
Litovski državljanski forum o prihodnosti Evrope  

Poročilo 

 

 
To poročilo je razdeljeno na štiri dele. V prvem je na kratko predstavljeno, kako je bil dogodek 
organiziran. V drugem so navedena priporočila za oblikovanje politik EU in litovskih nacionalnih politik, 
ki so jih pripravili udeleženci in udeleženke državljanskega foruma. V tretjem delu so na kratko analizirane 
razprave skupin in glavni rezultati foruma. V četrtem je navedena primerjava rezultatov državljanskega 
foruma z rezultati javnomnenjskih raziskav, v katerih so litovski državljani in državljanke izrazili svoje 
mnenje o stanju in prihodnosti Evrope. 

1. Organizacija nacionalnega državljanskega foruma 
 

Litovska izpostava raziskovalne agencije Kantar TNS je decembra 2021 v imenu Ministrstva za zunanje 
zadeve in v skladu s smernicami za organizacijo nacionalnih državljanskih forumov v okviru Konference 
o prihodnosti Evrope oblikovala metodologijo za naključni, stratificiran in reprezentativen izbor litovskih 
državljanov in državljank, na podlagi katere je izbrala 25 litovskih državljanov in državljank, starih od 18 
do 65 let, ki predstavljajo različne socialno-ekonomske skupine in vse geografske regije Litve1. 
Izbrani državljani in državljanke so bili 4. januarja povabljeni na virtualno otvoritveno sejo, na kateri je 
bila predstavljena zamisel o nacionalnih državljanskih forumih in obravnavane teme, ki so najbolj 
pomembne za prihodnost Evrope. Po dogodku so udeleženci in udeleženke prejeli dokument, v katerem 
so bila podrobneje opisana vprašanja za razpravo in navedeni viri informacij. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je 15. januarja gostilo nacionalni državljanski forum o prihodnosti Evrope. 
Dogodek so organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, Center za vzhodnoevropske študije in 
raziskovalna agencija Kantar TNS. Osebno je sodelovalo 25 izbranih državljanov in državljank. 
 
Udeleženci in udeleženke foruma so razpravljali o dveh političnih vprašanjih EU: kakšne bi morale biti 
vloga in pristojnosti EU v zunanji politiki ter kakšna naj bi bila njena gospodarska vloga. Na 
dogodku je bila vsaki od tem posvečena ločena seja, na kateri sta strokovnjaka za politiko EU Linas 
Kojala (EESO) in prof. Ramūnas Vilpišauskas (Univerza v Vilni) državljane in državljanke na kratko 
seznanila z informacijami in vprašanji, pomembnimi za temo seje. Državljani in državljanke so nato lahko 
postavljali vprašanja in izrazili svoja stališča. Po uvodu strokovnjaka so bili udeleženci razdeljeni v tri 
manjše skupine, od katerih je bila vsaka sestavljena iz reprezentativnega vzorca in je obravnavala drugačno 
vprašanje v zvezi s temo seje. Na seji o zunanji politiki so razpravljali o naslednjih vprašanjih: 

1.1. Ali potrebujemo avtonomno obrambno in zunanjo politiko EU? 
1.2.  Kakšne odnose bi morala imeti EU s sosednjimi državami v vzhodni Evropi in severni 

Afriki ter s Turčijo? 
1.3.  Kakšno migracijsko politiko bi morala imeti EU? 

Na seji o gospodarski vlogi EU so bila obravnavana naslednja vprašanja: 
2.1.  Ali bi bila potrebna boljša prerazporeditev sredstev v okviru proračuna EU in skupno 

zadolževanje EU? 
2.2. Ali bi bilo treba socialne standarde urejati na ravni EU? 
2.3. Kako bi lahko okrepili gospodarstvo EU? 

Na koncu seje je morala vsaka skupina oblikovati glavne zaključke svoje razprave v obliki načelnih izjav 
ali konkretnejših predlogov v zvezi s trenutnimi političnimi vprašanji EU. Nato je predstavnik oziroma 
predstavnica vsake skupine v splošni razpravi te zaključke predstavil/a drugim udeležencem okrogle mize, 
udeleženci iz drugih skupin pa so lahko postavljali vprašanja in ponudili predloge za dopolnitev 
predlogov. Po predstavitvah in razpravah so državljani in državljanke posamično glasovali za dva 
zaključka: predlog ali izjavo, ki je bila najpomembnejša za krepitev vloge Litve v EU in za uspeh EU po 
vsej Evropi, ter izjavo ali predlog, ki se je zdel najpomembnejši za osebno dobro počutje udeleženca 
oziroma udeleženke, ki prebiva v EU. Glasovanju je sledila razprava, v kateri so bile povzete glavne 
zamisli, predstavljene na nacionalnem državljanskem forumu. 

                                                      
1 Državljani in državljanke, ki so zastopali mesta Vilna, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai in Panevėžys ter okrožja Vilna, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai in Utena, so bili izbrani na podlagi 
podatkov litovskega statističnega oddelka. 



V tednu po dogodku so strokovnjaki in strokovnjakinje preučili vsebino razprav in izpopolnili zamisli, ki 
so jih predstavili državljani in državljanke. Na virtualni zaključni seji 25. januarja so bila državljanom in 
državljankam predstavljena priporočila, ki so izhajala iz vsebine njihovih razprav. Državljani in 
državljanke so lahko navedli, ali podpirajo priporočila, dopolnili njihovo vsebino in jih razvrstili. To 
priložnost so imeli vsi udeleženci in udeleženke še en teden po zaključni seji, v katerem so lahko svoja 
stališča in pripombe v pisni obliki poslali organizatorjem foruma. 
 

2. Izidi nacionalnega državljanskega foruma  

V tem delu poročila so predstavljeni rezultati nacionalnega državljanskega foruma, tj. priporočila in izjave 
delovnih skupin o vlogi EU v zunanji politiki in gospodarstvu. 
 
Prva seja: vloga in pristojnosti EU v zunanji politiki 
 

1. EU pozivamo, naj razvije učinkovitejšo politiko do Kitajske. Potrebna je močnejša podpora Litvi, vendar 
bi morala Litva tudi bolje uskladiti svoja stališča s partnerji iz EU. Da bi zagotovili učinkovitejše 
usklajevanje interesov v EU ter enotno politiko do Kitajske in drugih zunanjepolitičnih vprašanj, 
priporočamo razmislek o možnosti imenovanja ministra oziroma ministrice za zunanje zadeve EU. 

2. Priporočamo, da se na ravni EU ponovno obravnava vprašanje vzpostavitve sistema kvot za migrante. 

3. Priporočamo, da se na ravni EU ustanovi komisija za reševanje migracijskih izzivov, da bi zagotovili 
hitrejše odzivanje na migracijske krize, pravico držav članic, da pojasnijo in branijo svoje nacionalne 
interese, ter pripravili in izvajali skupne smernice za upravljanje migracij. 

4. Priporočamo okrepitev gospodarskih in humanitarnih vezi s severnoafriškimi državami, pri čemer je 

treba upoštevati tamkajšnje politične razmere, predvsem zato, da bi zmanjšali vpliv Kitajske, Rusije in 
drugih držav na tem območju. 

5. Priporočamo krepitev vezi z vzhodno Evropo in spodbujanje gospodarskih ukrepov, ki bodo ciljno 
usmerjeni na posameznike. 

6. Pozivamo k strožjim in bolj ciljno usmerjenim sankcijam EU proti tujim subjektom, ki naj vključujejo 
ključne posameznike iz države, proti kateri so uvedene (npr. politične voditelje). 

7. Priporočamo, naj skupna zunanja in varnostna politika EU temelji na temeljnem načelu solidarnosti med 
različnimi državami članicami EU, evropskimi regijami in družbami.  

8. Priporočamo, da EU pregleda svojo doslej odprto migracijsko politiko, ki povzroča varnostne težave, 
naraščanje kriminala in ustvarjanje zaprtih skupnosti v družbi. 

9. Litvo pozivamo, naj dejavneje spregovori o vprašanjih migracijske politike in začne razprave o 
migracijskih izzivih. 

10. Priporočamo, da EU izvaja dejavno in strogo politiko do držav, ki uporabljajo migracijske tokove kot 
orodje za hibridne napade, in sicer s soglasno uporabo strožjih sankcij, pa tudi s pogovori z njimi, da bi 
se razmere umirile. 

Druga seja: gospodarska vloga EU 

1. Priporočamo, da EU sprejme različne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti oskrbe s pomembnim blagom: 
treba je dati prednost trgovini v EU, spodbujati proizvodnjo visokotehnoloških izdelkov in zagotoviti 
dodatno diverzifikacijo uvoznih virov. Priporočamo tudi nadaljnje iskanje novih izvoznih trgov. 

2. Priporočamo pregled pristopa k pogodbam o zemeljskem plinu ter prizadevanja za dolgoročne in 
kratkoročne pogodbe. Priporočamo nadaljnjo diverzifikacijo virov oskrbe z energijo. 

3. Priporočamo oceno ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora in njihovega izvajanja, ob 
upoštevanju morebitnih negativnih socialno-ekonomskih posledic. Pri uresničevanju ciljev zelenega 
dogovora poleg energije iz obnovljivih virov priporočamo tudi uporabo jedrske energije in energije 
zemeljskega plina. 

4. Poudarjamo, da morajo vse države članice nujno spoštovati primarnost prava EU. Litvo pozivamo, naj v 

zvezi s tem zavzame jasno in načelno stališče. 

5. Priporočamo, naj Litva bolje izkoristi najboljše prakse, pridobljene v državah EU, da bi dosegla svoje 
cilje glede uresničevanja višjih socialnih standardov, razvoja podjetij ter uravnoteženega in trajnostnega 



razvoja. 

6. Priporočamo, da se večji poudarek nameni izboljšanju kibernetske varnosti, vključno z varstvom 
podatkovne infrastrukture. 

7. Priporočamo, da EU in njene države članice dajo prednost spodbujanju ekonomske kulture državljanov 
in državljank, izobraževanju in razširjanju informacij. 

8. Priporočamo, naj novi trgovinski sporazumi EU vključujejo ambiciozne socialne, delovne in zdravstvene 
standarde. Priporočamo, da se na ravni EU določijo smernice o tem, kaj morajo storiti platforme 
družbenih medijev in česa ne bi smele početi pri upravljanju uporabniških informacij in osebnih 
podatkov. 

9. Priporočamo nadaljnji razmislek o skupnem zadolževanju na ravni EU, da bi zagotovili ugodnejše pogoje 
za zadolževanje. Priporočamo tudi razvoj finančno vzdržnih in odgovornih politik, s katerimi bi 

zmanjšali potrebo držav članic po zadolževanju. 

10. Priporočamo okrepitev nadzora nad črpanjem in porabo sredstev EU, začenši v občinah, in usklajevanje 
sedanje prakse glede prilagajanja uporabe sredstev. Glede na to, da se lahko objektivne okoliščine 
prejemnikov sredstev EU spreminjajo, bi bilo nujno treba vzpostaviti ravnotežje med potrebo po 
preglednosti in potrebo glede prožnosti. 

11. Priporočamo, naj Litva tudi v prihodnje spodbuja razvoj poslovanja in naložb v svojih regijah. 

 

3. Analiza razprav in rezultatov nacionalnega državljanskega 
foruma 

Udeleženci in udeleženke nacionalnega državljanskega foruma so razpravljali o najpomembnejših 
vprašanjih, ki so trenutno pomembna za Litvo (o katerih poteka široka razprava v nacionalni politiki in 
medijih), in njihovih možnih rešitvah. Pri glasovanju o najpomembnejših zaključkih foruma se je 
pokazalo, da je bilo skoraj 45 % vseh glasov na obeh sejah namenjenih predlogom o dveh temah: 
odnosom s Kitajsko in upravljanju migracijskih tokov (glej tabelo v nadaljevanju). Veliko pozornosti je 
bilo namenjene tudi vprašanju energetske politike: čeprav je v zvezi s tem obstajal le en predlog, je prejel 
skoraj 10 % glasov vseh udeležencev in udeleženk. Na podlagi rezultatov glasovanja lahko ugotovimo, da 
je lahko dojemanje prihodnosti Evrope s strani državljanov in državljank odvisno od obstoječih 
(nacionalnih) političnih problemov in aktualnih zadev. 
 
Priporočilo Glasovanje 

Prva seja: vloga in pristojnosti EU v zunanji politiki 

1. EU pozivamo, naj razvije učinkovitejšo politiko do Kitajske. Potrebna je 
močnejša podpora Litvi, vendar bi morala tudi Litva bolje uskladiti svoja stališča 
s partnerji iz EU. Da bi zagotovili učinkovitejše usklajevanje interesov v EU ter 
enotno politiko do Kitajske in drugih zunanjepolitičnih vprašanj, priporočamo 
razmislek o možnosti imenovanja ministra oziroma ministrice za zunanje zadeve 
EU. 

11 (22,9 %) 
 
8 pomembno za Evropo 

kot celoto, 3 osebno 

pomembno 

2. Priporočamo, da se na ravni EU ponovno obravnava vprašanje vzpostavitve 
sistema kvot za migrante.  

9 (18,8 %) 
 
9 pomembno za Evropo 
kot celoto 

3. Priporočamo, da se na ravni EU ustanovi komisija za reševanje migracijskih 
izzivov, da bi zagotovili hitrejše odzivanje na migracijske krize, pravico držav 
članic, da pojasnijo in branijo svoje nacionalne interese, ter pripravili in izvajali 
skupne smernice za upravljanje migracij. 

7 (14,6 %) 
 
3 pomembno za Evropo 

kot celoto, 4 pomembno 
osebno 

4. Priporočamo okrepitev gospodarskih in humanitarnih vezi s severnoafriškimi 
državami, pri čemer je treba upoštevati tamkajšnje politične razmere, da bi 
zmanjšali vpliv Kitajske, Rusije in drugih držav na tem območju. 

6 (12,5 %) 
 
6 osebno pomembno 

5. Priporočamo krepitev vezi z vzhodno Evropo in sprejetje gospodarskih ukrepov, 
ki bodo ciljno usmerjeni na posameznike. 

5 (10,4 %) 
 
5 pomembno osebno 

Druga seja: gospodarska vloga EU 

1. Priporočamo, da EU sprejme različne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti oskrbe s 
pomembnim blagom: treba je dati prednost trgovini v EU, spodbujati 

9 (19,6 %) 
 



proizvodnjo visokotehnoloških izdelkov v EU in zagotoviti dodatno 
diverzifikacijo uvoznih virov. Priporočamo tudi iskanje novih izvoznih trgov. 

3 pomembno za Evropo 

kot celoto, 6 osebno 

pomembno 

2. Priporočamo pregled pristopa k pogodbam o zemeljskem plinu, da bi izvajali 
dolgoročne in kratkoročne pogodbe. Priporočamo nadaljnjo diverzifikacijo virov 
oskrbe z energijo. 

9 (19,6 %) 
 
9 pomembno za Evropo 

kot celoto 

3. Priporočamo oceno ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora in 
njihovega izvajanja, ob upoštevanju morebitnih negativnih socialno-ekonomskih 
posledic. Pri uresničevanju ciljev v okviru zelenega dogovora poleg energije iz 
obnovljivih virov priporočamo tudi uporabo jedrske energije in energije 
zemeljskega plina. 

6 (13 %) 
 
6 osebno pomembno 

4. Poudarjamo, da morajo vse države članice nujno spoštovati primarnost prava 
EU. Litvo pozivamo, naj v zvezi s tem zavzame jasno in načelno stališče. 

4 (8,7 %) 
 
2 pomembno za Evropo 

kot celoto, 2 osebno 

pomembno 

 

Poleg tega vprašanja, ki so za državljane in državljanke najpomembnejša – odnosi s Kitajsko, migracije in 
energetika – niso ad hoc vprašanja: način njihovega reševanja bo močno vplival na dolgoročno 
prihodnost Evrope. Zato dejstvo, da državljani in državljanke v razmišljanjih o prihodnosti Evrope 
namenjajo prednost aktualnim zadevam, ni problematično. Ker se prihodnost izgrajuje s številnimi 
majhnimi koraki in to pot začenjamo danes, je razumevanje osnovnih kratkoročnih pričakovanj 
državljanov in državljank predpogoj za trajnostno upravljanje dolgoročnih procesov in reševanje težav. Ta 
utemeljitev je podlaga za spodnjo analizo glavnih rezultatov nacionalnega državljanskega foruma. 
 
Največje skupno število glasov (11 % ali skoraj 12 %) se je nanašalo na izjavo, da EU potrebuje 
učinkovitejšo politiko do Kitajske. Ta splošni zaključek je vključeval več bolj specifičnih izjav. Prvič, 
udeleženci in udeleženke so poudarili, da podpora, ki jo je EU doslej zagotavljala Litvi zaradi 
gospodarskega pritiska Kitajske, ni bila zadostna. Drugič, predstavniki oziroma predstavnice skupine, ki 
so oblikovali ta zaključek, so poudarili, da mora Litva izboljšati tudi usklajevanje svoje politike do Kitajske 
s partnerji iz EU, zlasti zato, ker je trgovina s Kitajsko še vedno pomembna za EU kot celoto. Tretjič, 
državljani in državljanke so izpostavili zamisel, da bi uvedba funkcije ministra za zunanje zadeve EU 
lahko pripomogla k boljšemu usklajevanju stališč in oblikovanju skupnih politik o Kitajski in drugih 
vprašanjih. Osem udeležencev oziroma udeleženk je menilo, da je ta zaključek še posebej pomemben za 
Evropo kot celoto, trije pa so ga označili kot osebno pomembnega. 
 
Vprašanje odnosov s Kitajsko je tesno povezano z dvema drugima predlogoma, ki sta bila deležna 
velikega števila glasov državljanov in državljank. Devet udeležencev oziroma udeleženk je glasovalo za 
zaključek, sprejet na drugi seji, tj. da mora EU okrepiti zanesljivost oskrbe (trije so navedli, da je to 
zelo pomembno za Evropo kot celoto, šest drugih pa ga je označilo kot osebno pomembnega). Tudi ta 
zaključek je zajemal več vidikov. Prvič, državljani in državljanke so poudarili, da je treba dati prednost 
trgom EU, za katere so značilni zanesljivi dobavitelji in višji standardi za proizvode. Drugič, udeleženci in 
udeleženke so poudarili, da je treba spodbujati visokotehnološke proizvodne zmogljivosti v Evropi. 
Tretjič, državljani in državljanke so bili naklonjeni nadaljnji diverzifikaciji uvoznih virov. Pri oblikovanju 
teh priporočil so ves čas navajali Kitajsko kot akterja, in sicer z vidika varnostnih groženj, povezanih s 
kitajskimi izdelki, odvisnosti od dobave surovin iz Kitajske za proizvodnjo visokotehnoloških izdelkov in 
kitajske prakse kopiranja ali kraje tehnologij zahodnih družb, ki delujejo na njenem trgu. Nadaljnjih šest 
glasov („osebno pomembno“) je bilo namenjenih razvoju gospodarskega in humanitarnega 
sodelovanja EU s severnoafriškimi državami, ker je treba zmanjšati vpliv Kitajske, Rusije in drugih 
neprijateljskih držav v teh državah. 
 
Rezultati glasovanja so pokazali tudi zaskrbljenost državljanov in državljank zaradi vprašanj, povezanih z 
migracijami. Na področju zunanje politike sta se dva od treh zaključkov, ki so prejeli največ glasov, 
nanašala na migracije. Devet udeležencev oziroma udeleženk je glasovalo za predlog, da bi morala EU 
ponovno preučiti možnost vzpostavitve sistema obveznih migracijskih kvot za države članice (vsi 
so poudarili poseben pomen tega predloga za celotno Evropo). Udeleženci in udeleženke, ki so oblikovali 
zaključek, so se zavzeli za določitev nacionalnih kvot na podlagi števila prebivalcev in dodelitev sredstev 
EU za sofinanciranje, da bi zagotovili razporeditev migrantov v skladu s kvotami. Nadaljnjih sedem 
udeležencev oziroma udeleženk je glasovalo za predlog o ustanovitvi stalne funkcionalne komisije na 
ravni EU za obravnavanje migracijskih vprašanj, v katero bi bili delegirani predstavniki držav 
članic (trije so menili, da je predlog posebnega pomena za Evropo kot celoto, štirje pa so ga označili kot 
osebno pomembnega). Poudarili so, da bi tak organ lahko pospešil odzivanje EU na migracijske krize, 



hkrati pa zagotovil ustrezno ravnovesje med spoštovanjem skupnih načel EU in pravico držav članic, da 
branijo svoje nacionalne interese in varnost. 
 
V razpravah o migracijski politiki so razpravljali o dveh različnih krizah pri upravljanju migracijskih tokov: 
sredozemski migracijski kriza leta 2016 in beloruskem hibridnem napadu na Litvo, Latvijo in Poljsko leta 
2021, ko je Minsk izkoriščal tokove migrantov z Bližnjega vzhoda in Afrike. Več udeležencem oziroma 
udeleženkam foruma se je zdela kriza iz leta 2016 oddaljena in nerelevantna, tako zanje osebno kot za 
Litvo kot celoto, predlog za vzpostavitev sistema kvot za migrante, ki je bil prvič predložen takrat, pa 
neustrezen. Po njihovem mnenju je zaradi izkušenj s hibridnim napadom vprašanje migracije v Vzhodni 
Evropi zdaj v ospredju in je potrebna nova ocena kvot kot ustreznega, učinkovitega in solidarnega 
instrumenta migracijske politike. Več udeležencev oziroma udeleženk je poudarilo, da je bilo pri odzivanju 
na krizo leta 2021 težko razlikovati med begunci, migranti in osebami, ki z vstopom na ozemlje države 
ogrožajo varnost. Vsi udeleženci in udeleženke razprave so se strinjali, da sedanja „odprta“ migracijska 
politika EU ne upošteva dovolj groženj, ki jih predstavljajo migracije, in nacionalnih interesov držav 
članic, zmogljivosti za vključevanje migrantov itd. Izrazili so tudi kritično mnenje zaradi počasnega ali 
negativnega odzivanja EU na potrebe Litve, vključno z zavrnitvijo financiranja gradnje pregrade na 
zunanji meji. 
 
Skratka, dve najpomembnejši politični vprašanji za Litvo v letu 2021 – odnosi s Kitajsko in upravljanje 
migracijskih tokov – spodbujata litovske državljane in državljanke, da zahtevajo večjo vključenost EU in 
učinkovitejšo skupno politiko. Zaskrbljeni so zaradi kitajske politike in njenega vse večjega vpliva v 
Evropi in sosedstvu EU. Priznati je treba, da mora Evropa zaradi gospodarskega vpliva Kitajske sprejeti 
ustrezne uravnotežene politične ukrepe. Po mnenju državljanov in državljank je najprimernejša rešitev 
okrepitev instrumentov skupne zunanje politike EU, industrijske politike in sodelovanja s sosednjimi 
državami. Podobno so ugotovili, da je enotno ukrepanje na ravni EU, vključno z morebitnim novim 
sistemom kvot za migrante, verjetno najprimernejši način za preprečevanje varnostnih groženj, ki jih 
predstavljajo migracije, ter za hitro in učinkovito upravljanje migracijskih tokov v Evropo. Udeleženci in 
udeleženke državljanskega foruma so menili, da bi bila močnejša in bolje usklajena skupna politika EU 
najboljši odziv na vse večji pritisk Kitajske in hibridni napad Belorusije. 
 
Njihova mnenja o teh krizah je mogoče primerjati z njihovimi predlogi o vprašanjih energetske in 
podnebne politike. Konec leta 2021 se je veliko litovskih državljanov in državljank neposredno soočilo z 
izzivom naraščajočih stroškov ogrevanja, kriza zaradi cen energije pa je hitro postala eno 
najpomembnejših aktualnih vprašanj v Litvi. Pomisleki glede cen energije so se odražali tudi v tem, kako 
so udeleženci in udeleženke foruma glasovali: devet državljanov je celo glasovalo za zaključek, da je to 
najpomembnejša tema za Evropo kot celoto. Glavno priporočilo udeležencev in udeleženk je bilo, da se 
pregledajo sedanje prakse držav članic pri sklepanju pogodb o dobavi energije z različnimi 
dobavitelji, da bi zagotovili sklepanje dolgoročnih in kratkoročnih pogodb. Z drugimi besedami, 
državljani in državljanke so podprli politiko diverzifikacije energetskih virov, vendar niso dali nobenih 
priporočil za skupno politiko EU in niso priporočili nadaljnjega povezovanja energetske politike. 
 
Kar zadeva podnebno politiko, so priporočili oceno ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora 
glede na njihov pričakovani socialno-ekonomski učinek in ambicije. Za ta predlog je glasovalo šest 
udeležencev oziroma udeleženk, vsi pa so ga označili kot osebno pomembnega. Nekateri udeleženci in 
udeleženke so izrazili zaskrbljenost zaradi prehitrega izvajanja „zelenega prehoda“ in utemeljevali, da 
mora Litva natančneje oceniti, ali bi take politike lahko škodile potrebam države ter njenih državljanov in 
državljank. Več udeležencev oziroma udeleženk je poudarilo, da bi poleg obnovljivih virov energije morali 
uporabljati tudi jedrsko energijo in zemeljski plin. V podporo svojemu stališču so se sklicevali na odločitev 
Nemčije, da bo še naprej uporabljala zemeljski plin in izkoristila potencial nove generacije tako 
imenovanih modularnih jedrskih elektrarn. V razpravah o podnebni politiki so udeleženci in udeleženke 
tako dali prednost politikam držav članic, zasnovanim za izpolnjevanje nacionalnih potreb, in ne 
ambiciozni skupni politiki EU za podnebno upravljanje. 
 
Glede na razmeroma majhno število udeležencev in udeleženk foruma in različne odzive državljanov in 
državljank (bolj enotno ukrepanje ali večja prožnost) na različne vrste kriz ne bi bilo primerno razmišljati 
o splošnih in širše uporabljenih ukrepih. Vendar lahko ta trend v razmišljanjih privede do zanimivih tem 
za nadaljnje raziskave o odnosu litovskih državljanov in državljank do vprašanj, ki zadevajo povezovanje 
EU, pri čemer bi bilo treba upoštevati spremembe in razlike v njihovem v odnosu do avtonomnih politik 
in institucionalnih ukrepov EU. 
 



4. Izidi državljanskega foruma v širšem kontekstu litovskega 
javnega mnenja 

Da bi rezultate nacionalnega državljanskega foruma umestili v kontekst, ta zadnji del poročila vključuje 
kratko primerjavo z rezultati dveh relevantnih javnomnenjskih raziskav in vmesnimi rezultati drugih 
pripravljalnih dejavnosti za Konferenco o prihodnosti Evrope. Prva javnomnenjska raziskava, preučena v 
tem delu poročila, je raziskava med državljani in državljankami o Konferenci o prihodnosti Evrope, ki je 
bila oktobra in novembra 2020 izvedena v okviru Eurobarometra. Druga je najnovejša standardna 
raziskava Eurobarometer, izvedena poleti 2021. Ker so bili deli teh raziskav osredotočeni na druga 
politična vprašanja in pričakovanja državljanov in državljank glede same Konference, so bile opravljene 
naslednje primerjave v zvezi z aktualnimi vprašanji, ki jih je obravnaval forum. Analiza pripravljalnih 
dejavnosti za Konferenco o prihodnosti Evrope temelji na začetnem poročilu EESO o teh dejavnostih, v 
katerem so predstavljena stališča sodelujočih državljanov in državljank o najrazličnejših političnih 
vprašanjih EU. 
 
Rezultati raziskav Eurobarometer kažejo, da razprave in vzorci glasovanja udeležencev in udeleženk 
državljanskega foruma ustrezno odražajo stališča, ki prevladujejo v litovski družbi. Priporočila 
udeležencev in udeleženk foruma za okrepitev skupne zunanje in migracijske politike ter sprejemanje 
določenih odločitev na ravni EU so v skladu s širšimi javnomnenjskimi raziskavami: 

- litovski državljani in državljanke bolj podpirajo skupno obrambno politiko politiko EU od 
povprečja v EU (90 % oziroma 78 %); 

- litovski državljani in državljanke bolj podpirajo skupno migracijsko politiko EU od povprečja v 
EU (76 % in 71 %; pri tej razliki je treba navesti možno odstopanje); 

- litovski državljani in državljanke migracije doživljajo kot enega od dveh glavnih izzivov za EU; 

- litovski državljani in državljanke so bolj naklonjeni rešitvam na ravni EU (49 % v primerjavi z 

42 %). 

Litovski državljani in državljanke, ki so sodelovali na pripravljalnih dogodkih za Konferenco o 
prihodnosti Evrope, so poudarili tudi pomen obrambnega sodelovanja, skupne migracijske politike EU in 
zunanje politike EU kot področij, na katerih bi bila Litva zainteresirana za večjo vključenost EU. 
 
Podatki iz raziskav Eurobarometer lahko pojasnijo stališča udeležencev in udeleženk foruma o odnosih s 
Kitajsko in cenah energije: Litovci in Litovke so bili bolj zaskrbljeni od povprečja v EU zaradi slabšanja 
odnosov med državami na svetu in posledičnih geopolitičnih napetosti (33 % v primerjavi z 18 %). 
Zaključki udeležencev in udeleženk foruma o potrebi po razvoju ambicioznejše skupne politike do 
Kitajske so v skladu s temi ugotovitvami ter navedeno podporo odločanju na ravni EU in skupni 
obrambni politiki EU. Po drugi strani pa so lahko njihovi pomisleki glede iskanja različnih rešitev za 
znižanje cen energije povezani z dejstvom, da so Litovci in Litovke veliko bolj zaskrbljeni od povprečja v 
EU glede rasti inflacije in naraščajočih cen (53 % in 23 %). Zaradi občutljivosti na naraščajočo inflacijo se 
zdi omejevanje rasti cen pomembnejše od razvoja skupnih politik EU ali drugih ciljev politike. 
 
Podatki Eurobarometra kažejo tudi zanimivo spremembo odnosa litovskih državljanov in državljank do 
migracij kot političnega problema. V raziskavi iz leta 2020 je manj Litovcev in Litovk v primerjavi s 
povprečjem v EU migracije opredelilo kot najpomembnejši izziv za prihodnost EU (16 % v primerjavi s 
27 %); vendar se je v raziskavi iz leta 2021 delež litovskih anketirancev in anketirank, ki so migracije 
opredelili kot glavni problem za EU, povečal na 32 % (povprečje v EU: 25 %). Čeprav je takšno 
spremembo mnenja mogoče pripisati razlikam v formulaciji vprašanja, je ta tudi v skladu z spoznanji, ki 
so jih udeleženci in udeleženke državljanskega foruma izmenjali o spremembi svojih stališč o migracijskih 
vprašanjih. 
 
Poleg tega se v primerjavi rezultatov državljanskega foruma in podatkov iz raziskave Eurobarometer 
razkriva razlika med precej previdnim stališčem udeležencev in udeleženk foruma v zvezi s podnebno 
politiko EU in pomisleki litovskih državljanov in državljank glede podnebnih sprememb. Medtem ko so 
udeleženci in udeleženke foruma pozvali k razmisleku o tem, ali je evropski zeleni dogovor preveč 
ambiciozen in bi lahko škodoval interesom Litve, so Litovci in Litovke glede na raziskave Eurobarometer 
dosledno navajali podnebne spremembe kot enega najpomembnejših izzivov za EU. V raziskavi iz leta 
2020 je 47 % litovskih anketirancev in anketirank navedlo, da je podnebje glavni svetovni izziv za 
prihodnost EU (povprečje v EU: 45 %); v raziskavi iz leta 2021 je ta delež znašal 28 % (povprečje v EU: 

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


25 %). Poudariti je treba, da so državljani in državljanke, ki so sodelovali na drugih pripravljalnih 
prireditvah za Konferenco o prihodnosti Evrope, tudi navedli podnebno politiko kot eno od področij, na 
katerih bi si morala Litva najbolj prizadevati za intenzivnejše sodelovanje EU. To razliko je mogoče 
pojasniti z motivacijo udeležencev in udeleženk foruma za glasovanje: vsi, ki so glasovali za priporočilo za 
ponovno preučitev ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora, so navedli, da je tema zanje osebno 
pomembna. To pomeni, da osebno nasprotovanje morda ni nezdružljivo s stališčem, da so podnebne 
spremembe eden najpomembnejših političnih izzivov, s katerimi se sooča EU. 
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