
Lietuvas pilsoņu paneļdiskusija par Eiropas nākotni  

Ziņojums 

 

 
Ziņojums ir sadalīts četrās daļās. Pirmajā daļā īsumā aprakstīts, kā tika organizēts pasākums. Otrajā daļā ir 
izklāstīti ieteikumi Eiropas Savienības un Lietuvas valsts politikai, ko izstrādāja pilsoņu paneļdiskusijas 
dalībnieki. Trešajā daļā sniegta īsa grupu diskusiju analīze un galvenie paneļdiskusijas rezultāti. Ceturtajā 
daļā ir salīdzināti pilsoņu paneļdiskusijas rezultāti ar Lietuvas pilsoņu aptauju rezultātiem par Eiropas 
stāvokli un nākotni. 

1. Valsts pilsoņu paneļdiskusijas organizēšana 

 

Ievērojot konferences par Eiropas nākotni norādes par valsts pilsoņu paneļdiskusiju organizēšanu, 
pētījumu aģentūras Kantar TNS Lietuvas filiāle 2021. gada decembrī Ārlietu ministrijas uzdevumā 
izstrādāja metodoloģiju uz nejaušības principa balstītai, stratificētai un reprezentatīvai Lietuvas pilsoņu 
atlasei, balstoties uz kuru Kantar TNS atlasīja 25 Lietuvas pilsoņus vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kuri 
pārstāv dažādas sociālekonomiskās grupas un visus Lietuvas ģeogrāfiskos reģionus 1. 
Izraudzītie pilsoņi tika aicināti 4. janvārī uz virtuālo atklāšanas sesiju, kuras laikā tika prezentēta valsts 
pilsoņu paneļdiskusijas ideja un apspriesti temati, kas ir visaktuālākie Eiropas nākotnei. Pēc pasākuma 
dalībnieki saņēma dokumentu, kurā sīkāk aprakstīti apspriestie jautājumi un norādīti informācijas avoti. 
Ārlietu ministrija 15. janvārī rīkoja valsts pilsoņu paneļdiskusiju par Eiropas nākotni. Pasākumu organizēja 
Ārlietu ministrija, Austrumeiropas studiju centrs (EESC) un pētījumu aģentūra Kantar TNS. 25 izraudzītie 
pilsoņi piedalījās klātienē. 
 
Paneļdiskusijas dalībnieki apsprieda divus ES politikas jautājumus, proti, kādai vajadzētu būt ES lomai un 

pilnvarām ārpolitikā un kādai vajadzētu būt tās lomai ekonomikā. Pasākuma laikā katram no šiem 
tematiem tika veltīta atsevišķa sesija, kuras sākumā ES politikas eksperti Linas Kojala (EESC) un prof. 
Ramūnas Vilpišauskas (Viļņas Universitāte) īsi iepazīstināja pilsoņus ar informāciju un jautājumiem, kas 
saistīti ar sesijas tematu. Pilsoņi varēja uzdot jautājumus un paust savu viedokli. Pēc eksperta ievadrunas 
dalībnieki tika sadalīti trīs mazākās grupās, kas veidoja reprezentatīvu izlasi, un katrai grupai bija jāizskata 
atšķirīgs ar sesijas tematu saistīts jautājums. Ārpolitikai veltītajā sesijā tika apspriesti šādi jautājumi. 

1.1. Vai ir nepieciešama autonoma ES aizsardzības politika un ārpolitika? 
1.2.  Kādām vajadzētu būt ES attiecībām ar kaimiņvalstīm Austrumeiropā, Ziemeļāfriku un 

Turciju? 
1.3.  Kādai vajadzētu būt ES migrācijas politikai? 

Sesijā par ES lomu ekonomikā tika aplūkoti šādi jautājumi. 
2.1.  Vai ir nepieciešama lielāka ES budžeta līdzekļu pārdale un kopēji ES aizņēmumi? 
2.2. Vai sociālie standarti būtu jāreglamentē ES līmenī? 
2.3. Kā stiprināt ES ekonomiku? 

Sesijas beigās katrai grupai bija jāizstrādā galvenie no viņu diskusijām izrietošie secinājumi principiālu 
apgalvojumu vai konkrētāku priekšlikumu veidā attiecībā uz aktuālajiem ES politikas jautājumiem. Pēc 
tam vispārējās diskusijas laikā katras grupas pārstāvis iepazīstināja pārējos paneļdiskusijas dalībniekus ar 
minētajiem secinājumiem, un dalībnieki no citām grupām varēja uzdot jautājumus un sniegt ieteikumus 
priekšlikumu papildināšanai. Pēc prezentācijām un diskusijām pilsoņi individuāli balsoja par labu diviem 
secinājumiem: par priekšlikumu vai apgalvojumu, kas ir vissvarīgākais Lietuvas lomas stiprināšanai 
Eiropas Savienībā un pašas Eiropas Savienības panākumiem visā Eiropā; un apgalvojumu vai 
priekšlikumu, kas šķita vissvarīgākais dalībnieka kā ES iedzīvotāja personiskajai labbūtībai. Pēc balsojuma 
sekoja diskusija, kurā tika apkopotas galvenās valsts pilsoņu paneļdiskusijā paustās idejas. 

                                                      
1 Saskaņā ar Lietuvas Statistikas departamenta datiem tika atlasīti pilsoņi, kas pārstāv Viļņas, Kauņas, 
Klaipēdas, Šauļu un Panevēžas pilsētas un Viļņas, Kauņas, Klaipēdas, Šauļu, Panevēžas, Alītas, Marijampoles, 
Tauraģes, Telšu un Utenas apriņķus. 



Nākamajā nedēļā pēc pasākuma eksperti izskatīja diskusiju saturu un precizēja pilsoņu izvirzītās idejas. 
25. janvārī notika virtuāla kopsavilkuma sesija, kuras laikā pilsoņi tika iepazīstināti ar ieteikumiem, kas 
izrietēja no viņu diskusiju satura. Pilsoņiem bija iespēja norādīt, vai viņi atbalsta ieteikumus, papildināt to 
saturu un sakārtot tos prioritārā secībā. Šī iespēja tika dota visiem dalībniekiem vienu nedēļu pēc 
kopsavilkuma sesijas, kuras laikā viņi varēja rakstveidā nosūtīt savus viedokļus un komentārus 
paneļdiskusijas organizētājiem. 
 

2. Valsts pilsoņu paneļdiskusijas rezultāti  
Šajā ziņojuma daļā ir apkopoti valsts pilsoņu paneļdiskusijas rezultāti, t. i., darba grupu izstrādātie 
ieteikumi un apgalvojumi par ES lomu ārpolitikā un ekonomikā. 
 
Pirmā sesija: ES loma un pilnvaras ārpolitikā 

 
1. Mēs aicinām Eiropas Savienību izstrādāt efektīvāku politiku attiecībā uz Ķīnu. Ir nepieciešams spēcīgāks 

atbalsts Lietuvai, taču arī Lietuvai būtu labāk jāsaskaņo sava nostāja ar ES partneriem. Lai nodrošinātu 
efektīvāku interešu saskaņošanu Eiropas Savienībā un lai nodrošinātu vienotu politiku attiecībā uz Ķīnu, 
kā arī attiecībā uz citiem ārpolitikas jautājumiem, mēs iesakām apsvērt iespēju izveidot ES ārlietu ministra 
amatu. 

2. Mēs iesakām ES līmenī atgriezties pie jautājuma par migrantu kvotu sistēmas izveidi. 

3. Mēs iesakām ES līmenī izveidot komisiju migrācijas problēmu risināšanai, lai nodrošinātu ātrāku 
reaģēšanu uz migrācijas krīzēm, garantētu dalībvalstu tiesības izskaidrot un aizstāvēt savas nacionālās 
intereses, kā arī izstrādātu un īstenotu kopīgas migrācijas pārvaldības pamatnostādnes. 

4. Mēs iesakām stiprināt ekonomiskās un humanitārās saites ar Ziemeļāfrikas valstīm, paturot prātā to 
politisko situāciju, jo īpaši, lai mazinātu Ķīnas, Krievijas un citu valstu ietekmi reģionā. 

5. Mēs iesakām stiprināt saites ar Austrumeiropu, veicinot ekonomiskos pasākumus, kas sasniedz 
iedzīvotājus. 

6. Mēs aicinām noteikt stingrākas un mērķtiecīgākas ES sankcijas pret ārvalstu vienībām, un tajās iekļaut 
galvenās personas no sankciju skartās valsts (piemēram, politiskos līderus). 

7. Mēs aicinām ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku balstīt uz solidaritātes pamatprincipu attiecībā uz 
dažādām ES dalībvalstīm, Eiropas reģioniem un sabiedrībām.  

8. Mēs iesakām Eiropas Savienībai pārskatīt savu līdz šim atklāto migrācijas politiku, kas rada drošības 
problēmas, veicina noziedzību un veido noslēgtas kopienas sabiedrībā. 

9. Mēs aicinām Lietuvu aktīvāk runāt par migrācijas politikas jautājumiem un rosināt diskusijas par 
migrācijas izaicinājumiem. 

10. Mēs iesakām Eiropas Savienībai īstenot aktīvu un stingru politiku attiecībā uz valstīm, kas izmanto 
migrācijas plūsmas kā instrumentu hibrīduzbrukumiem, vienprātīgi piemērojot stingrākas sankcijas un 
vienlaikus risinot sarunas ar šīm valstīm, lai novērstu situācijas saasināšanos. 

Otrā sesija: ES loma ekonomikā 

1. Mēs iesakām Eiropas Savienībai veikt dažādus pasākumus, lai uzlabotu svarīgu preču piegādes drošību: 
par prioritāti noteikt ES iekšējo tirdzniecību, veicināt augsto tehnoloģiju produktu ražošanu un vēl vairāk 
dažādot importa avotus. Mēs arī iesakām turpināt meklēt jaunus eksporta tirgus. 

2. Mēs iesakām pārskatīt pieeju dabasgāzes līgumiem, lai apsvērtu gan ilgtermiņa, gan īstermiņa līgumu 
slēgšanu. Mēs iesakām turpināt dažādot energoapgādes avotus. 

3. Mēs iesakām izvērtēt Eiropas zaļā kursa pasākumus un to īstenošanu, ņemot vērā iespējamās negatīvās 
sociālekonomiskās sekas. Strādājot pie zaļā kursa mērķu sasniegšanas, mēs iesakām papildus 
atjaunojamiem energoresursiem izmantot arī kodolenerģiju un dabasgāzi. 

4. Mēs uzsveram, ka ir svarīgi, lai visas dalībvalstis ievērotu ES tiesību pārākumu. Mēs aicinām Lietuvu 
ieņemt skaidru un principiālu nostāju šajā jautājumā. 

5. Mēs iesakām Lietuvai vairāk izmantot ES valstu paraugpraksi, lai sasniegtu savus mērķus – augstākus 

sociālos standartus, uzņēmējdarbības attīstību un līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. 



 

6. Mēs iesakām pievērst lielāku uzmanību kiberdrošības uzlabošanai, tostarp datu infrastruktūras 
aizsardzībai. 

7. Mēs iesakām Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm par prioritāti noteikt pilsoņu ekonomiskās pratības 
veicināšanu, izglītību un informācijas izplatīšanu. 

8. Mēs iesakām jaunajos ES tirdzniecības nolīgumos iekļaut vērienīgus sociālos, darba un veselības 
standartus. Mēs iesakām ES līmenī noteikt pamatnostādnes par to, kas sociālo mediju platformām ir 
jādara un ko tās nedrīkst darīt, pārvaldot lietotāju informāciju un personas datus. 

9. Mēs iesakām turpināt apsvērt kopīgus aizņēmumus ES līmenī, lai radītu labvēlīgākus aizņemšanās 
nosacījumus. Mēs arī iesakām izstrādāt finansiāli ilgtspējīgu un atbildīgu politiku, kas samazina dalībvalstu 
vajadzību aizņemties. 

10. Mēs iesakām stiprināt ES fondu apguves un izlietojuma uzraudzību, sākot ar pašvaldībām, un konsolidēt 
pašreizējo līdzekļu izlietojuma koriģēšanas praksi. Tā kā ES finansējuma saņēmēju objektīvie apstākļi var 
mainīties, ļoti svarīgi ir līdzsvarot pārredzamības un elastīguma nepieciešamību. 

11. Mēs iesakām Lietuvai turpināt aktīvi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīcijas savos reģionos. 

 

3. Valsts pilsoņu paneļdiskusijas rezultātu un diskusiju analīze 

Valsts pilsoņu paneļdiskusijas dalībnieki pievērsās svarīgākajiem jautājumiem, kas šobrīd ir aktuāli Lietuvai 
(kas tiek plaši apspriesti valsts politikā un medijos), un to iespējamiem risinājumiem. Balsojums par 
paneļdiskusijas svarīgākajiem secinājumiem parādīja, ka gandrīz 45 % no kopējā balsu skaita abās sesijās 
tika piešķirti priekšlikumiem par diviem tematiem: attiecības ar Ķīnu un migrācijas plūsmu pārvaldība 
(sk. tabulu). Liela uzmanība tika pievērsta arī enerģētikas politikas jautājumam; lai gan par šo tematu tika 
iesniegts tikai viens priekšlikums, tas saņēma gandrīz 10 % visu dalībnieku balsu. Šie balsojuma rezultāti 
liecina, ka pilsoņu priekšstatu par Eiropas nākotni var noteikt esošās (valsts) politiskās problēmas un 
aktualitātes. 
 
Ieteikums Balsojums 

Pirmā sesija: ES loma un pilnvaras ārpolitikā 

1. Mēs aicinām Eiropas Savienību izstrādāt efektīvāku politiku attiecībā uz Ķīnu. 
Atbalsts, ko Lietuva pašlaik saņem, ir nepietiekams, taču Lietuva arī nav 
pietiekami saskaņojusi sava nostāju ar ES partneriem. Lai nodrošinātu efektīvāku 
interešu saskaņošanu Eiropas Savienībā un lai nodrošinātu vienotu politiku 
attiecībā uz Ķīnu, kā arī attiecībā uz citiem ārpolitikas jautājumiem, mēs iesakām 
apsvērt iespēju izveidot ES ārlietu ministra amatu. 

11 (22,9 %) 
 
8 – svarīgi Eiropai 
kopumā, 3 – personīgi 

2. Mēs iesakām ES līmenī atgriezties pie jautājuma par migrantu kvotu sistēmas 
izveidi.  

9 (18,8 %) 
 
9 – svarīgi Eiropai 
kopumā 

3. Mēs iesakām ES līmenī izveidot komisiju migrācijas problēmu risināšanai, lai 
nodrošinātu ātrāku reaģēšanu uz migrācijas krīzēm, garantētu dalībvalstu tiesības 
izskaidrot un aizstāvēt savas nacionālās intereses, kā arī izstrādātu un īstenotu 
kopīgas migrantu pārvaldības pamatnostādnes. 

7 (14,6 %) 
 
3 – svarīgi Eiropai 
kopumā, 4 – personīgi 

4. Mēs iesakām stiprināt ekonomiskās un humanitārās saites ar Ziemeļāfrikas 
valstīm, paturot prātā to politisko situāciju, jo īpaši, lai mazinātu Ķīnas, Krievijas 
un citu valstu ietekmi reģionā. 

6 (12,5 %) 
 
6 – personīgi svarīgi 

5. Mēs iesakām stiprināt saites ar Austrumeiropu, īstenojot ekonomiskos 
pasākumus, kas sasniedz iedzīvotājus. 

5 (10,4 %) 
 
5 – personīgi svarīgi 

Otrā sesija: ES loma ekonomikā 

1. Mēs iesakām Eiropas Savienībai veikt virkni pasākumu, lai uzlabotu svarīgu preču 
piegādes drošību: par prioritāti noteikt ES iekšējo tirdzniecību, veicināt augsto 
tehnoloģiju produktu ražošanu Eiropas Savienībā un vēl vairāk dažādot importa 
avotus. Mēs arī iesakām turpināt izpētīt jaunus eksporta tirgus. 

9 (19,6 %) 
 
3 – svarīgi Eiropai 
kopumā, 6 – personīgi 



 

2. Mēs iesakām pārskatīt pieeju dabasgāzes līgumiem, apsverot gan ilgtermiņa, gan 
īstermiņa līgumu slēgšanu. Mēs iesakām turpināt dažādot energoapgādes avotus. 

9 (19,6 %) 
 
9 – svarīgi Eiropai 
kopumā 

3. Mēs iesakām izvērtēt Eiropas zaļā kursa pasākumus un to īstenošanu, ņemot vērā 
iespējamās negatīvās sociālekonomiskās sekas. Strādājot pie zaļā kursa mērķu 
sasniegšanas, mēs iesakām papildus atjaunojamiem energoresursiem izmantot arī 
kodolenerģiju un dabasgāzi. 

6 (13 %) 
 
6 – personīgi svarīgi 

4. Mēs uzsveram, ka ir svarīgi, lai visas dalībvalstis ievērotu ES tiesību pārākumu. 
Mēs aicinām Lietuvu ieņemt skaidru un principiālu nostāju šajā jautājumā. 

4 (8,7 %) 
 
2 – svarīgi Eiropai 
kopumā, 2 – personīgi 

 

Turklāt pilsoņiem vissvarīgākie jautājumi – attiecības ar Ķīnu, migrācija un enerģētika – nav ad hoc 
jautājumi; to atrisināšanai būs liela ietekme uz Eiropas ilgtermiņa nākotni. Tādējādi fakts, ka, domājot par 
nākotni, pilsoņu domu priekšplānā, visticamāk, būs aktuālie notikumi, nav problemātisks. Tā kā nākotni 
veido daudzi mazi soļi, kas tiek sperti no šodienas, lai pārvaldītu ilgtermiņa procesus un rastu ilgtspējīgu 
problēmu risinājumu, ir jāsaprot pilsoņu īstermiņa pamatgaidas. Šī argumentācija ir pamatā turpmāk 
sniegtajai analīzei par galvenajiem valsts pilsoņu paneļdiskusijas rezultātiem. 
 
Visvairāk balsu (11 jeb gandrīz 12 %) saņēma apgalvojums, ka Eiropas Savienībai nepieciešama 
efektīvāka politika attiecībā uz Ķīnu. Šis vispārējais secinājums ietvēra vairākus konkrētākus 
apgalvojumus. Pirmkārt, dalībnieki uzsvēra, ka Eiropas Savienība līdz šim Lietuvai nav sniegusi 
pietiekamu atbalstu saistībā ar Ķīnas radīto ekonomisko spiedienu. Otrkārt, pārstāvji no grupas, kas 
prezentēja secinājumu, uzsvēra, ka Lietuvai arī ir labāk jāsaskaņo politika attiecībā uz Ķīnu ar ES 
partneriem, jo īpaši tāpēc, ka tirdzniecība ar Ķīnu joprojām ir svarīga Eiropas Savienībai kopumā. 
Treškārt, pilsoņi pauda ideju, ka ES ārlietu ministra amata izveide varētu palīdzēt efektīvāk koordinēt 
nostāju un veidot kopēju politiku attiecībā uz Ķīnu un citos jautājumos. Astoņi dalībnieki norādīja, ka šis 
secinājums ir īpaši svarīgs Eiropai kopumā, un trīs dalībnieki norādīja, ka tas ir svarīgs viņiem personīgi. 
 
Jautājums par attiecībām ar Ķīnu ir cieši saistīts ar diviem citiem priekšlikumiem, kas saņēma lielu skaitu 
pilsoņu balsu. Deviņi dalībnieki balsoja par secinājumu, kas tika izdarīts otrajā sesijā, proti, ka Eiropas 
Savienībai ir jāstiprina piegādes drošība (trīs dalībnieki norādīja, ka tas ir ļoti svarīgi Eiropai kopumā 
un seši citi, ka tas ir svarīgi viņiem personīgi). Arī šis secinājums ietvēra vairākus aspektus. Pirmkārt, 
pilsoņi uzsvēra, ka prioritāte ir jāpiešķir ES tirgiem, kurus raksturo uzticami piegādātāji un augstāki 
ražojumu standarti. Otrkārt, dalībnieki uzsvēra nepieciešamību veicināt augsto tehnoloģiju ražošanas 
jaudas pašā Eiropā. Treškārt, iedzīvotāji atbalstīja importa avotu turpmāku dažādošanu. Izstrādājot šos 
ieteikumus, diskusijā iesaistītie dalībnieki nemitīgi minēja Ķīnu kā vienu no faktoriem: bažas par drošību 
saistībā ar Ķīnas ražojumiem, atkarība no Ķīnas izejvielu piegādes augsto tehnoloģiju produktu ražošanā 
un Ķīnas prakse kopēt vai zagt tehnoloģijas no Rietumu uzņēmumiem, kas darbojas tās tirgū. Vēl sešas 
balsis ("personīgi svarīgi") saņēma priekšlikums attīstīt ES ekonomisko un humanitāro sadarbību ar 
Ziemeļāfrikas valstīm, jo ir svarīgi mazināt Ķīnas, kā arī Krievijas un citu nedraudzīgo valstu ietekmi 
šajās valstīs. 
 
Balsojuma rezultāti arī atklāja pilsoņu bažas par migrācijas jautājumiem. Ārpolitikas jomā divi no trim 
secinājumiem, kas saņēma visvairāk balsu, bija par migrāciju. Deviņi dalībnieki balsoja par priekšlikumu, 
ka Eiropas Savienībai būtu jāpārskata iespēja izveidot sistēmu obligāto migrantu kvotu 
noteikšanai dalībvalstīm (viņi visi uzsvēra, ka šis priekšlikums ir īpaši svarīgs visai Eiropai). Dalībnieki, 
kas izstrādāja secinājumus, atbalstīja valstu kvotu noteikšanu atbilstoši iedzīvotāju skaitam un ES 
līdzfinansējuma piešķiršanu, lai uzņemtu atbilstoši kvotām noteikto migrantu skaitu. Vēl septiņi dalībnieki 
balsoja par priekšlikumu ES līmenī izveidot pastāvīgu funkcionālo komisiju migrācijas jautājumu 
risināšanai, kurā tiktu deleģēti dalībvalstu pārstāvji (trīs dalībnieki uzskatīja, ka šis priekšlikums ir 
īpaši svarīgs visai Eiropai, bet četri, ka tas ir svarīgs viņiem personīgi). Dalībnieki uzsvēra, ka šāda 
struktūra varētu paātrināt ES reaģēšanu uz migrācijas krīzēm, vienlaikus nodrošinot pienācīgu līdzsvaru 
starp kopējo ES principu ievērošanu un dalībvalstu tiesībām aizstāvēt savas nacionālās intereses un 
drošību. 
 



Diskusijās par migrācijas politiku dalībnieki apsprieda divas dažādas krīzes migrācijas plūsmu pārvaldībā: 
2016. gada Vidusjūras migrācijas krīzi un 2021. gada Baltkrievijas hibrīduzbrukumu Lietuvai, Latvijai un 
Polijai, kad Minska izmantoja migrantu plūsmas no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas. Vairāki 
paneļdiskusijas dalībnieki norādīja, ka 2016. gada krīze gan viņiem, gan Lietuvai kopumā šķitusi tāla un 
nenozīmīga un ka tolaik pirmo reizi izteiktais priekšlikums izveidot migrantu kvotu sistēmu nav šķitis 
piemērots. Pēc dalībnieku domām, hibrīduzbrukuma pieredze ir aktualizējusi jautājumu par migrāciju 
Austrumeiropā un rosinājusi no jauna izvērtēt kvotas kā piemērotu, efektīvu un uz solidaritāti balstītu 
migrācijas politikas instrumentu. Vairāki dalībnieki uzsvēra, ka pēc 2021. gada krīzes ir kļuvis grūti atšķirt 
valsts teritorijā ieceļojošos bēgļus, migrantus un personas, kas rada draudus drošībai. Visi debašu 
dalībnieki bija vienisprātis, ka pašreizējā "atklātajā" ES migrācijas politikā nav pietiekami ņemti vērā 
migrācijas radītie draudi, dalībvalstu nacionālās intereses, spēja integrēt migrantus utt. Pilsoņi arī kritizēja 
Eiropas Savienību par tās lēno jeb negatīvo reakciju uz Lietuvas vajadzībām, tostarp atteikšanos finansēt 
žoga būvniecību pie ārējās robežas. 
 
Nobeigumā var secināt, ka divi Lietuvai svarīgākie politikas jautājumi 2021. gadā – attiecības ar Ķīnu un 
migrācijas plūsmu pārvaldība – mudina Lietuvas pilsoņus pieprasīt lielāku Eiropas Savienības iesaistīšanos 
un efektīvāku kopējo politiku. Pilsoņi ir nobažījušies par Ķīnas politiku un tās pieaugošo ietekmi Eiropā 
un ES kaimiņvalstīs. Jāatzīst, ka Ķīnas ekonomiskā ietekme liek Eiropai meklēt atbilstošus, līdzsvarotus 
politikas pasākumus. Pilsoņi uzskata, ka galvenais risinājums ir stiprināt kopējos ES ārpolitikas 
instrumentus, rūpniecības politiku un sadarbību ar kaimiņvalstīm. Tāpat pilsoņi norādīja, ka vienota rīcība 
ES līmenī, tostarp iespējama jauna migrantu kvotu sistēma, iespējams, ir vispiemērotākais veids, kā 
novērst migrācijas radītos draudus drošībai un ātri un efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas uz Eiropu. 
Pilsoņu paneļdiskusijas dalībnieki pauda viedokli, ka spēcīgāka un ciešāk koordinēta kopējā ES politika 
būtu labākā atbilde uz pieaugošo Ķīnas spiedienu un Baltkrievijas hibrīduzbrukumu. 
 
Paneļdiskusijas dalībnieku viedokļus par šīm krīzēm var salīdzināt ar viņu priekšlikumiem enerģētikas un 
klimata politikas jautājumos. Daudzi Lietuvas pilsoņi 2021. gada beigās tieši saskārās ar apkures izmaksu 
pieauguma problēmu, un enerģijas cenu krīze ātri vien kļuva par vienu no svarīgākajiem aktuālajiem 
jautājumiem Lietuvā. Bažas par enerģijas cenām atspoguļojās arī paneļdiskusijas dalībnieku balsojumā: 
deviņi pilsoņi pat balsoja par secinājumu, ka šis ir vissvarīgākais temats visai Eiropai kopumā. Dalībnieku 
galvenais ieteikums bija pārskatīt dalībvalstu pašreizējo praksi attiecībā uz enerģijas piegādes 
līgumu slēgšanu ar dažādiem piegādātājiem, lai apsvērtu gan ilgtermiņa, gan īstermiņa līgumu 
slēgšanu. Citiem vārdiem sakot, pilsoņi atbalstīja enerģētikas diversifikācijas politiku, bet nesniedza 
nekādus ieteikumus kopējai ES politikai un neiestājās par turpmāku enerģētikas politikas integrāciju. 
 
Attiecībā uz klimata politiku pilsoņi ieteica izvērtēt Eiropas Zaļā kursa pasākumus, ņemot vērā to 
paredzamo sociālekonomisko ietekmi un vērienīgumu. Seši dalībnieki balsoja par minēto 
priekšlikumam, un visi to atzina par personīgi svarīgu. Daži dalībnieki pauda bažas, ka "zaļā 
pārkārtošanās" tiek īstenota pārāk ātri, un apgalvoja, ka Lietuvai ir rūpīgāk jāizvērtē, vai šāda politika var 
kaitēt valsts un tās pilsoņu vajadzībām. Vairāki dalībnieki norādīja arī uz nepieciešamību līdztekus 
atjaunojamiem energoresursiem izmantot arī kodolenerģiju un dabasgāzi. Pamatojot savu nostāju, viņi 
atsaucās uz Vācijas lēmumu turpināt izmantot dabasgāzi un izmantot jaunās paaudzes tā dēvēto modulāro 
kodolelektrostaciju potenciālu. Diskusijās par klimata politiku paneļdiskusijas dalībnieki tādējādi par 
prioritāti izvirzīja dalībvalstu politiku, kas izstrādāta, lai apmierinātu valsts vajadzības, nevis vērienīgu 
kopējo ES klimata pārvaldības politiku. 
 
Ņemot vērā salīdzinoši nelielo paneļdiskusijas dalībnieku skaitu un pilsoņu atšķirīgās reakcijas (vienotāka 
rīcība vai lielāka elastība) uz dažāda veida krīzēm, nebūtu lietderīgi apsvērt vispārīgus un plašāk 
piemērojamus pasākumus. Tomēr šī viedokļu tendence var aktualizēt interesantus tematus turpmākiem 
pētījumiem par Lietuvas pilsoņu attieksmi pret ES integrācijas jautājumiem, kuros būtu jāņem vērā 
izmaiņas un atšķirības pilsoņu attieksmē pret autonomu ES politiku un institucionālajiem pasākumiem. 
 

4. Pilsoņu paneļdiskusijas rezultāti plašākā Lietuvas 
sabiedriskās domas kontekstā 

Lai kontekstā aplūkotu valsts pilsoņu paneļdiskusijas rezultātus, šajā ziņojuma pēdējā sadaļā tie īsumā 
salīdzināti ar divu attiecīgo sabiedriskās domas aptauju rezultātiem un citu konferences par Eiropas 
nākotni sagatavošanas pasākumu starpposma rezultātiem. Pirmā šajā ziņojuma daļā aplūkotā sabiedriskās 
domas aptauja ir Eirobarometra 2020. gada oktobrī un novembrī veiktā pilsoņu aptauja par konferenci par 
Eiropas nākotni. Otrā ir jaunākā Eirobarometra standartaptauja, kas tika veikta 2021. gada vasarā. Tā kā 
daļa no šīm aptaujām bija veltītas citiem politikas jautājumiem un pilsoņu gaidām attiecībā uz pašu 

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


konferenci, turpmāk sniegti salīdzinājumi attiecībā uz paneļdiskusijā aplūkotajiem aktuālajiem 
jautājumiem. Konferences par Eiropas nākotni sagatavošanas pasākumu analīze ir balstīta uz EESC 
sākotnējo ziņojumu par minētajiem pasākumiem, kurā izklāstīts konferencē iesaistīto pilsoņu viedoklis par 
plašu ES politikas jautājumu loku. 
 
Eirobarometra aptauju rezultāti liecina, ka pilsoņu paneļdiskusijas dalībnieku diskusijas un balsojumi 
patiesi atspoguļo Lietuvas sabiedrībā valdošos uzskatus. Paneļdiskusijas dalībnieku ieteikumi attiecībā uz 
kopējās ārpolitikas un migrācijas politikas stiprināšanu un dažu lēmumu pieņemšanu ES līmenī saskan ar 
plašāku sabiedriskās domas aptauju rezultātiem: 

- Lietuvas pilsoņu atbalsts kopējai ES aizsardzības politikai ir lielāks nekā vidēji ES (attiecīgi 90 % 

un 78 %); 

- Lietuvas pilsoņu atbalsts kopējai ES migrācijas politikai ir lielāks nekā vidēji ES (76 % un 71 %; 

attiecībā uz šo atšķirību būtu jānorāda iespējama kļūdas robeža); 
- Lietuvas pilsoņi uzskata, ka migrācija ir viens no diviem galvenajiem ES izaicinājumiem; 
- Lietuvas pilsoņi vairāk atbalsta risinājumus ES līmenī (49 % salīdzinājumā ar 42 %). 

Lietuvas pilsoņi, kas piedalījās konferences par Eiropas nākotni sagatavošanas pasākumos, uzsvēra arī 
sadarbības nozīmi aizsardzības jomā, kopēju ES migrācijas politiku un ES ārpolitiku kā jomas, kurās 
Lietuva būtu ieinteresēta redzēt lielāku ES iesaisti. 
 
Eirobarometra aptauju dati var izskaidrot paneļdiskusijas dalībnieku viedokli par attiecībām ar Ķīnu un 
enerģijas cenām. Lietuvieši izrādīja lielākas bažas par attiecību pasliktināšanos starp pasaules valstīm un no 
tā izrietošo ģeopolitisko spriedzi nekā vidēji ES (33 % salīdzinājumā ar 18 %). Paneļdiskusijas dalībnieku 
secinājumi par nepieciešamību izstrādāt vērienīgāku kopējo politiku attiecībā uz Ķīnu saskan gan ar šiem 
secinājumiem, gan ar iepriekš minēto atbalstu lēmumu pieņemšanai ES līmenī un kopējai ES aizsardzības 
politikai. No otras puses – paneļdiskusijas dalībnieku bažas par dažādu risinājumu meklēšanu, lai 
samazinātu enerģijas cenas, iespējams, ir saistītas ar to, ka lietuvieši ir nobažījušies par inflācijas un cenu 
kāpumu daudz vairāk nekā vidēji ES (53 % un 23 %). Jūtīgums pret augošo inflāciju liek cenu pieauguma 
ierobežošanu uzskatīt par svarīgāku nekā kopējas ES politikas izstrādi vai citus politikas mērķus. 
 
Eirobarometra dati atklāj arī interesantas izmaiņas Lietuvas pilsoņu attieksmē pret migrāciju kā politisku 
problēmu. 2020. gada aptaujā mazāk lietuviešu minēja migrāciju kā vissvarīgāko izaicinājumu ES nākotnei 
nekā vidēji ES (16 % pret 27 %), savukārt 2021. gada aptaujā to Lietuvas respondentu īpatsvars, kuri kā 
galveno ES problēmu norādīja migrāciju, bija pieaudzis līdz 32 % (25 % vidēji ES). Lai gan šāda viedokļu 
maiņu varētu būt saistīta ar atšķirībām jautājuma formulējumā, tā atbilst arī pilsoņu paneļdiskusiju 
dalībnieku atziņām par to, kā ir veidojies viņu viedoklis par migrācijas jautājumiem. 
 
Turklāt, salīdzinot pilsoņu paneļdiskusijas rezultātus un Eirobarometra aptaujas datus, atklājas atšķirība 
starp paneļdiskusijas dalībnieku diezgan piesardzīgo attieksmi pret ES klimata politiku un Lietuvas pilsoņu 
bažām par klimata pārmaiņām. Kamēr paneļdiskusijas dalībnieki aicināja izvērtēt, vai Eiropas Zaļais kurss 
nav pārāk vērienīgs un vai tas var kaitēt Lietuvas interesēm, saskaņā ar Eirobarometra aptaujām lietuvieši 
klimata pārmaiņas pastāvīgi minējuši kā vienu no svarīgākajiem ES izaicinājumiem. 2020. gada aptaujā 
47 % Lietuvas respondentu klimatu atzina par galveno globālo izaicinājumu ES nākotnei (45 % vidēji ES); 
2021. gada aptaujā šis rādītājs veidoja 28 % Lietuvas respondentu (25 % vidēji ES). Jāuzsver, ka arī 
pilsoņi, kuri piedalījās citos konferences par Eiropas nākotni sagatavošanas pasākumos, norādīja klimata 
politiku kā vienu no jomām, kurā Lietuvai būtu vislielākā interese palielināt ES iesaisti. Šo atšķirību var 
izskaidrot ar paneļdiskusijas dalībnieku motivāciju piedalīties balsojumā; visi, kas balsoja par ieteikumu 
pārskatīt Eiropas Zaļā kursa pasākumus, norādīja, ka šis temats viņiem bija personīgi svarīgs. Tas nozīmē, 
ka personīga pretestība var nebūt pretrunā uzskatam, ka klimata pārmaiņas ir viens no svarīgākajiem ES 
politikas izaicinājumiem. 
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