinės sienos statybą. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad dvi ryškiausios 2021 m. Lietuvos politikos aktualijos – santykiai su Kinija 
ir migracijos srautų valdymas – skatina Lietuvos piliečius reikalauti didesnio ES įsitraukimo ir 
veiksmingesnės bendrosios politikos. Piliečiams kelia susirūpinimą Kinijos vykdoma politika bei jos 
didėjanti įtaka Europoje ir ES kaimynystėje. Tenka pripažinti, kad Kinijos ekonominė įtaka verčia Europą 
ieškoti atitinkamų subalansuotų politinių priemonių. Pagrindinis sprendimo būdas, piliečių nuomone, – 
stiprinti bendrus ES užsienio politikos instrumentus, pramonės politiką ir bendradarbiavimą su kaimynais. 
Analogiškai piliečiai įvardijo vieningą veikimą ES lygiu, taip pat ir galimą naują migrantų kvotų sistemą, ‒ 
ko gero, tinkamiausią būdą išvengti migracijos keliamų grėsmių saugumui ir greitai bei veiksmingai 
suvaldyti migracijos į Europą srautus. Piliečių forumo dalyvių nuomone, geriausias atsakas į didėjantį 
Kinijos spaudimą ir Baltarusijos hibridinę ataką būtų glaudesnė ir stipresnė bendroji ES politika. 
 
Nuomonę apie aptariamąsias krizes galima palyginti su forumo dalyvių pasiūlymais energetikos ir klimato 
politikos klausimais. 2021 m. pabaigoje daug Lietuvos piliečių tiesiogiai patyrė išaugusių šildymo kainų 
iššūkį, o energijos kainų krizė greit įsitvirtino tarp Lietuvai svarbiausių aktualijų. Susirūpinimą dėl energijos 
kainų atspindi ir forumo dalyvių balsavimas: net devyni piliečiai balsavo už išvadą, kad ši tema yra 
svarbiausia visai Europai. Pagrindinė dalyvių rekomendacija buvo peržiūrėti dabartinę valstybių narių 
praktiką sudarant energijos tiekimo sutartis su įvairiais tiekėjais, siekiant sudaryti tiek ilgalaikių, 
tiek trumpalaikių sutarčių. Kitaip tariant, piliečiai palaikė energijos tiekimo šaltinių įvairinimo politiką, 
bet nepateikė jokių rekomendacijų bendrajai ES politikai ir nerekomendavo tolesnės energetikos politikos 
integracijos. 
 
Kalbėdami apie klimato politiką piliečiai rekomendavo įvertinti Europos žaliojo kurso priemones, 
atsižvelgiant į jų tikėtiną socioekonominį poveikį bei ambicingumą. Už tokį pasiūlymą balsavo šeši 
dalyviai, kiekvienas iš jų nurodė jį kaip svarbų asmeniškai. Keli dalyviai nerimavo dėl to, kad vadinamasis 
žaliasis perėjimas vykdomas per greitai, ir teigė, kad Lietuvai reikėtų atidžiau įvertinti, ar tokia politika 
nepakenks šalies ir jos piliečių poreikiams. Keli dalyviai taip pat aktualizavo poreikį šalia atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir naudoti branduolinę energiją bei gamtines dujas. Pagrįsdami savo poziciją, jie nurodė 
Vokietijos sprendimą toliau naudoti gamtines dujas, taip pat pasitelkti naujos kartos vadinamųjų 
modulinių atominių jėgainių potencialą. Taigi kalbėdami apie klimato politiką forumo dalyviai teikė 
prioritetą nacionalinius poreikius atitinkančiai valstybių narių politikai, o ne bendrajai ambicingai ES 
klimato valdymo politikai. 
 
Atsižvelgiant į sąlygiškai mažą forumo dalyvių skaičių ir dėl skirtingo piliečių atsako (daugiau vieningo 
veikimo ar daugiau lankstumo) į skirtingo pobūdžio krizes, nebūtų tikslinga čia įžvelgti apibendrinamųjų ir 
plačiau pritaikomų priemonių. Visgi ši nuomonių dinamika gali pasiūlyti įdomių temų tolesniems Lietuvos 
piliečių požiūrio į ES integracijos klausimus tyrimams, kurių metu reikėtų atsižvelgti į piliečių nuostatų dėl 
savarankiškos ES politikos ir institucinių priemonių kaitą bei skirtumus. 
 

4. Piliečių forumo rezultatai platesniame Lietuvos viešosios 
nuomonės kontekste 

Siekiant kontekstualizuoti Nacionalinio piliečių forumo rezultatus, paskutinėje ataskaitos dalyje jie trumpai 
palyginami su dviejų aktualių viešosios nuomonės apklausų rezultatais bei tarpiniais kitų pasirengimo 
Konferencijai dėl Europos ateities veiklų rezultatais. Pirmoji šioje ataskaitos dalyje nagrinėjama 
visuomenės apklausa – 2020 m. spalį ir lapkritį Eurobarometro atlikta piliečių apklausa apie Konferenciją 
dėl Europos ateities. Antroji – naujausia standartinė Eurobarometro apklausa, atlikta 2021 m. vasarą. 
Kadangi dalis šių apklausų klausimų buvo sutelkti į kitas politikos temas bei piliečių lūkesčius dėl pačios 
konferencijos, toliau pateikiami palyginimai forumo aprėptyje aktualiais klausimais. Nagrinėjant 
pasirengimo Konferencijai dėl Europos ateities veiklų rezultatus, remtasi RESC parengta pirmine šių 
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veiklų ataskaita, kurioje pateikiamos veiklose dalyvavusių piliečių nuostatos įvairiais ES politikos 
klausimais. 
 
Taigi Eurobarometro apklausų rezultatai leidžia teigti, jog Piliečių forumo dalyvių diskusijos ir balsavimai 
gana gerai atspindi Lietuvos visuomenėje vyraujančias nuomones. Forumo dalyvių rekomendacijos 
stiprinti bendrąją užsienio ir migracijos politiką, dalį sprendimų priimant ES lygiu, atitinka platesnės 
apimties viešosios nuomonės apklausas: 

- Lietuvos piliečiai daugiau nei ES vidurkis palaiko bendrąją ES gynybos politiką (90 proc. ir 78 
proc.); 

- Lietuvos piliečiai daugiau nei ES vidurkis palaiko bendrąją ES migracijos politiką (76 proc. ir 71 
proc.; šis skirtumas nurodomas su galima paklaida); 

- Lietuvos piliečiai migraciją laiko viena iš dviejų pagrindinių ES problemų; 

- Lietuvos piliečiai pageidauja daugiau sprendimų ES lygmeniu (49 proc. ir 42 proc.). 

Pasirengimo Konferencijai dėl Europos ateities renginiuose dalyvavę Lietuvos piliečiai taip pat pabrėžė 
bendradarbiavimo gynybos srityje svarbą, bendrąją ES migracijos politiką ir ES užsienio politiką kaip 
sritis, kuriose Lietuva būtų suinteresuota sulaukti stipresnio ES įsitraukimo. 

 
Eurobarometro apklausų duomenys galėtų paaiškinti forumo dalyvių požiūrį į santykių su Kinija bei 
energijos kainų dalykus: lietuviai daugiau nei ES vidurkis rūpinasi yrančiais santykiais tarp pasaulio šalių ir 
dėl to kylančiomis geopolitinėmis įtampomis (33 proc. ir 18 proc.). Forumo dalyvių išvados dėl poreikio 
plėtoti ambicingesnę bendrąją politiką Kinijos atžvilgiu atitinka ir šiuos duomenis, ir aukščiau minėtą 
pritarimą sprendimų priėmimui ES lygmeniu ir bendrajai ES gynybos politikai. Kita vertus, forumo 
dalyvių susirūpinimas įvairiais energijos kainų mažinimo sprendimais gali būti susietas su tuo, jog lietuviai 
gerokai daugiau nei ES vidurkis rūpinasi augančia infliacija ir kylančiomis kainomis (53 proc. ir 23 proc.). 
Jautrumas infliacijos kilimui lemia tai, kad kainų augimo suvaldymas atrodo svarbesnis nei bendrosios ES 
politikos plėtra ar kiti politiniai tikslai. 
 
Eurobarometro duomenys taip pat leidžia įžvelgti įdomų Lietuvos piliečių nuostatų dėl migracijos, kaip 
politinės problemos, pokytį. 2020 m. apklausoje lietuviai migraciją kaip svarbiausią iššūkį ES ateičiai 
įvardijo rečiau nei ES vidurkis (16 proc. ir 27 proc.); 2021 m. apklausoje migraciją kaip pagrindinę ES 
problemą jau įvardijo 32 proc. lietuvių respondentų (ES vidurkis – 25 proc.). Nors toks nuostatų pokytis 
gali būti siejamas su klausimo formuluotės skirtumais, bet jis atitinka ir Piliečių forumo diskusijų metu 
dalyvių išsakytas įžvalgas apie savo nuostatų migracijos klausimais raidą. 
 
Be to, palyginus Piliečių forumo rezultatus ir Eurobarometro apklausos duomenis, išryškėja skirtumas tarp 
gana atsargaus forumo dalyvių požiūrio į ES klimato politiką ir Lietuvos piliečių susirūpinimo dėl klimato 
kaitos klausimų. Nors forumo dalyviai skatino įvertinti, ar Europos žaliasis kursas nėra per daug 
ambicingas ir nepakenks Lietuvos interesams, lietuviai, pagal Eurobarometro apklausas, nuosekliai įvardija 
klimato kaitą kaip vieną iš svarbiausių iššūkių ES. 2020 m. klimatą svarbiausiu pasauliniu iššūkiu Europos 
ateičiai įvardijo 47 proc. lietuvių respondentų (ES vidurkis – 45 proc.); 2021 m. apklausoje – 28 proc. 
lietuvių respondentų (ES vidurkis – 25 proc.). Pabrėžtina, kad kituose pasirengimo Konferencijai dėl 
Europos ateities renginiuose dalyvavę piliečiai klimato politiką taip pat minėjo kaip vieną iš sričių, kuriose 
Lietuva turėtų būti labiausiai suinteresuota didesniu ES įsitraukimu. Ko gero, šią skirtį gali paaiškinti 
Forumo dalyvių balsavimo motyvacija: visi už rekomendaciją iš naujo įvertinti Europos žaliojo kurso 
priemones balsavę dalyviai nurodė, kad ši tema jiems yra svarbi asmeniškai. Vadinasi, asmeninė opozicija 
nebūtų nesuderinama su nuostata, kad klimato kaita yra vienas iš svarbiausių ES politikos iššūkių. 
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