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Prezentul raport este structurat în patru părți. Prima parte prezintă pe scurt modul în care a fost 
organizat evenimentul. Cea de a doua parte prezintă recomandările formulate de participanții la grupul 
de dezbatere al cetățenilor în ceea ce privește politicile naționale ale Lituaniei și politicile UE. Cea de 
a treia parte oferă o analiză succintă a discuțiilor din cadrul grupurilor și a principalelor rezultate ale 
grupului de dezbatere, iar cea de a patra parte compară rezultatele grupului de dezbatere al cetățenilor 
cu rezultatele anchetelor adresate cetățenilor lituanieni cu privire la situația actuală și viitorul Europei. 

1. Organizarea grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel 
național 

 
În conformitate cu orientările Conferinței privind viitorul Europei pentru organizarea grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor la nivel național, în decembrie 2021, filiala lituaniană a agenției de cercetare 
Kantar TNS, în numele Ministerului Afacerilor Externe, a elaborat o metodologie pentru selecția 
aleatorie, stratificată și reprezentativă a cetățenilor lituanieni, pe baza căreia Kantar TNS a selectat 25 
de cetățeni lituanieni cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, reprezentând diferite grupuri 
socioeconomice și toate regiunile geografice ale Lituaniei1. 
La 4 ianuarie, cetățenii selectați au fost invitați la o sesiune de deschidere virtuală, în cursul căreia a 
fost prezentată ideea care stă la baza grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național și au fost 
discutate subiectele cele mai relevante pentru viitorul Europei. După eveniment, participanții au 
primit un document care descrie mai detaliat aspectele discutate și furnizează surse de informații. 
La 15 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe a găzduit reuniunea grupului de dezbatere al cetățenilor 
la nivel național din cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Evenimentul a fost organizat de 
Ministerul Afacerilor Externe, de Centrul de Studii privind Europa de Est și de agenția de cercetare 
Kantar TNS. Cei 25 de cetățeni selectați au participat personal la eveniment. 
 
Participanții la grupul de dezbatere au discutat despre două chestiuni legate de politicile UE, mai 
exact care ar trebui să fie rolul și competențele UE în ceea ce privește politica externă și care ar 
trebui să fie rolul său economic. În timpul evenimentului, o sesiune separată a fost dedicată fiecărei 
teme, iar la începutul sesiunilor experții UE în materie de politici Linas Kojala (CESE) și prof. 
Ramūnas Vilpišauskas (Universitatea din Vilnius) i-au familiarizat pe scurt pe cetățeni cu informații și 
aspecte relevante pentru subiectul sesiunii. Cetățenii au putut să adreseze întrebări și să își 
împărtășească opiniile. După introducerea făcută de expert, participanții au fost împărțiți în trei 
grupuri mai mici, fiecare dintre acestea constituind un eșantion reprezentativ, iar fiecare grup a trebuit 
să ia în considerare o întrebare diferită legată de subiectul sesiunii. În cadrul sesiunii privind politica 
externă, au fost discutate următoarele întrebări: 

1.1. Este nevoie de o politică externă și de apărare autonomă a UE? 
1.2.  Ce fel de relații ar trebui să aibă UE cu vecinii săi din Europa de Est, cu Africa de Nord 

și cu Turcia? 
1.3.  Ce fel de politică în domeniul migrației ar trebui să aibă UE? 

În cadrul sesiunii privind rolul economic al UE, au fost abordate următoarele întrebări: 
2.1.  Este nevoie de o mai mare redistribuire a fondurilor din bugetul UE și de împrumuturi 

comune la nivelul UE? 
2.2. Ar trebui reglementate standardele sociale la nivelul UE? 

2.3. Cum poate fi consolidată economia UE? 
La sfârșitul sesiunii, fiecare grup a trebuit să formuleze principalele concluzii ale discuției sale, sub 
forma unor declarații de principiu sau a unor propuneri mai concrete privind chestiuni actuale în 
politicile UE. După aceea, în cursul discuției generale, un reprezentant al fiecărui grup a prezentat 
concluziile respective celorlalți participanți la grupul de dezbatere, iar participanții din celelalte 
                                                      

1 Au fost selectați cetățeni reprezentând orașele Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai și Panevėžys, precum 
și județele Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai și Utena, 
conform datelor furnizate de Departamentul de Statistică din Lituania. 



grupuri au putut adresa întrebări și oferi sugestii pentru a completa propunerile. După prezentări și 
discuții, cetățenii au votat individual în favoarea a două concluzii: propunerea sau declarația cea mai 
importantă pentru consolidarea rolului Lituaniei în UE și pentru succesul UE în întreaga Europă și 
declarația sau propunerea care părea cea mai importantă pentru bunăstarea personală a participantului, 
în calitate de rezident al UE. Votul a fost urmat de o discuție care a sintetizat principalele idei 
prezentate în cadrul grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național. 
În săptămâna care a urmat evenimentului, experții au examinat conținutul discuțiilor și au perfecționat 
ideile prezentate de cetățeni. La 25 ianuarie, a avut loc o sesiune de sinteză virtuală, în cadrul căreia 
cetățenilor li s-au prezentat recomandările care au reieșit din conținutul discuțiilor lor. Cetățenii au 
avut oportunitatea de a preciza dacă sprijină recomandările, de a le completa conținutul și de a le 
ierarhiza. Această oportunitate a fost deschisă tuturor participanților timp de o săptămână după 
sesiunea de sinteză, perioadă în care ei și-au putut transmite în scris opiniile și observațiile 
organizatorilor grupului de dezbatere. 
 

2. Rezultatele grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel 
național 

Această parte a raportului prezintă rezultatele grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național, și 
anume recomandările și declarațiile formulate de grupurile de lucru cu privire la rolul UE în ceea ce 
privește politica externă și economia. 
 
Prima sesiune: rolul și competențele UE în ceea ce privește politica externă 
 

1. Invităm UE să elaboreze o politică mai eficace față de China. Este nevoie de un sprijin mai puternic 
pentru Lituania, dar și Lituania ar trebui, de asemenea, să își alinieze mai bine poziția cu partenerii 
săi din UE. În vederea asigurării unei mai bune alinieri a intereselor în cadrul UE și a unei politici 
unificate privind China, precum și cu privire la alte chestiuni de politică externă, recomandăm să se 
ia în considerare posibilitatea creării unui ministru al afacerilor externe al UE. 

2. Recomandăm revenirea, la nivelul UE, la chestiunea instituirii unui sistem de cote pentru migranți. 

3. Recomandăm înființarea, la nivelul UE, a unei comisii dedicate abordării provocărilor legate de 
migrație, în vederea asigurării unui răspuns mai rapid la crizele legate de migrație, a garantării 
dreptului statelor membre de a-și explica și apăra interesele naționale, precum și a elaborării și a 
punerii în aplicare a unor orientări comune pentru gestionarea migrației. 

4. Recomandăm consolidarea legăturilor economice și umanitare cu țările din Africa de Nord, ținând 
seama de situația politică a acestora, în special în vederea reducerii influenței Chinei, a Rusiei și a 
altor țări asupra acestei regiuni. 

5. Recomandăm consolidarea legăturilor cu Europa de Est prin promovarea unor măsuri economice 
care să ajungă la cetățeni. 

6. Solicităm ca sancțiunile UE împotriva entităților străine să fie mai stricte, mai bine direcționate și să 
includă persoane-cheie din statul sancționat (de exemplu, lideri politici). 

7. Solicităm ca politica externă și de securitate comună a UE să se bazeze pe principiul fundamental al 
solidarității între diferite state membre ale UE, regiuni și societăți europene.  

8. Recomandăm ca UE să își revizuiască politica până în prezent deschisă în domeniul migrației, care 
cauzează probleme de securitate, alimentează criminalitatea și creează comunități închise în cadrul 
societății. 

9. Invităm Lituania să se exprime mai activ cu privire la chestiuni legate de politica în domeniul 
migrației și să inițieze discuții cu privire la provocările legate de migrație. 

10. Recomandăm ca UE să urmărească o politică activă și riguroasă față de statele care utilizează 
fluxurile de migrație ca instrument pentru atacurile hibride, aplicând în unanimitate sancțiuni mai 
stricte și discutând totodată cu aceste state în vederea detensionării situației. 

A doua sesiune: rolul economic al UE 

1. Recomandăm ca UE să ia o serie de măsuri în vederea sporirii securității aprovizionării cu bunuri 
importante: acordarea de prioritate comerțului în interiorul UE, promovarea fabricării de produse de 



înaltă tehnologie și diversificarea într-o mai mare măsură a surselor de import. De asemenea, 
recomandăm continuarea căutării de noi piețe de export. 

2. Recomandăm revizuirea abordării privind contractele de gaze naturale, în vederea încheierii unor 
contracte atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Recomandăm diversificarea într-o mai mare 
măsură a surselor de aprovizionare cu energie. 

3. Recomandăm evaluarea măsurilor Pactului verde european și a punerii în aplicare a acestora, ținând 
seama de posibilele consecințe socioeconomice negative. În vederea atingerii obiectivelor Pactului 
verde, recomandăm utilizarea energiei nucleare și a gazelor naturale, în plus față de sursele 
regenerabile de energie. 

4. Subliniem că este esențial ca toate statele membre să respecte supremația dreptului UE. Solicităm 
Lituaniei să adopte o poziție clară și principială în această privință. 

5. Recomandăm Lituaniei să utilizeze într-o mai mare măsură cele mai bune practici din țările UE 
pentru a-și atinge obiectivele în ceea ce privește standarde sociale mai ridicate, dezvoltarea 
întreprinderilor și dezvoltarea echilibrată și durabilă. 

6. Recomandăm să se pună un accent mai mare pe consolidarea securității cibernetice, inclusiv a 
protecției infrastructurii de date. 

7. Recomandăm ca UE și statele sale membre să acorde prioritate promovării alfabetizării economice în 
rândul cetățenilor, educației, precum și diseminării de informații. 

8. Recomandăm ca noile acorduri comerciale ale UE să includă standarde sociale, de muncă și de 
sănătate ambițioase. Recomandăm stabilirea unor orientări la nivelul UE cu privire la ceea ce trebuie 
să facă platformele de comunicare socială și la ceea ce nu pot face în ceea ce privește gestionarea 
informațiilor utilizatorilor și a datelor cu caracter personal. 

9. Recomandăm să se ia în considerare într-o mai mare măsură împrumuturile comune la nivelul UE, în 
vederea creării unor condiții de împrumut mai favorabile. De asemenea, recomandăm elaborarea 
unor politici sustenabile și responsabile din punct de vedere financiar, care să reducă nevoia statelor 
membre de a contracta împrumuturi. 

10. Recomandăm sporirea supravegherii absorbției și a utilizării fondurilor UE, începând la nivelul 
municipalităților, și consolidarea practicii actuale de ajustare a utilizării fondurilor. Întrucât 
circumstanțele obiective ale beneficiarilor fondurilor UE se pot schimba, este foarte important să se 
găsească un echilibru între nevoia de transparență și cea de flexibilitate. 

11. Recomandăm Lituaniei să continue să promoveze în mod activ dezvoltarea întreprinderilor și 
investițiile în regiunile sale. 

 

3. Analiza discuțiilor și a rezultatelor grupului de dezbatere 
al cetățenilor la nivel național 

Participanții la grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național au analizat cele mai importante 
chestiuni relevante în prezent pentru Lituania (cele care sunt dezbătute pe scară largă în cadrul 
mediului politic național și în mass-media), precum și posibilele soluții ale acestora. Votul cu privire 
la cele mai importante concluzii ale grupului de dezbatere a arătat că aproape 45 % din voturile totale 
din ambele sesiuni au fost alocate propunerilor referitoare la două subiecte: relațiile cu China și 
gestionarea fluxurilor de migrație (a se vedea tabelul de mai jos). Chestiunea politicii energetice a 
beneficiat, de asemenea, de o atenție deosebită: deși a existat o singură propunere cu privire la acest 
subiect, aceasta a primit aproape 10 % din totalul voturilor participanților. Aceste rezultate ale votului 
sugerează că percepția cetățenilor cu privire la viitorul Europei poate fi determinată de problemele 
politice (naționale) existente și de afacerile curente. 



 

 
Recomandare Voturi 

Prima sesiune: rolul și competențele UE în ceea ce privește politica externă 

1. Invităm UE să elaboreze o politică mai eficace față de China. Sprijinul pe care 
îl primește Lituania în prezent este insuficient, dar Lituania nu și-a aliniat 
suficient poziția cu partenerii săi din UE. În vederea asigurării unei mai bune 
alinieri a intereselor în cadrul UE și a unei politici unificate privind China, 
precum și cu privire la alte chestiuni de politică externă, recomandăm să se ia 
în considerare posibilitatea creării unui ministru al afacerilor externe al UE. 

11 (22,9 %) 
 
8 – important pentru 

întreaga Europă, 3 – 

important din punct 

de vedere personal 

2. Recomandăm revenirea, la nivelul UE, la chestiunea instituirii unui sistem de 
cote pentru migranți.  

9 (18,8 %) 
 
9 – important pentru 

întreaga Europă 
3. Recomandăm înființarea, la nivelul UE, a unei comisii dedicate abordării 

provocărilor legate de migrație, în vederea asigurării unui răspuns mai rapid la 
crizele legate de migrație, a garantării dreptului statelor membre de a-și 
explica și apăra interesele naționale, precum și a elaborării și a punerii în 
aplicare a unor orientări comune pentru gestionarea migranților. 

7 (14,6 %) 
 
3 – important pentru 

întreaga Europă, 4 – 

important din punct 

de vedere personal 
4. Recomandăm consolidarea legăturilor economice și umanitare cu țările din 

Africa de Nord, ținând seama de situația politică a acestora, în special în 
vederea reducerii influenței Chinei, a Rusiei și a altor țări asupra acestei 
regiuni. 

6 (12,5 %) 
 
6 – important din 

punct de vedere 

personal 

5. Recomandăm consolidarea legăturilor cu Europa de Est prin promovarea unor 
măsuri economice care să ajungă la cetățeni. 

5 (10,4 %) 
 
5 – important din 

punct de vedere 

personal 

A doua sesiune: rolul economic al UE 
1. Recomandăm ca UE să ia o serie de măsuri în vederea sporirii securității 

aprovizionării cu bunuri importante: acordarea de prioritate comerțului în 
interiorul UE, promovarea fabricării de produse de înaltă tehnologie în cadrul 
UE și diversificarea într-o mai mare măsură a surselor de import. De 
asemenea, recomandăm explorarea de noi piețe de export. 

9 (19,6 %) 
 
3 – important pentru 

întreaga Europă, 6 – 

important din punct 

de vedere personal 
2. Recomandăm revizuirea abordării privind contractele de gaze naturale, în 

vederea încheierii unor contracte atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. 
Recomandăm diversificarea într-o mai mare măsură a surselor de 
aprovizionare cu energie. 

9 (19,6 %) 
 
9 – important pentru 

întreaga Europă 

3. Recomandăm evaluarea măsurilor Pactului verde european și a punerii în 
aplicare a acestora, ținând seama de posibilele consecințe socioeconomice 
negative. În vederea atingerii obiectivelor Pactului verde, recomandăm 
utilizarea energiei nucleare și a gazelor naturale, în plus față de sursele 
regenerabile de energie. 

6 (13 %) 
 
6 – important din 

punct de vedere 

personal 

4. Subliniem că este important ca toate statele membre să respecte supremația 
dreptului UE. Solicităm Lituaniei să adopte o poziție clară și principială în 
această privință. 

4 (8,7 %) 
 
2 – important pentru 

întreaga Europă, 2 – 

important din punct 

de vedere personal 

 
În plus, aspectele care contează cel mai mult pentru cetățeni – relațiile cu China, migrația și energia – 
nu au un caracter ad-hoc: modul în care acestea vor fi soluționate va avea un impact major asupra 
viitorului pe termen lung al Europei. În consecință, faptul că este probabil ca afacerile curente să se 
afle în centrul ideilor cetățenilor atunci când aceștia se gândesc la viitor nu reprezintă un aspect 
problematic. Având în vedere că viitorul este construit din multe mici etape, începând cu prezentul, 
înțelegerea așteptărilor de bază ale cetățenilor pe termen scurt este o condiție prealabilă pentru a putea 
gestiona procesele pe termen lung și a rezolva problemele într-un mod durabil. Acest raționament stă 
la baza analizei de mai jos a principalelor rezultate ale grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel 
național. 



 
Cel mai mare număr total de voturi (11, sau aproape 12 %) a fost pentru opinia conform căreia UE 
are nevoie de o politică mai eficace față de China. Această concluzie generală a cuprins o serie de 
afirmații mai specifice. În primul rând, participanții au subliniat că sprijinul acordat până în prezent 
Lituaniei de către UE în fața presiunii economice din partea Chinei a fost insuficient. În al doilea rând, 
reprezentanții grupului care a ajuns la această concluzie au subliniat că Lituania trebuie, de asemenea, 
să își intensifice coordonarea politicii sale față de China cu partenerii săi din UE, în special deoarece 
comerțul cu China rămâne important pentru întreaga UE. În al treilea rând, cetățenii au prezentat ideea 
conform căreia instituirea funcției de ministru al afacerilor externe al UE ar putea contribui la 
coordonarea pozițiilor și la conturarea politicilor comune privind China și alte chestiuni într-un mod 
mai eficient. Opt participanți au identificat această concluzie ca fiind deosebit de importantă pentru 
întreaga Europă și trei au considerat că aceasta este importantă din punct de vedere personal. 
 
Chestiunea relațiilor cu China este strâns legată de alte două propuneri care au primit un număr mare 
de voturi din partea cetățenilor. Nouă participanți au votat în favoarea concluziei la care s-a ajuns în 
cadrul celei de a doua sesiuni, conform căreia UE trebuie să consolideze securitatea aprovizionării 
(trei participanți au indicat că acest lucru este de o importanță majoră pentru întreaga Europă, iar alți 
șase au considerat că aceasta este importantă din punct de vedere personal). Această concluzie a 
cuprins, de asemenea, mai multe aspecte. În primul rând, cetățenii au subliniat necesitatea de a acorda 
prioritate piețelor UE, care sunt caracterizate de furnizori fiabili și de standarde mai ridicate pentru 
produse. În al doilea rând, participanții au subliniat necesitatea de a promova capacitățile de producție 
de înaltă tehnologie în Europa. În al treilea rând, cetățenii s-au exprimat în favoarea diversificării într-
o mai mare măsură a surselor de import. În formularea acestor recomandări, cei care au luat parte la 
discuții au făcut referire în mod continuu la China ca fiind un factor: amenințările la adresa securității 
asociate produselor din China, dependența de aprovizionare cu materii prime din China pentru 
fabricarea de produse de înaltă tehnologie și practica Chinei de a copia sau de a sustrage tehnologii de 
la societățile occidentale care își desfășoară activitatea pe piața sa. Alte șase voturi („importante din 
punct de vedere personal”) au vizat propunerea de dezvoltare a cooperării economice și umanitare 
a UE cu țările din Africa de Nord, deoarece este important să se reducă influența Chinei, precum și 
a Rusiei și a altor state neprietenoase în aceste țări. 
 
Rezultatele votului au evidențiat, de asemenea, preocupările cetățenilor cu privire la aspectele legate 
de migrație. În domeniul politicii externe, două dintre cele trei concluzii care au întrunit cele mai 
multe voturi s-au axat pe migrație. Nouă participanți au votat în favoarea propunerii ca UE să 
reexamineze posibilitatea de a institui un sistem de cote obligatorii de migranți pentru statele 
membre (toți au subliniat importanța deosebită a acestei propuneri pentru întreaga Europă). 
Participanții care au formulat concluzia au fost în favoarea stabilirii unor cote naționale în funcție de 
populație și a alocării unei cofinanțări din partea UE pentru migranții distribuiți în funcție de aceste 
cote. Alți șapte participanți au votat în favoarea propunerii de înființare a unei comisii funcționale 
permanente la nivelul UE care să abordeze chestiuni legate de migrație, căreia să i se delege 
reprezentanți ai statelor membre (trei au considerat propunerea de o importanță deosebită pentru 
întreaga Europă, iar patru au considerat că este importantă din punct de vedere personal). Participanții 
au subliniat că un astfel de organism ar putea accelera răspunsul UE la crizele legate de migrație, 
asigurând, în același timp, un echilibru adecvat între respectarea principiilor comune ale UE și dreptul 
statelor membre de a-și apăra interesele și securitatea națională. 
 
În cadrul dezbaterilor lor privind politica în domeniul migrației, participanții au discutat despre două 
crize diferite în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migrație, și anume criza migrației 
mediteraneene din 2016 și atacul hibrid belarus din 2021 asupra Lituaniei, Letoniei și Poloniei, când 
Minsk a exploatat fluxurile de migranți din Orientul Mijlociu și din Africa. Mai mulți participanți au 
afirmat că criza din 2016 li se păruse îndepărtată și irelevantă, atât pentru ei, cât și pentru Lituania în 
ansamblu, și că propunerea de a institui un sistem de cote pentru migranți, prezentată pentru prima 
dată la momentul respectiv, nu le păruse adecvată. Potrivit participanților, experiența unui atac hibrid 
a adus în centrul atenției migrația în Europa de Est și a condus la o nouă evaluare a cotelor ca 
instrument adecvat, eficace și bazat pe solidaritate în ceea ce privește politica în domeniul migrației. 
Mai mulți participanți au subliniat că, atunci când s-au confruntat cu criza din 2021, a devenit dificil 
să se facă distincția între refugiați, migranți și persoane care reprezintă amenințări la adresa securității 
care intră pe teritoriul țării. Toți participanții la dezbatere au fost de acord că actuala politică 
„deschisă” a UE în domeniul migrației nu ține seama în mod suficient de amenințările reprezentate de 
migrație, de interesele naționale ale statelor membre, de capacitatea de integrare a migranților etc. De 



asemenea, cetățenii au criticat UE pentru răspunsul său lent sau negativ la nevoile Lituaniei, inclusiv 
pentru refuzul său de a finanța construirea unei bariere la frontiera externă. 
 
În concluzie, cele mai importante două aspecte politice pentru Lituania în 2021 – relațiile cu China și 
gestionarea fluxurilor de migrație – îi determină pe cetățenii lituanieni să solicite o mai mare 
implicare a UE, precum și o politică comună mai eficientă. Cetățenii sunt preocupați de politica 
Chinei și de influența sa tot mai mare în Europa și în vecinătatea UE. Trebuie recunoscut faptul că 
influența economică a Chinei obligă Europa să caute măsuri de politică echilibrate și adecvate. 
Potrivit cetățenilor, principala soluție este consolidarea instrumentelor de politică externă comune ale 
UE, a politicii industriale și a cooperării cu vecinii. În mod similar, cetățenii au identificat o acțiune 
unitară la nivelul UE, inclusiv un posibil nou sistem de cote pentru migranți, ca fiind probabil cea mai 
adecvată modalitate de a evita amenințările la adresa securității reprezentate de migrație și de a 
gestiona fluxurile de migrație către Europa în mod rapid și eficace. Participanții la grupul de dezbatere 
al cetățenilor au considerat că o politică comună a UE mai puternică și mai strâns coordonată ar fi cel 
mai bun răspuns la presiunea tot mai mare exercitată de China și la atacul hibrid de către Belarus. 
 
Punctele de vedere ale participanților la grupul de dezbatere cu privire la aceste crize pot fi comparate 
cu propunerile lor privind aspectele legate de politica în domeniul energiei și privind clima. La 
sfârșitul anului 2021, mulți cetățeni lituanieni s-au confruntat în mod direct cu provocarea 
reprezentată de creșterea costurilor de încălzire, iar criza prețurilor energiei a devenit rapid una dintre 
cele mai importante probleme actuale ale Lituaniei. Preocupările legate de prețurile energiei s-au 
reflectat, de asemenea, în modul în care participanții la grupul de dezbatere au votat: nouă cetățeni 
chiar au votat în favoarea concluziei că acesta reprezintă cel mai important subiect pentru întreaga 
Europă. Principala recomandare a participanților a fost de a revizui practicile actuale ale statelor 
membre în ceea ce privește încheierea de contracte de furnizare a energiei cu diferiți furnizori 
în vederea încheierii a unor contracte atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Cu alte 
cuvinte, cetățenii au sprijinit o politică de diversificare energetică, dar nu au făcut nicio recomandare 
pentru o politică comună a UE și nu au recomandat o integrare în mai mare măsură a politicii 
energetice. 
 
În ceea ce privește politica privind clima, cetățenii au recomandat evaluarea măsurilor Pactului verde 
european în ceea ce privește impactul socioeconomic preconizat și ambiția acestora. Șase participanți 
au votat în favoarea acestei propuneri, toți considerând-o importantă din punct de vedere personal. Unii 
participanți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că „tranziția verde” se desfășoară prea rapid și 
au susținut că Lituania trebuie să evalueze mai atent dacă astfel de politici ar putea fi în detrimentul 
nevoilor țării și ale cetățenilor săi. Necesitatea utilizării energiei nucleare și a gazelor naturale alături de 
sursele regenerabile de energie a fost, de asemenea, subliniată de mai mulți participanți. În sprijinul poziției 
lor, aceștia au făcut referire la decizia Germaniei de a continua să utilizeze gazele naturale și de a valorifica 
potențialul noii generații de așa-numite centrale nucleare modulare. Prin urmare, în discuțiile lor referitoare 
la politica privind clima, participanții la grupul de dezbatere au acordat prioritate politicilor statelor 
membre concepute pentru a răspunde nevoilor naționale, mai degrabă decât unei politici comune 
ambițioase a UE în materie de guvernanță în domeniul climei. 
 
Având în vedere numărul relativ mic de participanți la grupul de dezbatere și răspunsurile diferite ale 
cetățenilor (o acțiune mai unită sau o mai mare flexibilitate) la diferite tipuri de crize, nu ar fi oportun 
să se ia în considerare măsuri generalizate și aplicate pe scară mai largă. Cu toate acestea, această 
tendință a opiniilor poate genera subiecte interesante pentru cercetări suplimentare cu privire la 
atitudinea cetățenilor lituanieni față de aspecte legate de integrarea UE, care ar trebui să țină seama de 
schimbările și diferențele de atitudine ale cetățenilor față de politicile și măsurile instituționale 
autonome ale UE. 
 

4. Rezultatele grupului de dezbatere al cetățenilor în 
contextul mai larg al opiniei publice lituaniene 

Pentru a pune în context rezultatele grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național, această ultimă 
secțiune a raportului le compară pe scurt cu rezultatele a două sondaje de opinie publică relevante și cu 
rezultatele intermediare ale altor activități pregătitoare ale Conferinței privind viitorul Europei. Primul 
sondaj de opinie examinat în această parte a raportului este o anchetă în rândul cetățenilor realizată de 
Eurobarometru în octombrie și noiembrie 2020 cu privire la Conferința privind viitorul Europei. Al 
doilea este cea mai recentă anchetă standard a Eurobarometru, realizată în vara anului 2021. Întrucât 

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


unele părți ale acestor anchete s-au axat pe alte aspecte legate de politici și pe așteptările cetățenilor cu 
privire la conferință, se fac următoarele comparații cu privire la aspectele de actualitate abordate de 
grupul de dezbatere. Analiza activităților pregătitoare ale Conferinței privind viitorul Europei se bazează 
pe un raport inițial al CESE privind aceste activități, care prezintă punctele de vedere ale cetățenilor 
participanți cu privire la o gamă largă de aspecte legate de politici ale UE. 
 
Rezultatele anchetelor Eurobarometru sugerează că discuțiile și modelele de vot ale participanților la 
grupul de dezbatere al cetățenilor reflectă în mod corect opiniile predominante din societatea 
lituaniană. Recomandările participanților la grupul de dezbatere de a consolida politica externă și de 
migrație comună, precum și unele procese decizionale la nivelul UE sunt în concordanță cu sondajele 
mai ample de opinie publică. 

- Cetățenii lituanieni susțin o politică de apărare comună a UE mai mult față de media la 
nivelul UE (90 % și, respectiv, 78 %); 

- cetățenii lituanieni susțin o politică comună a UE în domeniul migrației mai mult față de 
media la nivelul UE (76 % și 71 %; o posibilă marjă de eroare ar trebui indicată cu această 
diferență); 

- cetățenii lituanieni consideră migrația ca fiind una dintre cele două provocări principale 
pentru UE; 

- cetățenii lituanieni sunt mai favorabili față de soluțiile la nivelul UE (49 % față de 42 %). 

Cetățenii lituanieni care au participat la evenimentele pregătitoare ale Conferinței privind viitorul 
Europei au subliniat, de asemenea, importanța cooperării în domeniul apărării, a politicii comune a 
UE în domeniul migrației și al politicii externe ca domenii în care Lituania ar fi interesată de o mai 
mare implicare a UE. 
 
Datele din anchetele Eurobarometru pot explica opiniile participanților la grupul de dezbatere cu 
privire la relațiile cu China și la prețurile la energie: lituanienii erau mai îngrijorați decât media UE în 
ceea ce privește deteriorarea relațiilor dintre țările lumii și tensiunile geopolitice rezultate (33 % față 
de 18 %). Concluziile participanților la grupul de dezbatere cu privire la necesitatea de a dezvolta o 
politică comună mai ambițioasă față de China sunt în concordanță atât cu aceste constatări, cât și cu 
sprijinul sus-menționat pentru luarea unor decizii la nivelul UE și pentru o politică de apărare comună 
a UE. Pe de altă parte, preocupările participanților la grupul de dezbatere cu privire la găsirea unor 
soluții diferite de reducere a prețurilor energiei pot fi legate de faptul că lituanienii sunt mult mai 
preocupați față de media UE de creșterea inflației și a prețurilor (53 % și 23 %). Sensibilitatea la 
creșterea inflației face ca limitarea creșterii prețurilor să fie mai importantă decât elaborarea unor 
politici comune ale UE sau decât alte obiective de politică. 
 
Datele Eurobarometru indică, de asemenea, o schimbare interesantă a atitudinii cetățenilor lituanieni față 
de migrație, privită ca o problemă politică. În ancheta din 2020, mai puțini lituanieni decât media UE au 
identificat migrația ca fiind cea mai importantă provocare pentru viitorul UE (16 % față de 27 %). Cu 
toate acestea, în ancheta din 2021, proporția respondenților lituanieni care au identificat migrația ca fiind 
principala problemă pentru UE a crescut la 32 % (media UE: 25 %). Deși o astfel de schimbare de 
opinie se poate datora diferențelor de formulare a întrebării, aceasta este, de asemenea, în concordanță 
cu informațiile pe care participanții la discuțiile grupului de dezbatere al cetățenilor le-au împărtășit cu 
privire la modul în care au evoluat opiniile lor cu privire la aspectele legate de migrație. 
 
În plus, o comparație între rezultatele grupului de dezbatere al cetățenilor și datele anchetei 
Eurobarometru arată o diferență între atitudinea destul de prudentă a participanților la grupul de 
dezbatere față de politica UE privind clima și preocupările cetățenilor lituanieni cu privire la 
schimbările climatice. Deși participanții au solicitat să se evalueze dacă Pactul verde european este 
prea ambițios și dacă ar putea dăuna intereselor Lituaniei, lituanienii au menționat în mod constant 
schimbările climatice ca fiind una dintre cele mai importante provocări pentru UE, potrivit anchetelor 
Eurobarometru. În ancheta din 2020, 47 % dintre respondenții lituanieni au menționat clima ca fiind 
principala provocare globală pentru viitorul UE (media UE: 45 %). În ancheta din 2021, procentul a 
fost de 28 % dintre respondenții lituanieni (media UE: 25 %). Ar trebui subliniat faptul că cetățenii 
care au participat la alte evenimente pregătitoare ale Conferinței privind viitorul Europei au 
menționat, de asemenea, politica privind clima ca fiind unul dintre domeniile în care Lituania ar trebui 
să fie cel mai interesată de o mai mare implicare a UE. Această diferență poate fi explicată prin 



motivația participanților la grupul de dezbatere de a vota: toți cei care au votat pentru recomandarea 
de a reexamina măsurile din cadrul Pactului verde european au indicat că subiectul este important 
pentru ei din punct de vedere personal. Aceasta înseamnă că e posibil ca opoziția personală să nu fie 
incompatibilă cu opinia conform căreia schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai 
importante provocări politice cu care se confruntă UE. 
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