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Dit verslag bestaat uit vier delen: in het eerste deel wordt kort uiteengezet hoe het evenement werd 
georganiseerd, het tweede deel bevat de door de deelnemers aan het burgerpanel geformuleerde 
aanbevelingen voor EU- en Litouws nationaal beleid, in het derde deel zijn een korte analyse van de 
groepsbesprekingen en de belangrijkste resultaten van het panel opgenomen, en in het vierde deel worden 
de resultaten van het burgerpanel vergeleken met de resultaten van de enquêtes over de toestand en de 
toekomst van Europa die bij Litouwse burgers zijn afgenomen. 

1. Organisatie van het nationale burgerpanel 
 
In december 2021 heeft de Litouwse afdeling van het marktonderzoeksbureau Kantar TNS, namens het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en overeenkomstig de richtsnoeren voor het organiseren van nationale 
burgerpanels in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa, een methode ontwikkeld 
voor de willekeurige, gestratificeerde en representatieve selectie van Litouwse burgers, op basis waarvan 
het bureau 25 Litouwse burgers tussen 18 en 65 jaar uit verschillende sociaal-economische groepen en alle 
geografische regio's van Litouwen heeft geselecteerd1. 
Tijdens de virtuele openingssessie van 4 januari 2022 werd aan de geselecteerde burgers het idee achter 
het nationale burgerpanel gepresenteerd en werden de voor de toekomst van Europa meest relevante 
thema's besproken. Na het evenement ontvingen de deelnemers een document met een nadere 
beschrijving van de besproken onderwerpen en een lijst van informatiebronnen. 
Op 15 januari 2022 vond bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken het nationale burgerpanel over de 
toekomst van Europa plaats. Het evenement werd georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, het Centrum voor Oost-Europese Studies (EESC) en het marktonderzoeksbureau Kantar TNS. 
Alle 25 geselecteerde burgers waren aanwezig. 
 
De paneldeelnemers bespraken twee EU-beleidsvraagstukken: welke rol en bevoegdheden zou de EU 
op het gebied van buitenlands beleid moeten krijgen en wat zou de economische rol van de EU 
moeten zijn? Beide vraagstukken werden tijdens het evenement besproken in afzonderlijke sessies, die 
werden ingeleid door EU-beleidsdeskundigen Linas Kojala (EESC) en prof. Ramūnas Vilpišauskas 
(Universiteit van Vilnius). Zij gaven de burgers een overzicht van de voor het onderwerp van de sessie 
relevante informatie en aandachtspunten. De burgers kregen de kans om vragen te stellen en hun mening 
te geven. Na de inleiding door de deskundige werden de deelnemers in drie kleinere, representatieve 
groepen ingedeeld. Elke groep moest een andere vraag in verband met het onderwerp van de sessie 
bespreken. Tijdens de sessie over buitenlands beleid kwamen de volgende vragen aan bod: 

1.1. Is er behoefte aan een autonoom defensie- en buitenlands beleid van de EU? 
1.2.  Welke betrekkingen zou de EU moeten onderhouden met haar Oost-Europese buurlanden, 

Noord-Afrika en Turkije? 
1.3.  Hoe zou het migratiebeleid van de EU er moeten uitzien? 

Tijdens de sessie over de economische rol van de EU werden de volgende vragen behandeld: 
2.1.  Is er behoefte aan een grotere herverdeling van de middelen uit de EU-begroting en aan 

gemeenschappelijke EU-leningen? 
2.2. Moeten sociale normen op EU-niveau worden vastgelegd? 
2.3. Hoe kan de economie van de EU worden versterkt? 

Aan het einde van elke sessie moest elke groep de belangrijkste conclusies van haar besprekingen 
formuleren in de vorm van principiële verklaringen of concretere voorstellen met betrekking tot 
bestaande EU-beleidsvraagstukken. Vervolgens presenteerde een vertegenwoordiger van elke groep deze 
conclusies aan de andere paneldeelnemers tijdens de algemene bespreking. De deelnemers van de andere 
groepen konden vragen stellen en suggesties doen om de voorstellen aan te vullen. Na de presentaties en 
besprekingen moest elke burger vóór twee conclusies stemmen: het belangrijkste voorstel of de 
belangrijkste verklaring voor de versterking van de rol van Litouwen in de EU en voor het succes van de 
EU zelf in heel Europa; en de verklaring die of het voorstel dat het belangrijkst leek voor het persoonlijk 
welzijn van de deelnemer als inwoner van de EU. De stemming werd gevolgd door een samenvattende 
bespreking van de belangrijkste ideeën die tijdens het nationale burgerpanel naar voren werden gebracht. 
In de week na het evenement onderzochten de deskundigen de besproken kwesties en werkten zij de 
door de burgers naar voren gebrachte ideeën uit. Op 25 januari 2022 werden tijdens een virtuele 

                                                      
1 De geselecteerde burgers waren volgens de gegevens van het Litouwse agentschap voor de statistiek 
 afkomstig uit de steden Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai en Panevėžys en de districten Vilnius, Kaunas, 
 Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai en Utena. 



samenvattende sessie de aanbevelingen die uit de besprekingen waren voortgevloeid, aan de burgers 
gepresenteerd. De burgers kregen de kans de aanbevelingen te steunen, aan te vullen en in een rangorde 
te plaatsen. Alle deelnemers kregen nog een week de tijd om hun standpunten en opmerkingen schriftelijk 
aan de panelorganisatoren toe te zenden. 
 

2. Resultaten van het nationale burgerpanel  

In dit deel van het verslag worden de resultaten van het nationale burgerpanel gepresenteerd, d.w.z. de 
aanbevelingen en verklaringen van de werkgroepen over de rol van de EU op het gebied van buitenlands 
beleid en economie. 
 
Eerste sessie: de rol en bevoegdheden van de EU op het gebied van buitenlands beleid 
 

1. Wij verzoeken de EU een doeltreffender beleid ten aanzien van China te ontwikkelen. Litouwen moet 
meer steun krijgen, maar moet zelf zijn standpunt beter afstemmen op dat van zijn EU-partners. Voor 
een betere onderlinge afstemming van de belangen binnen de EU en een eengemaakt beleid ten aanzien 
van China en op andere gebieden van buitenlands beleid, bevelen wij aan het ambt van minister van 
Buitenlandse Zaken van de EU in te stellen. 

2. Wij bevelen aan de invoering van een quotasysteem voor migranten opnieuw op EU-niveau te 
bespreken. 

3. Wij bevelen aan om op EU-niveau een commissie voor migratiezaken op te richten, zodat sneller op 
migratiecrises kan worden gereageerd, het recht van de lidstaten om hun nationale belangen toe te 
lichten en te verdedigen wordt gewaarborgd, en gemeenschappelijke richtsnoeren voor migratiebeheer 
kunnen worden opgesteld en uitgevoerd. 

4. Wij bevelen aan de economische en humanitaire banden met Noord-Afrikaanse landen aan te halen, en 
hierbij rekening te houden met hun politieke situatie, met name om de invloed van China, Rusland en 
andere landen op de regio te beknotten. 

5. Wij bevelen aan de banden met Oost-Europa aan te halen en economische maatregelen te bevorderen 
die werken voor de mensen. 

6. Wij verzoeken de EU strengere, doelgerichtere sancties tegen buitenlandse entiteiten te nemen en deze 
ook toe te passen op hooggeplaatste personen (bv. politieke leiders) van de gesanctioneerde staat. 

7. Wij verzoeken de EU haar gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te baseren op het 
grondbeginsel van solidariteit tussen de verschillende EU-lidstaten, Europese regio's en samenlevingen.  

8. Wij bevelen de EU aan haar tot nu toe open migratiebeleid te herzien, aangezien het veiligheids-
problemen teweegbrengt, criminaliteit aanwakkert en leidt tot gesloten gemeenschappen binnen 
samenlevingen. 

9. Wij verzoeken Litouwen zich meer te laten horen als het over het migratiebeleid gaat, en debatten over 
migratieproblemen op gang te brengen. 

10. Wij bevelen de EU aan een actief en strikt beleid te voeren ten aanzien van staten die migratiestromen 
gebruiken als instrument voor hybride aanvallen, door unaniem strengere sancties toe te passen en 
tegelijk met die staten te praten om de situatie te de-escaleren. 

Tweede sessie: de economische rol van de EU 

1. Wij bevelen de EU aan diverse maatregelen te nemen om de voorzieningszekerheid van belangrijke 
goederen te verbeteren door prioriteit te geven aan de handel binnen de EU, de vervaardiging van 
hoogtechnologische producten te bevorderen en de invoerbronnen verder te diversifiëren. Wij bevelen 
ook aan om te blijven zoeken naar nieuwe uitvoermarkten. 

2. Wij bevelen aan de aanpak voor aardgascontracten te herzien en zowel korte- als langetermijncontracten 
na te streven. Wij bevelen aan de energievoorzieningsbronnen verder te diversifiëren. 

3. Wij bevelen aan om de maatregelen in het kader van de Europese Green Deal en de uitvoering ervan te 
beoordelen, rekening houdend met mogelijke negatieve sociaal-economische gevolgen. Wij bevelen aan 
om bij het nastreven van de doelstellingen van de Green Deal niet alleen gericht te zijn op het gebruik 
van energie uit hernieuwbare energiebronnen, maar ook aandacht te hebben voor kernenergie en 
aardgas. 

4. Wij benadrukken dat het van essentieel belang is dat alle lidstaten de voorrang van het Unierecht 
eerbiedigen. Wij roepen Litouwen op om in dit verband een duidelijk en principieel standpunt in te 
nemen. 



5. Wij bevelen Litouwen aan om bij het nastreven van hogere sociale normen, bedrijfsontwikkeling en 
evenwichtige en duurzame ontwikkeling beter gebruik te maken van beste praktijken in de EU-landen. 

6. Wij bevelen aan meer werk te maken van een betere cyberbeveiliging, met inbegrip van bescherming van 

de gegevensinfrastructuur. 

7. Wij bevelen de EU en haar lidstaten aan prioriteit te geven aan de bevordering van economische 

geletterdheid onder de burgers, onderwijs en de verspreiding van informatie. 

8. Wij bevelen de EU aan ambitieuze sociale, arbeids- en gezondheidsnormen in nieuwe handels-

overeenkomsten op te nemen. Wij bevelen aan om op EU-niveau richtsnoeren op te stellen over het 

correcte beheer van gebruikersinformatie en persoonsgegevens door socialemediaplatforms. 

9. Wij bevelen aan de mogelijkheid van gemeenschappelijke leningen op EU-niveau verder te onderzoeken, 

zodat gunstigere leningsvoorwaarden kunnen worden bekomen. Wij bevelen ook aan om financieel 

duurzaam en verantwoord beleid te ontwikkelen zodat de leningsbehoefte van de lidstaten afneemt. 

10. Wij bevelen aan beter toezicht te houden op de absorptie en het gebruik van EU-middelen, te beginnen 

met gemeenten, en de huidige praktijk van het bijstellen van het gebruik van middelen te consolideren. 

Aangezien de objectieve omstandigheden van de begunstigden van EU-financiering kunnen veranderen, 

is het van groot belang een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan transparantie en de behoefte aan 

flexibiliteit. 

11. Wij bevelen Litouwen aan bedrijfsontwikkeling en investeringen in zijn regio's actief te blijven 

bevorderen. 

 



 

3. Analyse van de besprekingen en resultaten van het 

nationale burgerpanel 

De deelnemers aan het nationale burgerpanel bespraken de meest brandende problemen voor Litouwen 
(de problemen die momenteel druk worden besproken in de nationale politiek en in de media) en de 
mogelijke oplossingen ervoor. Bijna 45 % van alle stemmen voor de belangrijkste conclusies van het 
panel in beide sessies ging naar voorstellen over twee thema's: de betrekkingen met China en beheer van 
migratiestromen (zie onderstaande tabel). Het energiebeleid was ook een populair thema: hoewel er 
slechts één voorstel over dit onderwerp was, kreeg het bijna 10 % van alle uitgebrachte stemmen. Deze 
stemresultaten wijzen erop dat de huidige (nationale) politieke problemen en de actualiteit de perceptie 
van de burgers van de toekomst van Europa kunnen beïnvloeden. 
 
Aanbeveling Stemmen 
Eerste sessie: de rol en bevoegdheden van de EU op het gebied van buitenlands beleid 

1. Wij verzoeken de EU een doeltreffender beleid ten aanzien van China te 
ontwikkelen. Litouwen krijgt momenteel onvoldoende steun, maar heeft zelf zijn 
standpunt nog onvoldoende afgestemd op dat van zijn EU-partners. Voor een 
betere onderlinge afstemming van de belangen binnen de EU en een eengemaakt 
beleid ten aanzien van China en op andere gebieden van buitenlands beleid, 
bevelen wij aan het ambt van minister van Buitenlandse Zaken van de EU in te 
stellen. 

11 (22,9 %) 
 
8 belangrijk voor Europa 
als geheel, 3 persoonlijk 
belangrijk 

2. Wij bevelen aan de invoering van een quotasysteem voor migranten opnieuw op 
EU-niveau te bespreken.  

9 (18,8 %) 
 
9 belangrijk voor Europa 
als geheel 

3. Wij bevelen aan om op EU-niveau een commissie voor migratiezaken op te 
richten, zodat sneller op migratiecrises kan worden gereageerd, het recht van de 
lidstaten om hun nationale belangen toe te lichten en te verdedigen wordt 
gewaarborgd, en gemeenschappelijke richtsnoeren voor migratiebeheer kunnen 
worden opgesteld en uitgevoerd. 

7 (14,6 %) 
 
3 belangrijk voor Europa 
als geheel, 4 persoonlijk 
belangrijk 

4. Wij bevelen aan de economische en humanitaire banden met Noord-Afrikaanse 
landen aan te halen, en hierbij rekening te houden met hun politieke situatie, met 
name om de invloed van China, Rusland en andere landen op de regio te 
beknotten. 

6 (12,5 %) 
 
6 persoonlijk belangrijk 

5. Wij bevelen aan de banden met Oost-Europa aan te halen en economische 
maatregelen te nemen die werken voor de mensen. 

5 (10,4 %) 
 
5 persoonlijk belangrijk 

Tweede sessie: de economische rol van de EU 
1. Wij bevelen de EU aan een reeks stappen te ondernemen om de voorzienings-

zekerheid van belangrijke goederen te verbeteren door prioriteit te geven aan de 
handel binnen de EU, de vervaardiging van hoogtechnologische producten 
binnen de EU te bevorderen en de invoerbronnen verder te diversifiëren. Wij 
bevelen ook aan om op zoek te gaan naar nieuwe uitvoermarkten. 

9 (19,6 %) 
 
3 belangrijk voor Europa 
als geheel, 6 persoonlijk 
belangrijk 

2. Wij bevelen aan de aanpak voor aardgascontracten te herzien en zowel korte- als 
langetermijncontracten na te streven. Wij bevelen aan de energievoorzienings-
bronnen verder te diversifiëren. 

9 (19,6 %) 
 
9 belangrijk voor Europa 
als geheel 

3. Wij bevelen aan om de maatregelen in het kader van de Europese Green Deal en 
de uitvoering ervan te beoordelen, rekening houdend met mogelijke negatieve 
sociaal-economische gevolgen. Wij bevelen aan om bij het nastreven van de 
doelstellingen van de Green Deal niet alleen gericht te zijn op het gebruik van 
energie uit hernieuwbare energiebronnen, maar ook aandacht te hebben voor 
kernenergie en aardgas. 

6 (13 %) 
 
6 persoonlijk belangrijk 

4. Wij benadrukken dat het belangrijk is dat alle lidstaten de voorrang van het 
Unierecht eerbiedigen. Wij roepen Litouwen op om in dit verband een duidelijk 
en principieel standpunt in te nemen. 

4 (8,7 %) 
 
2 belangrijk voor Europa 
als geheel, 2 persoonlijk 
belangrijk 

 
Bovendien zijn de kwesties die voor de burgers het belangrijkst zijn — de betrekkingen met China, 
migratie en energie — geen ad-hocproblemen: hoe ze worden aangepakt, zal een grote invloed op de 
langetermijntoekomst van Europa hebben. Het is dan ook geen probleem dat eerst actuele onderwerpen 
bij de burgers opkomen wanneer zij over de toekomst nadenken. Aangezien vandaag de bouwstenen van 
de samenleving van morgen worden gelegd, is inzicht in de basisverwachtingen van de burgers op korte 
termijn een voorwaarde om langetermijnprocessen te kunnen beheren en problemen op duurzame wijze 



te kunnen oplossen. De onderstaande analyse van de belangrijkste resultaten van het nationale 
burgerpanel is op deze redenering gebaseerd. 
 
Het hoogste totale aantal stemmen (11, of bijna 12 %) ging naar de conclusie dat de EU een doel-
treffender beleid ten aanzien van China nodig heeft. Deze algemene conclusie omvatte een aantal 
specifiekere verklaringen. Ten eerste benadrukten de deelnemers dat de steun die de EU tot dusver aan 
Litouwen heeft verleend ten aanzien van de economische druk van China, ontoereikend is. Ten tweede 
benadrukten de vertegenwoordigers van de groep die de conclusie had geformuleerd, dat Litouwen ook 
zijn beleid ten aanzien van China beter moet coördineren met zijn EU-partners, voornamelijk omdat de 
handel met China belangrijk blijft voor de EU als geheel. Ten derde hebben de burgers het idee geopperd 
dat door het instellen van het ambt van minister van Buitenlandse Zaken van de EU de standpunten beter 
zouden kunnen worden gecoördineerd en doeltreffender een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van 
China en andere kwesties zou kunnen worden ontwikkeld. Acht deelnemers vonden deze conclusie 
bijzonder belangrijk voor Europa als geheel en drie voor hen persoonlijk. 
 
De betrekkingen met China is een thema dat nauw samenhangt met twee andere voorstellen die een groot 
aantal stemmen van de burgers hebben gekregen. Negen deelnemers stemden vóór de conclusie van de 
tweede sessie dat de EU de voorzieningszekerheid moet versterken (drie deelnemers gaven aan dat dit 
van groot belang is voor Europa als geheel en zes andere voor hen persoonlijk). Ook deze conclusie 
omvatte verschillende facetten. Ten eerste benadrukten de burgers dat voorrang moet worden gegeven 
aan EU-markten, die worden gekenmerkt door betrouwbare leveranciers en hogere productnormen. Ten 
tweede benadrukten de deelnemers dat de productiecapaciteit voor hoogtechnologische producten binnen 
Europa zelf moet worden bevorderd. Ten derde waren de burgers voorstander van verdere diversificatie 
van de invoerbronnen. De deelnemers aan de bespreking verwezen bij het formuleren van deze aan-
bevelingen voortdurend naar China als medebepalend element: de aan Chinese producten verbonden 
veiligheidsrisico's, de afhankelijkheid van de levering van grondstoffen uit China voor de vervaardiging 
van hoogtechnologische producten, en de praktijk van China om technologieën te kopiëren of te stelen 
van westerse bedrijven die op zijn markt actief zijn. Nog eens zes stemmen ("persoonlijk belangrijk") 
gingen naar het voorstel om de economische en humanitaire samenwerking van de EU met Noord-
Afrikaanse landen te ontwikkelen, omdat het belangrijk is de invloed van China, Rusland en andere 
onvriendelijke staten in die landen te verminderen. 
 
Uit de uitslag van de stemming bleek ook de bezorgdheid van de burgers over migratie. Op het gebied 
van buitenlands beleid hadden twee van de drie conclusies met de meeste stemmen betrekking op 
migratie. Negen deelnemers stemden vóór het voorstel dat de EU de mogelijke instelling van een 
systeem van bindende migrantenquota voor de lidstaten opnieuw zou moeten bekijken (zij wezen 
allemaal op het bijzondere belang van dit voorstel voor Europa as geheel). De deelnemers die de 
conclusie hadden geformuleerd, waren voorstander van het vaststellen van nationale quota op basis van 
bevolkingsaantallen en van het toewijzen van medefinanciering door de EU om de migranten die volgens 
de quota zijn verdeeld, op te vangen. Nog eens zeven deelnemers stemden vóór het voorstel om op EU-
niveau een permanente functionele commissie voor migratiezaken op te richten, die uit vertegen-
woordigers van de lidstaten zou bestaan (drie achtten het voorstel van bijzonder belang voor Europa 
als geheel en vier persoonlijk belangrijk). De deelnemers benadrukten dat een dergelijk orgaan zou 
kunnen zorgen voor een snellere respons van de EU op migratiecrises en tegelijkertijd voor een passend 
evenwicht tussen de eerbiediging van gemeenschappelijke EU-beginselen en het recht van de lidstaten om 
hun nationale belangen en veiligheid te verdedigen. 
 
In verband met het migratiebeleid bespraken de deelnemers twee verschillende crises op het gebied 
van het beheer van migratiestromen: de migratiecrisis in het Middellandse Zeegebied van 2016 en de 
Belarussische hybride aanval op Litouwen, Letland en Polen van 2021 door de instrumentalisering van de 
migrantenstromen uit het Midden-Oosten en Afrika. Een aantal paneldeelnemers zei dat de crisis van 
2016 voor zowel hen als voor Litouwen als geheel een ver-van-mijn-bedshow leek, en dat het toen voor 
het eerst gepresenteerde voorstel om een quotasysteem voor migranten in te voeren niet passend leek. 
Volgens de deelnemers heeft de ervaring met de hybride aanval de migratie in Oost-Europa onder de 
aandacht gebracht en wordt het quotasysteem nu wel beschouwd als een geschikt, doeltreffend en solidair 
instrument voor migratiebeleid. Verscheidene deelnemers benadrukten dat het bij de crisis van 2021 
moeilijk was een onderscheid te maken tussen in Litouwen aankomende vluchtelingen, migranten en 
personen die een bedreiging voor de veiligheid vormden. Alle deelnemers aan het debat waren het erover 
eens dat in het huidige "open" migratiebeleid van de EU onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
gevaren van migratie, de nationale belangen van de lidstaten, het vermogen om migranten te integreren 
enz. De burgers bekritiseerden ook de EU vanwege haar trage of negatieve reactie op de behoeften van 
Litouwen, waaronder haar weigering om de bouw van fysieke barrières aan de buitengrens te financieren.  



Concluderend kan worden gesteld dat in het licht van de twee meest in het oog springende 
beleidskwesties voor Litouwen in 2021 — de betrekkingen met China en het beheer van migratiestromen 
— de Litouwse burgers de EU verzoeken om een grotere betrokkenheid en een doeltreffender gemeen-
schappelijk beleid. De burgers maken zich zorgen over het beleid van China en de toenemende invloed 
van het land in Europa en de buurlanden van de EU. Erkend moet worden dat de economische invloed 
van China Europa ertoe dwingt goed uitgebalanceerde beleidsmaatregelen te nemen. Volgens de burgers 
bestaat de belangrijkste oplossing erin de instrumenten van het gemeenschappelijk buitenlands beleid van 
de EU, het industriebeleid en de samenwerking met buurlanden te versterken. De burgers noemden een 
gezamenlijk optreden op EU-niveau, met inbegrip van een mogelijk nieuw quotasysteem voor migranten, 
als waarschijnlijk de meest geschikte manier om veiligheidsdreigingen door migratie te voorkomen en de 
migratiestromen naar Europa snel en doeltreffend te beheren. De deelnemers aan het burgerpanel waren 
van mening dat een sterker en beter gecoördineerd gemeenschappelijk EU-beleid de beste reactie zou zijn 
op de toenemende druk uit China en de hybride aanval door Belarus. 
 
De voorstellen van de paneldeelnemers betreffende het energie- en klimaatbeleid weerspiegelen hun 
standpunten over deze crises. Eind 2021 werden veel Litouwse burgers rechtstreeks geconfronteerd met 
stijgende verwarmingskosten en werd de energieprijscrisis al snel een van de belangrijkste actuele thema's 
van Litouwen. De bezorgdheid over de energieprijzen weerspiegelde zich ook in het stemgedrag van de 
paneldeelnemers: negen burgers stemden zelfs vóór de conclusie dat dit voor Europa als geheel het 
belangrijkste thema is. De belangrijkste aanbeveling van de deelnemers luidde dat de huidige praktijken 
van de lidstaten op het gebied van het sluiten van energieleveringscontracten met verschillende 
leveranciers moet worden geëvalueerd met het oog op het sluiten van zowel korte- als lange-
termijncontracten. De burgers spraken met andere woorden hun steun uit voor een op energie-
diversificatie gericht beleid, maar deden geen aanbevelingen voor een gemeenschappelijk EU-beleid noch 
voor de verdere integratie van het energiebeleid. 
 
Wat het klimaatbeleid betreft, bevolen de burgers aan de verwachte sociaal-economische gevolgen en 
de ambities van de maatregelen in het kader van de Europese Green Deal te evalueren. Zes 
deelnemers stemden vóór dit voorstel en merkten het aan als persoonlijk belangrijk. Sommige deelnemers 
vreesden dat de "groene transitie" te snel werd uitgevoerd en voerden aan dat Litouwen zorgvuldiger 
moet beoordelen of een dergelijk beleid schadelijk zou kunnen zijn voor de behoeften van het land en 
zijn burgers. Verschillende deelnemers hebben ook gewezen op de noodzaak om naast hernieuwbare 
energiebronnen ook kernenergie en aardgas te gebruiken. Ter ondersteuning van hun standpunt verwezen 
zij naar het besluit van Duitsland om aardgas te blijven gebruiken en het potentieel van de nieuwe 
generatie van de zogenaamde modulaire kerncentrales te benutten. De paneldeelnemers stelden dus bij 
het bespreken van het klimaatbeleid het beleid van de lidstaten om aan de nationale behoeften te voldoen 
boven een ambitieus gemeenschappelijk EU-beleid voor klimaatgovernance. 
 
Gezien het relatief kleine aantal deelnemers aan het panel en de uiteenlopende reacties van de burgers op 
verschillende soorten crises (meer gezamenlijk optreden of meer flexibiliteit), zou het niet aangewezen 
zijn om hier algemene en breder toegepaste maatregelen in overweging te nemen. Uit deze tendens in de 
meningen kunnen echter interessante onderwerpen voor verder onderzoek naar de houding van Litouwse 
burgers ten aanzien van EU-integratie worden afgeleid, waarbij rekening moet worden gehouden met 
veranderingen en verschillen in de houding van de burgers ten aanzien van autonome beleidsmaatregelen 
en institutionele maatregelen van de EU. 
 

4. Resultaten van het burgerpanel in de bredere context van 
de Litouwse publieke opinie 

In dit laatste deel van het verslag worden de resultaten van het nationale burgerpanel in een kader 
geplaatst door ze kort te vergelijken met de resultaten van twee relevante opiniepeilingen en de tussen-
tijdse resultaten van andere voorbereidende activiteiten voor de Conferentie over de toekomst van 
Europa. De eerste in dit deel van het verslag onderzochte opiniepeiling is een enquête over onder andere 
de Conferentie over de toekomst van Europa, die in oktober en november 2020 in het kader van Euro-
barometer bij burgers is afgenomen. De tweede is de meest recente gewone Eurobarometer-enquête, die 
in de zomer van 2021 is uitgevoerd. Aangezien sommige delen van deze enquêtes over andere beleids-
kwesties en over de verwachtingen van de burgers met betrekking tot de conferentie zelf gingen, worden 
de volgende vergelijkingen beperkt tot de onderwerpen die het panel heeft besproken. De analyse van de 
voorbereidende activiteiten voor de Conferentie over de toekomst van Europa is gebaseerd op een eerste 
verslag van het EESC over deze activiteiten, dat de standpunten van de deelnemende burgers over een 
breed scala aan EU-beleidskwesties bevat. 
 
Uit de resultaten van de Eurobarometer-enquêtes blijkt dat de besprekingen en het stemgedrag van de 
deelnemers aan het burgerpanel een correcte weerspiegeling zijn van de in de Litouwse samenleving 
heersende standpunten. De aanbevelingen van de paneldeelnemers om het gemeenschappelijk buiten-
lands en migratiebeleid en sommige aspecten van besluitvorming op EU-niveau te versterken, zijn in 
overeenstemming met de resultaten van de opiniepeilingen bij het bredere publiek: 

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


- Litouwse burgers zijn een grotere voorstander van een gemeenschappelijk defensiebeleid van de 

EU dan het EU-gemiddelde (90 % tegenover 78 %); 

- Litouwse burgers zijn een grotere voorstander van een gemeenschappelijk EU-migratiebeleid dan 

het EU-gemiddelde (76 % tegenover 71 %; op dit verschil kan een foutenmarge zitten); 

- Litouwse burgers zien migratie als een van de twee belangrijkste uitdagingen voor de EU; 

- Litouwse burgers zijn een grotere voorstander van oplossingen op EU-niveau (49 % tegenover 

42 %). 

De Litouwse burgers die aan de voorbereidende evenementen voor de Conferentie over de toekomst van 
Europa deelnamen, benadrukten ook het belang van defensiesamenwerking, gemeenschappelijk EU-
migratiebeleid en het buitenlands beleid van de EU als gebieden waarop Litouwen een grotere 
betrokkenheid van de EU zou willen zien. 

 
De gegevens van de Eurobarometer-enquêtes ondersteunen de standpunten van de paneldeelnemers over 
de betrekkingen met China en de energieprijzen: Litouwers zijn meer dan het EU-gemiddelde bezorgd 
over de verslechterende betrekkingen tussen de landen in de wereld en de daaruit voortvloeiende geo-
politieke spanningen (33 % tegenover 18 %). De conclusies van de paneldeelnemers over de noodzaak 
om een ambitieuzer gemeenschappelijk beleid ten aanzien van China te ontwikkelen, zijn in overeen-
stemming met zowel deze bevindingen als de bovengenoemde steun voor besluitvorming op EU-niveau 
en voor een gemeenschappelijk defensiebeleid van de EU. Anderzijds kan de bezorgdheid van de 
paneldeelnemers over het vinden van verschillende oplossingen om de energieprijzen te verlagen, verband 
houden met het feit dat de Litouwers veel meer dan het EU-gemiddelde bezorgd zijn over stijgende 
inflatie en stijgende prijzen (53 % en 23 %). Omdat de stijgende inflatie gevoelig ligt, wordt meer belang 
gehecht aan het beperken van de prijsstijgingen dan aan het ontwikkelen van gemeenschappelijk EU-
beleid of andere beleidsdoelstellingen. 
 
De Eurobarometer-gegevens wijzen ook op een belangwekkende verandering in de houding van de 
Litouwse burgers ten aanzien van migratie als politiek probleem. In de enquête van 2020 werd migratie 
door minder Litouwers dan het EU-gemiddelde aangemerkt als de belangrijkste uitdaging voor de 
toekomst van de EU (16 % tegenover 27 %), maar in de enquête van 2021 was het percentage Litouwse 
respondenten dat migratie als het belangrijkste probleem voor de EU beschouwde, gestegen tot 32 % 
(EU-gemiddelde: 25 %). Hoewel een dergelijke verschuiving in de publieke opinie het gevolg kan zijn van 
de verschillen in vraagformulering, is dit ook in overeenstemming met de verklaringen van de deelnemers 
aan de besprekingen van het burgerpanel over hun gewijzigde standpunten ten aanzien van migratie. 
 
Bovendien blijkt uit een vergelijking van de resultaten van het burgerpanel met gegevens van de 
Eurobarometer-enquête dat er een verschil is tussen de vrij voorzichtige houding van de paneldeelnemers 
ten aanzien van het EU-klimaatbeleid en de bezorgdheid van de Litouwse burgers over de klimaat-
verandering. Terwijl de paneldeelnemers vroegen om te beoordelen of de Europese Green Deal niet te 
ambitieus is en de belangen van Litouwen zou kunnen schaden, hebben de Litouwers in de Euro-
barometer-enquêtes klimaatverandering consequent genoemd als een van de belangrijkste uitdagingen 
voor de EU. In de enquête van 2020 noemde 47 % van de Litouwse respondenten het klimaat als de 
belangrijkste wereldwijde uitdaging voor de toekomst van de EU (EU-gemiddelde: 45 %), in de enquête 
van 2021 bedroeg dit cijfer 28 % van de Litouwse respondenten (EU-gemiddelde: 25 %). Er moet 
worden benadrukt dat de burgers die aan de andere voorbereidende evenementen voor de Conferentie 
over de toekomst van Europa deelnamen, ook klimaatbeleid hebben aangemerkt als een gebied waarop 
een grotere betrokkenheid van de EU voor Litouwen van het grootste belang zou zijn. Dit verschil kan 
worden verklaard door de motivatie van de paneldeelnemers bij het stemmen: iedereen die stemde vóór 
de aanbeveling om de maatregelen in het kader van de Europese Green Deal opnieuw te bekijken, gaf aan 
dat het thema voor hem of haar persoonlijk belangrijk is. Dit betekent dat persoonlijk bezwaar niet 
noodzakelijk onverenigbaar is met het standpunt dat klimaatverandering een van de belangrijkste 
beleidsuitdagingen voor de EU is. 
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