
Litewski panel obywatelski w sprawie przyszłości Europy  

Sprawozdanie 

 

 
Niniejsze sprawozdanie składa się z czterech części. Pierwsza przedstawia pokrótce sposób organizacji 
wydarzenia. Druga zawiera zalecenia w sprawie polityki unijnej i litewskiej sformułowane przez 
uczestników panelu. Trzecia w skrócie analizuje dyskusję w grupach oraz najważniejsze wyniki panelu. 
Czwarta porównuje wyniki panelu z wynikami sondaży przeprowadzonych wśród obywateli Litwy na 
temat stanu i przyszłości Europy. 

1. Organizacja krajowego panelu obywatelskiego 
 
Zgodnie ze wskazówkami Konferencji w sprawie przyszłości Europy na temat organizacji krajowych 
paneli obywatelskich w grudniu 2021 r. litewski oddział ośrodka Kantar TNS opracował w imieniu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych metodologię losowego, warstwowego i reprezentatywnego doboru 
obywateli Litwy. Na jej podstawie Kantar TNS wybrał 25 obywateli Litwy w wieku od 18 do 65 lat 
reprezentujących różne grupy społeczno-ekonomiczne i wszystkie regiony geograficzne Litwy1. 
4 stycznia wybrani obywatele zostali zaproszeni na wirtualną sesję inauguracyjną, podczas której 
przedstawiona została idea krajowego panelu obywatelskiego oraz omówione zostały tematy 
najistotniejsze dla przyszłości Europy. Po tym wydarzeniu uczestnicy otrzymali dokument bardziej 
szczegółowo opisujący omówione tematy i prezentujący źródła informacji. 
15 stycznia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbył się krajowy panel obywatelski. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Studiów Europy Wschodniej 
(EESC) oraz ośrodek badań Kantar TNS. W panelu uczestniczyło osobiście 25 wybranych obywateli. 
 
Uczestnicy panelu dyskutowali o dwóch zagadnieniach dotyczących polityki UE: jakie powinny być rola 
i uprawnienia UE w polityce zagranicznej oraz jaka powinna być jej rola gospodarcza. Podczas 
panelu każdemu z tych tematów poświęcono osobną sesję, na początku której eksperci ds. polityki UE 
Linas Kojala (EESC) i prof. Ramūnas Vilpišauskas (Uniwersytet Wileński) pokrótce zapoznali 
obywateli z informacjami i kwestiami istotnymi dla tematu. Obywatele mogli zadawać pytania 
i prezentować swoje stanowisko. Po wprowadzeniu uczestnicy zostali podzieleni na trzy mniejsze grupy 
tworzące reprezentatywną próbę. Każda z grup miała do rozważenia inną kwestię związaną z tematem 
sesji. Podczas sesji poświęconej polityce zagranicznej dyskutowano nad następującymi kwestiami: 

1.1. Czy Unia potrzebuje własnej polityki obronnej i zagranicznej? 
1.2.  Jakiego rodzaju stosunki powinny łączyć UE z sąsiadami w Europie Wschodniej, z Afryką 

Północną i z Turcją? 
1.3.  Jakiego rodzaju politykę migracyjną powinna prowadzić UE? 

Podczas sesji poświęconej gospodarczej roli UE dyskutowano nad następującymi kwestiami: 
2.1.  Czy potrzebna jest większa redystrybucja środków za pośrednictwem unijnego budżetu i czy 

UE powinna się wspólnie zadłużać? 
2.2. Czy należy uregulować na szczeblu UE standardy socjalne? 
2.3. Jak można by wzmocnić unijną gospodarkę? 

Pod koniec sesji każda z grup musiała sformułować najważniejsze wnioski z dyskusji w formie ogólnych 
stwierdzeń lub bardziej konkretnych propozycji dotyczących bieżącej polityki UE. Następnie podczas 
wspólnej dyskusji przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali wnioski pozostałym uczestnikom 
panelu, a ci mogli zadawać pytania i zgłaszać sugestie mogące uzupełnić propozycje. Po prezentacjach 
i dyskusjach obywatele wybierali w indywidualnym głosowaniu dwa wnioski: propozycję lub stwierdzenie, 
które uznali za najważniejsze dla wzmocnienia roli Litwy w UE oraz dla powodzenia samej UE 
w Europie, oraz stwierdzenie lub propozycję, które wydały im się najważniejsze dla dobrostanu ich 
samych jako mieszkańców UE. Po głosowaniu nastąpiła dyskusja podsumowująca najważniejsze pomysły 
zgłoszone podczas krajowego panelu obywatelskiego. 

                                                      
1 Opierając się na danych Litewskiego Departamentu Statystyki, wybrano obywateli reprezentujących miasta: 
Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle i Poniewież oraz okręgi: wileński, kowieński, kłajpedzki, szawelski, poniewieski, 
olicki, mariampolski, tauroski, telszański i uciański. 



W tygodniu, który nastąpił po panelu, eksperci przeanalizowali treść dyskusji i dopracowali pomysły 
przedstawione przez obywateli. 25 stycznia odbyła się wirtualna sesja końcowa, podczas której obywatele 
mogli zapoznać się z zaleceniami wynikłymi z treści ich dyskusji. Mogli stwierdzić, czy popierają zalecenia, 
uzupełnić ich treść i uszeregować je według wagi. Mogli korzystać z tej możliwości jeszcze przez tydzień 
po sesji końcowej, kiedy to mogli przesyłać swoje pisemne opinie i uwagi organizatorom panelu. 
 

2. Wyniki krajowego panelu obywatelskiego 
Niniejsza część sprawozdania przedstawia wyniki krajowego panelu obywatelskiego, tj. zalecenia 
i stwierdzenia w sprawie roli UE w polityce zagranicznej i gospodarce sformułowane przez grupy 
robocze. 
 
Pierwsza sesja: rola i uprawnienia UE w polityce zagranicznej 
 

1. Zwracamy się do UE, by wypracowała skuteczniejszą politykę wobec Chin. Potrzebne jest silniejsze 
wsparcie dla Litwy, ale sama Litwa powinna też bardziej uspójnić swoje stanowisko ze stanowiskiem 
partnerów z UE. Aby skuteczniej uspójnić interesy w UE i zapewnić jednolitą politykę wobec Chin oraz 
w innych sprawach zagranicznych, zalecamy, by rozważyć możliwość utworzenia stanowiska unijnego 
ministra spraw zagranicznych. 

2. Zalecamy, by powrócić na szczeblu UE do kwestii ustanowienia systemu kwotowego dla migrantów. 

3. Zalecamy, by utworzyć na szczeblu UE komisję ds. wyzwań migracyjnych, która gwarantowałaby 
szybszą reakcję na kryzysy migracyjne, dawałaby państwom członkowskim prawo wyjaśniania i obrony 

interesów krajowych oraz opracowywała i wdrażała wspólne wytyczne w sprawie zarządzania migracją. 

4. Zalecamy, by zacieśnić gospodarcze i humanitarne więzi z krajami Afryki Północnej, z uwzględnieniem 
ich sytuacji politycznej, zwłaszcza po to by zmniejszyć wpływ Chin, Rosji i innych krajów na ten region. 

5. Zalecamy, by zacieśnić więzi z Europą Wschodnią, promując środki gospodarcze mające przełożenie na 
życie obywateli. 

6. Apelujemy, by sankcje UE wobec podmiotów zagranicznych były surowsze, bardziej celowane i by 

dotyczyły także kluczowych osób z państwa objętego sankcjami (np. przywódców politycznych). 

7. Apelujemy, by unijna wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa opierała się na fundamentalnej 

zasadzie solidarności między państwami członkowskimi UE, europejskimi regionami i społeczeństwami.  

8. Zalecamy, by UE zweryfikowała swoją jak dotąd otwartą politykę migracyjną, która powoduje problemy 
w dziedzinie bezpieczeństwa, zwiększa przestępczość i tworzy w społeczeństwie zamknięte wspólnoty. 

9. Zwracamy się do Litwy, by aktywniej wypowiadała się w kwestiach polityki migracyjnej i inicjowała 
dyskusje o wyzwaniach związanych z migracją. 

10. Zalecamy, by UE prowadziła aktywną i surową politykę wobec państw, które wykorzystują napływ 
migrantów jako narzędzie ataków hybrydowych – jednogłośnie stosowała surowsze sankcje, 
a równocześnie prowadziła rozmowy w celu deeskalacji. 

Druga sesja: gospodarcza rola UE 

1. Zalecamy, by UE podejmowała różnorodne środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa podaży ważnych 
towarów: traktowała priorytetowo handel wewnątrzunijny, promowała wytwarzanie produktów 
wykorzystujących zaawansowane technologie i bardziej dywersyfikowała źródła importu. Zalecamy też, 
by nadal szukała nowych rynków eksportowych. 

2. Zalecamy, by zweryfikować podejście do umów na dostawy gazu ziemnego i by korzystać zarówno 
z umów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Zalecamy, by bardziej zdywersyfikować źródła 
dostaw energii. 

3. Zalecamy, by ocenić środki przewidziane w ramach europejskiego zielonego ładu i sposób ich wdrażania, 
uwzględniając potencjalne negatywne skutki społeczno-gospodarcze. Zalecamy, by dążąc do realizacji 
celów zielonego ładu, obok odnawialnych źródeł energii wykorzystywać energię jądrową i gaz ziemny. 

4. Podkreślamy, że jest sprawą zasadniczą, by wszystkie państwa członkowskie szanowały prymat prawa 
UE. Apelujemy do Litwy, by zajęła w tej sprawie jasne i zdecydowane stanowisko. 

5. Zalecamy, by Litwa w większym stopniu korzystała z udanych doświadczeń innych państw UE, 
realizując swoje cele w dziedzinie wyższych standardów socjlanych, rozwoju przedsiębiorstw oraz 
równomiernego, zrównoważonego rozwoju. 



6. Zalecamy, by położyć większy nacisk na zwiększanie cyberbepieczeństwa, w tym ochronę infrastruktury 
danych. 

7. Zalecamy, by UE i jej państwa członkowskie traktowały priorytetowo promowanie wiedzy ekonomicznej 
wśród obywateli, edukację ekonomiczną i rozpowszechnianie informacji ekonomicznych. 

8. Zalecamy, by w nowych umowach handlowych UE przewidziane były ambitne standardy socjalne, 
zatrudnieniowe i zdrowotne. Zalecamy, by ustanowić na szczeblu UE wytyczne w sprawie tego, co mogą 
i czego nie mogą robić platformy mediów społecznościowych, zarządzając informacjami użytkownika 
i danymi osobowymi. 

9. Zalecamy, by głębiej rozważyć kwestię wspólnego zadłużania się na szczeblu UE w celu stworzenia 

korzystniejszych warunków zaciągania długu. Zalecamy także, by opracować zrównoważone finansowo 
i odpowiedzialne polityki, które zmniejszą konieczność zadłużania się przez państwa członkowskie. 

10. Zalecamy, by wzmocnić nadzór nad absorpcją i wykorzystaniem środków UE (począwszy od gmin) 
i utrwalić obecną praktykę dostosowawczą w kwestii wykorzystywania środków. Ponieważ obiektywne 
warunki beneficjentów finansowania UE mogą się zmieniać, ważne jest, by wyważyć potrzebę 
przejrzystości i potrzebę elastyczności. 

11. Zalecamy, by Litwa nadal aktywnie promowała rozwój przedsiębiorstw i inwestycje w swoich regionach. 

 

3. Analiza dyskusji i wyników krajowego panelu 

obywatelskiego 

Uczestnicy krajowego panelu obywatelskiego zastanawiali się nad najważniejszymi kwestiami istotnymi 
obecnie dla Litwy (szeroko omawianymi w krajowej polityce i w mediach) i nad potencjalnymi 
rozwiązaniami. Głosowanie nad najważniejszymi wnioskami z panelu pokazało, że niemal 45% ogółu 
głosów podczas obu sesji padło na propozycje z dwóch dziedzin: stosunki z Chinami i zarządzanie 
napływem migrantów (zob. tabela poniżej). Wiele uwagi zyskała także polityka energetyczna: mimo że 
tematowi temu była poświęcona tylko jedna propozycja, uzyskała ona niemal 10% głosów wszystkich 
uczestników. Wyniki głosowania wskazywałyby, że o sposobie, w jaki obywatele postrzegają przyszłość 
Europy, mogą decydować istniejące (krajowe) problemy polityczne i sprawy bieżące. 
 
Zalecenie Głosy 

Pierwsza sesja: rola i uprawnienia UE w polityce zagranicznej 

1. Zwracamy się do UE, by wypracowała skuteczniejszą politykę wobec Chin. 
Wsparcie, które obecnie otrzymuje Litwa, jest niewystarczające, ale sama Litwa 
też niedostatecznie uspójniła swoje stanowisko ze stanowiskiem partnerów 
z UE. Aby skuteczniej uspójnić interesy w UE i zapewnić jednolitą politykę 
wobec Chin oraz w innych sprawach zagranicznych, zalecamy, by rozważyć 
możliwość utworzenia stanowiska unijnego ministra spraw zagranicznych. 

11 (22,9%) 
 
8 ważne dla całej Europy, 
3 ważne dla mnie 

2. Zalecamy, by powrócić na szczeblu UE do kwestii ustanowienia systemu 
kwotowego dla migrantów.  

9 (18,8%) 
 
9 ważne dla całej Europy 

3. Zalecamy, by utworzyć na szczeblu UE komisję ds. wyzwań migracyjnych, która 
gwarantowałaby szybką reakcję na kryzysy migracyjne, dawała państwom 
członkowskim prawo wyjaśniania i obrony interesów krajowych oraz 
opracowywała i wdrażała wspólne wytyczne w sprawie zarządzania migracją. 

7 (14,6%) 
 
3 ważne dla całej Europy, 
4 ważne dla mnie 

4. Zalecamy, by zacieśnić gospodarcze i humanitarne więzi z krajami Afryki 
Północnej, z uwzględnieniem ich sytuacji politycznej, zwłaszcza po to by 
zmniejszyć wpływ Chin, Rosji i innych krajów na ten region. 

6 (12,5%) 
 
6 ważne dla mnie 

5. Zalecamy, by zacieśnić więzi z Europą Wschodnią, podejmując środki 
gospodarcze mające przełożenie na życie obywateli. 

5 (10,4%) 
 
5 ważne dla mnie 

Druga sesja: gospodarcza rola UE 

1. Zalecamy, by UE podejmowała różnorodne środki w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa podaży ważnych towarów: traktowała priorytetowo handel 
wewnątrzunijny, promowała wytwarzanie w UE produktów wykorzystujących 
zaawansowane technologie i bardziej dywersyfikowała źródła importu. Zalecamy 
też, by szukała nowych rynków eksportowych. 

9 (19,6%) 
 
3 ważne dla całej Europy, 
6 ważne dla mnie 

2. Zalecamy, by zweryfikować podejście do umów na dostawy gazu ziemnego i by 9 (19,6%) 



korzystać zarówno z umów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. 
Zalecamy, by bardziej zdywersyfikować źródła dostaw energii. 

 
9 ważne dla całej Europy 

3. Zalecamy, by ocenić środki przewidziane w ramach europejskiego zielonego ładu 
i sposób ich wdrażania, uwzględniając potencjalne negatywne skutki społeczno-
gospodarcze. Zalecamy, by dążąc do realizacji celów zielonego ładu, obok 
odnawialnych źródeł energii wykorzystywać energię jądrową i gaz ziemny. 

6 (13%) 
 
6 ważne dla mnie 

4. Podkreślamy, że jest sprawą ważną, by wszystkie państwa członkowskie 
szanowały prymat prawa UE. Apelujemy do Litwy, by zajęła w tej sprawie jasne 
i zdecydowane stanowisko. 

4 (8,7%) 
 
2 ważne dla całej Europy, 
2 ważne dla mnie 

 
Ponadto kwestie najistotniejsze dla obywateli – stosunki z Chinami, migracja i energia – nie mają 
charakteru doraźnego: sposób ich rozstrzygnięcia w dużej mierze wpłynie na długofalową przyszłość 
Europy. Nie jest więc problemem fakt, że obywatele, myśląc o przyszłości, koncentrują się na sprawach 
bieżących. Ponieważ przyszłość kształtuje się poprzez wiele niedużych kroków, z których pierwsze 
można podjąć już dzisiaj, od zrozumienia najważniejszych oczekiwań obywateli na najbliższy okres zależy 
możliwość zarządzania procesami długoterminowymi i rozwiązywanie problemów w sposób 
zrównoważony. Na tym rozumowaniu opiera się przedstawiona poniżej analiza najważniejszych wyników 
krajowego panelu obywatelskiego. 
 

Najwięcej głosów (11, czyli niemal 12%) zyskało stwierdzenie, że UE potrzebuje skuteczniejszej 
polityki wobec Chin. Na ten ogólny wniosek składa się szereg bardziej konkretnych stwierdzeń. Po 
pierwsze uczestnicy podkreślali, że dotychczasowe wsparcie UE dla Litwy w obliczu presji gospodarczej 
ze strony Chin jest niewystarczające. Po drugie przedstawiciele grupy, która sformułowała ten wniosek, 
zwracali uwagę, że także Litwa musi bardziej koordynować swoją politykę wobec Chin z partnerami z UE, 
zwłaszcza że handel z Chinami pozostaje ważny dla UE jako całości. Po trzecie obywatele byli zdania, że 
w skuteczniejszym koordynowaniu stanowisk i kształtowaniu wspólnych polityk wobec Chin i w innych 
sprawach mogłoby pomóc utworzenie stanowiska unijnego ministra spraw zagranicznych. Ośmioro 
uczestników uznało ten wniosek za szczególnie ważny dla Europy jako całości, a troje dla siebie 
osobiście. 
 
Kwestia relacji z Chinami jest ściśle związana z dwiema pozostałymi propozycjami, które otrzymały dużą 
liczbę głosów. Dziewięcioro uczestników opowiedziało się za wnioskiem z drugiej sesji, że UE musi 
zwiększyć bezpieczeństwo podaży (troje uczestników zaznaczyło, że jest to ważne dla Europy jako 
całości, a sześcioro – że dla nich osobiście). Także ten wniosek ma kilka aspektów. Po pierwsze obywatele 
podkreślali, że należy priorytetowo traktować rynki unijne, ponieważ cechują się wiarygodnością 
dostawców i wyższymi standardami produkcji. Po drugie uczestnicy zwracali uwagę, że należy promować 
zdolności wytwarzania produktów wykorzystujących zaawansowane technologie w samej Europie. Po 
trzecie obywatele opowiedzieli się za dalszą dywersyfikacją źródeł importu. Formułując te zalecenia, 
uczestnicy dyskusji stale odnosili się do Chin: zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z chińskimi 
produktami, zależności w wytwarzaniu produktów z wykorzystaniem zaawansowanych technologii od 
dostaw surowców z Chin, a także chińskich praktyk kopiowania lub wykradania technologii zachodnich 
firm działających na ich rynku. Kolejnych sześć głosów („ważne dla mnie”) padło na propozycję 
rozwinięcia współpracy gospodarczej i humanitarnej z krajami Afryki Północnej. Byłoby to ważne 
dla zmniejszenia wpływów Chin, Rosji i innych nieprzyjaznych państw w tych krajach. 
 
Wyniki głosowania pokazały także, że obywatele niepokoją się kwestiami migracyjnymi. W dziedzinie 
polityki zagranicznej dwa z trzech wniosków, które otrzymały największą liczbę głosów, koncentrowały 
się na migracji. Dziewięcioro uczestników głosowało za propozycją, by UE ponownie rozważyła 
możliwość ustanowienia systemu obowiązkowych kwot migrantów dla państw członkowskich 
(wszyscy zwracali uwagę, że propozycja ta jest ważna dla całej Europy). Uczestnicy, którzy sformułowali 
wniosek, opowiedzieli się za tym, by kwoty krajowe były oparte na liczbie ludności, a Unia 
współfinansowała utrzymanie migrantów rozmieszczonych według kwot. Kolejnych siedmioro 
uczestników głosowało za propozycją, by utworzyć na szczeblu UE stałą komisję, która 
zajmowałaby się sprawami migracji i w której skład wchodziliby przedstawiciele państw 
członkowskich (troje uznało propozycję za szczególnie ważną dla Europy jako całości, a czworo za 
ważną dla siebie osobiście). Uczestnicy podkreślali, że dzięki takiemu organowi unijna reakcja na kryzysy 
mogłaby być szybsza, a zarazem zapewniona byłaby właściwa równowaga między poszanowaniem 
wspólnych zasad UE a prawem państw członkowskich do obrony krajowych interesów i ochrony 
własnego bezpieczeństwa. 
 
Podczas dyskusji w sprawie polityki migracyjnej uczestnicy rozmawiali o dwóch kryzysach związanych 
z zarządzaniem przepływami migracyjnymi: o kryzysie migracyjnym na Morzu Śródziemnym z 2016 r. 



oraz o białoruskim ataku hybrydowym na Litwę, Łotwę i Polskę z 2021 r., kiedy to Mińsk wykorzystał 
napływ migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Część uczestników panelu stwierdziła, że kryzys 
z 2016 r. wydawał się odległy i nieistotny dla nich samych i dla całej Litwy, a wysunięta wówczas 
propozycja utworzenia systemu kwot dla migrantów nie wydawała się właściwa. Według uczestników 
doświadczenie ataku hybrydowego zwróciło uwagę Europy Wschodniej na migrację i spowodowało, że 
kwoty zaczęły być postrzegane jako właściwy, skuteczny i solidarnościowy instrument polityki 
migracyjnej. Kilkoro uczestników podkreślało, że podczas kryzysu z 2021 r. trudno było odróżnić, kto 
z osób przedostających się na terytorium kraju jest uchodźcą, migrantem, a kto zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa. Wszyscy debatujący zgodzili się, że obecna otwarta polityka migracyjna UE 
w niewystarczającym stopniu uwzględnia zagrożenia związane z migracją, krajowe interesy państw 
członkowskich, zdolność integracji migrantów itd. Obywatele krytykowali też UE za wolną lub negatywną 
reakcję na potrzeby Litwy, w tym odmowę sfinansowania budowy muru na granicy zewnętrznej. 
 
Podsumowując, dwie najważniejsze dla Litwy w 2021 r. kwestie polityczne – stosunki z Chinami 
i zarządzanie napływem migrantów – skłaniają Litwinów do oczekiwania od UE większego 
zaangażowania i skuteczniejszej wspólnej polityki. Obywateli niepokoi polityka Chin oraz ich rosnące 
wpływy w Europie i w jej sąsiedztwie. Należy dostrzec, że z uwagi na wpływy gospodarcze Chin Europa 
musi szukać odpowiednich, wyważonych środków politycznych. Jako główne rozwiązanie obywatele 
proponują wzmocnić instrumenty wspólnej unijnej polityki zagranicznej, politykę przemysłową 
i współpracę z sąsiadami. Analogicznie za prawdopodobnie najwłaściwszy sposób zapobiegania 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa, które stwarza migracja, oraz szybkiego i skutecznego zarządzania 
napływem migrantów do Europy obywatele uznali jednolite działania na szczeblu UE, w tym ewentualny 
nowy system kwot dla migrantów. Uczestnicy panelu obywatelskiego byli zdania, że najlepszą 
odpowiedzią na rosnącą presję ze strony Chin i na atak hybrydowy ze strony Białorusi byłaby silniejsza 
i bardziej skoordynowana wspólna polityka UE. 
 
Opinie uczestników panelu o wspomnianych kryzysach można porównać z ich propozycjami w sprawie 
polityki energetycznej i klimatycznej. Pod koniec 2021 r. wielu Litwinów bezpośrednio zetknęło się 
z problemem rosnących cen ogrzewania, a cenowy kryzys energetyczny szybko stał się jedną 
najważniejszych bieżących kwestii na Litwie. Niepokój związany z cenami energii znalazł też 
odzwierciedlenie w głosowaniu: aż dziewięcioro obywateli uznało, że to najważniejszy temat dla całej 
Europy. Uczestnicy zalecili, by przede wszystkim zweryfikować obecną praktykę państw 
członkowskich w kwestii zawierania umów na dostawy energii z różnymi dostawcami i zawierać 
zarówno umowy długo-, jak i krótkoterminowe. Innymi słowy, obywatele opowiedzieli się za polityką 
dywersyfikacji energetycznej, ale nie sformułowali zaleceń co do wspólnej polityki UE i nie zalecili dalszej 
integracji w dziedzinie polityki energetycznej. 
 
Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, obywatele zalecili, by ocenić środki przewidziane w ramach 
europejskiego zielonego ładu pod kątem ich spodziewanych skutków i ambicji społeczno-
gospodarczych. Za propozycją tą głosowało sześcioro uczestników, przy czym wszyscy z nich uznali ją 
za ważną dla nich osobiście. Część uczestników wyrażała obawy, że zielona transformacja przebiega zbyt 
szybko, i utrzymywała, że Litwa musi dokładniej ocenić, czy takie polityki nie wpływałyby negatywnie na 
potrzeby kraju i jego obywateli. Kilkoro uczestników wspomniało też o konieczności wykorzystywania 
energii jądrowej i gazu ziemnego obok odnawialnych źródeł energii. Na poparcie swojego stanowiska 
przywołali oni decyzję Niemiec, by nadal używać gazu ziemnego i wykorzystać potencjał tzw. 
modułowych elektrowni jądrowych nowej generacji. Podczas dyskusji o polityce klimatycznej uczestnicy 
panelu przedkładali więc politykę państw członkowskich służącą zaspokojeniu krajowych potrzeb nad 
ambitną wspólną unijną politykę klimatyczną. 
 
Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę uczestników panelu i zróżnicowane odpowiedzi obywateli na 
różne rodzaje kryzysów (większa jedność czy może większa elastyczność), nie wydaje się stosowne, by 
rozważać tu ogólniejsze i szersze środki. Jednak tendencja odnotowana w opiniach może dostarczyć 
interesujących tematów do dalszych badań nad podejściem Litwinów do kwestii integracji UE. Badania te 
powinny uwzględniać zmiany i różnice w postawach wobec autonomicznych polityk i środków 
instytucjonalnych UE. 
 

4. Wyniki panelu obywatelskiego w szerszym kontekście 
badań opinii publicznej na Litwie 

Aby osadzić wyniki krajowego panelu obywatelskiego w szerszym kontekście, niniejsza ostatnia część 
sprawozdania pokrótce porównuje je z wynikami dwóch stosownych badań opinii publicznej i ze 



śródokresowymi wynikami innych działań przygotowawczych prowadzonych w ramach 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Pierwsze analizowane tu badanie to sondaż przeprowadzony 
przez Eurobarometr w październiku i listopadzie 2020 r. na temat Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. Drugie to najnowszy sondaż Standard Eurobarometer przeprowadzony latem 2021 r. Ponieważ 
badania dotyczyły też innych kwestii politycznych i oczekiwań obywateli wobec samej konferencji, 
przedstawione poniżej porównania odnoszą się do tematów poruszanych przez panel. Analiza działań 
przygotowawczych do Konferencji w sprawie przyszłości Europy opiera się na wstępnym sprawozdaniu 
opracowanym przez EESC, które przedstawia opinie uczestniczących w nich obywateli na szereg unijnych 
kwestii politycznych. 

 

Wyniki sondaży Eurobarometru pokazują, że dyskusje i głosowania uczestników panelu obywatelskiego 
są dobrym odzwierciedleniem poglądów przeważających w społeczeństwie litewskim. Zalecenia 
uczestników panelu, by wzmocnić wspólną politykę zagraniczną i migracyjną oraz proces decyzyjny na 
szczeblu UE, są zgodne z szerszymi badaniami opinii publicznej: 

- Litwini bardziej niż średnia UE opowiadają się za wspólną unijną polityką obronną (odpowiednio 
90% i 78%); 

- Litwini bardziej niż średnia UE opowiadają się za wspólną unijną polityką migracyjną 
(odpowiednio 76% i 71%; wraz z tą różnicą należy podawać ewentualny margines błędu); 

- Litwini uznają migrację za jedno z dwóch największych wyzwań UE; 
- Litwini w większym stopniu opowiadają się za rozwiązaniami na szczeblu UE (49% 

w porównaniu z 42%). 

Litwini, którzy uczestniczyli w działaniach przygotowawczych do Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, także zwracali uwagę na współpracę obronną, wspólną unijną politykę migracyjną i unijną 
politykę zagraniczną jako dziedziny, w których Litwa oczekiwałaby większego zaangażowania UE. 

 

Dane z sondaży Eurobarometru mogą być wytłumaczeniem poglądów uczestników panelu na 
stosunki z Chinami i ceny energii: Litwini są bardziej niż średnia UE zaniepokojeni pogarszającymi się 
stosunkami na świecie i wynikającymi z tego napięciami geopolitycznymi (33% w porównaniu z 18%). 
Wnioski uczestników panelu, że należy wypracować ambitniejszą wspólną politykę wobec Chin, są 
zgodne zarówno z wynikami sondażu, jak i z wyżej wspomnianym poparciem dla procesu decyzyjnego na 
szczeblu UE i dla wspólnej unijnej polityki obronnej. Z drugiej strony postulaty uczestników panelu, by 
szukać różnych rozwiązań pozwalających zmniejszyć ceny energii, mogą wynikać z faktu, że Litwini są 
bardziej niż średnia UE zaniepokojeni rosnącą inflacją i rosnącymi cenami (53% i 23%). Obawy związane 
z rosnącą inflacją sprawiają, że zahamowanie wzrostu cen wydaje się ważniejsze niż wypracowanie 
wspólnych unijnych polityk czy inne cele polityczne. 

 

Dane Eurobarometru wskazują również na interesującą zmianę w podejściu Litwinów do migracji jako 
problemu politycznego. W sondażu z 2020 r. Litwini rzadziej niż średnia UE uznawali migrację za 
najważniejsze wyzwanie dla przyszłości UE (16% wobec 27%); tymczasem w sondażu z 2021 r. odsetek 
respondentów zgadzających się z tym stwierdzeniem wzrósł do 32% (średnia UE: 25%). Choć 
zmiana w odnotowanych opiniach może wynikać z innego sposobu sformułowania pytania, pokrywa się 
ona z obserwacjami uczestników panelu obywatelskiego, którzy podczas dyskusji opowiadali, jak zmieniły 
się ich poglądy na kwestie migracyjne. 
 

Ponadto porównanie wyników panelu obywatelskiego i danych z sondażu Eurobarometru pokazuje, że 
istnieje różnica między dość ostrożnym podejściem uczestników panelu do unijnej polityki klimatycznej 
a obawami Litwinów związanymi ze zmianą klimatu. Uczestnicy panelu apelowali, by ocenić, czy 
europejski zielony ład nie jest zbyt ambitny i czy nie zaszkodzi interesom Litwy, gdy tymczasem – według 
sondaży Eurobarometru – Litwini konsekwentnie wskazywali zmianę klimatu jako jedno 
z najważniejszych wyzwań dla UE. W sondażu z 2020 r. 47% respondentów uznało klimat za 
najważniejsze globalne wyzwanie dla przyszłości UE (średnia UE: 45%); w sondażu z 2021 r. wskaźnik 
ten wyniósł 28% (średnia UE: 25%). Należy podkreślić, że obywatele, którzy uczestniczyli w pozostałych 
działaniach przygotowawczych do Konferencji w sprawie przyszłości Europy, także wskazywali na 
politykę klimatyczną jako jedną z dziedzin, w której Litwa powinna oczekiwać większego zaangażowania 
UE. Różnicę tę może tłumaczyć motywacja, którą kierowali się uczestnicy panelu w głosowaniu: wszyscy 
ci, którzy głosowali za zaleceniem, by ponownie przeanalizować środki przewidziane w ramach 
europejskiego zielonego ładu, wskazywali, że temat ten jest ważny dla nich osobiście. Oznacza to, że 
osobisty sprzeciw nie musi być niezgodny z poglądem, że zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych 
wyzwań politycznych stojących przed UE. 
 

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

	1. Organizacja krajowego panelu obywatelskiego

