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Rapporten består av fyra delar. I den första delen ges en kort sammanfattning av hur evenemanget gick till. I den 
andra delen presenteras de rekommendationer för EU-politik och litauisk politik som deltagarna i 
medborgarpanelen har formulerat. I den tredje delen görs en kort analys av gruppernas diskussioner och de 
huvudsakliga resultaten av panelen. I den fjärde delen jämförs resultaten av medborgarpanelen med resultaten av 
enkäter som genomförts bland litauiska medborgare om Europas tillstånd och framtid. 

1. Hur den nationella medborgarpanelen gick till 
 
Med utgångspunkt i riktlinjerna från konferensen om Europas framtid för hur man organiserar nationella 
medborgarpaneler utvecklade den litauiska filialen av marknads- och opinionsundersökningsföretaget Kantar 
TNS i december 2021 på utrikesministeriets vägnar en metodik för slumpmässigt, stratifierat och representativt 
urval av litauiska deltagare, utifrån vilken Kantar TNS valde ut 25 litauer mellan 18 och 65 från olika 
socioekonomiska grupper och alla geografiska regioner i Litauen1. 
Den 4 januari bjöds de utvalda personerna in till en virtuell inledande session, vid vilken idén bakom den 
nationella medborgarpanelen presenterades och de ämnen som är av störst relevans för Europas framtid 
diskuterades. Efter evenemanget fick deltagarna ett dokument där de frågor som diskuterats beskrevs mer i detalj 
och informationskällor angavs. 
Den 15 januari stod utrikesministeriet värd för den nationella medborgarpanelen om Europas framtid. 
Evenemanget anordnades av utrikesministeriet, Eastern European Studies Centre (EESC) och Kantar TNS. De 
25 utvalda medborgarna deltog på plats. 
 
Paneldeltagarna diskuterade två EU-politiska frågor: vilken roll och vilka befogenheter EU bör ha inom 
utrikespolitiken, och vilken ekonomisk roll bör EU ha. Under evenemanget anordnades särskilda sessioner för 
vart och ett av dessa ämnen. I början av dem informerade de EU-politiska experterna Linas Kojala (EESC) och 
professor Ramūnas Vilpišauskas (Vilnius universitet) kortfattat deltagarna om de frågor som var av vikt för 
diskussionsämnet i fråga. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och framföra sina åsikter. Efter 
introduktionen från experten delades deltagarna in i tre mindre grupper som alla utgjorde ett representativt urval, 
och varje grupp fick i uppgift att arbeta med en viss fråga som hade med ämnet för sessionen att göra. I 
sessionen om utrikespolitik diskuterades följande frågor: 

1.1. Behövs det ett självständigt EU-försvar och en självständig EU-utrikespolitik? 
1.2.  Vilkens sorts relation bör EU ha med sina grannländer i östra Europa, med Nordafrika och med 

Turkiet? 
1.3.  Vilken sorts migrationspolitik bör EU ha? 

I sessionen om EU:s ekonomiska roll togs följande frågor upp: 
2.1.  Behövs det en mer omfattande omfördelning av medel inom EU:s budget och gemensam EU-

upplåning? 
2.2. Bör sociala normer regleras på EU-nivå? 
2.3. Hur kan EU:s ekonomi stärkas? 

Vid sessionens slut fick varje grupp formulera de huvudsakliga slutsatserna från sin diskussion, i form av 
principuttalanden eller mer konkreta förslag om aktuella EU-politiska frågor. Under den allmänna diskussionen 
presenterade en företrädare för varje grupp sedan dessa slutsatser för de andra paneldeltagarna, och deltagarna 
från de andra grupperna fick möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på hur förslagen kunde 
kompletteras. Efter presentationerna och diskussionerna fick deltagarna rösta på två slutsatser: det förslag eller 
uttalande som de såg som viktigast för att stärka Litauens roll i EU och för EU:s framgång runt om i Europa, 
samt det uttalande eller förslag som verkade viktigast för deltagarens eget välbefinnande som invånare i EU. 
Omröstningen följdes av en diskussion där de viktigaste idéer som tagits upp under den nationella 
medborgarpanelen sammanfattades. 

                                                      
1 Deltagare som företrädde städerna Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai och Panevėžys samt distrikten Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai och Utena valdes ut, enligt uppgifter från Litauens 
statistikbyrå Lietuvos statistika. 



Under veckan efter evenemanget behandlade experterna diskussionernas innehåll och finputsade de idéer som 
medborgarna lagt fram. Den 25 januari anordnades en virtuell sammanfattningssession där deltagarna fick se de 
rekommendationer som deras diskussioner lett till. Deltagarna fick möjlighet att uppge huruvida de stödde 
rekommendationerna, att komplettera dem och att rangordna dem. Denna möjlighet gavs alla deltagare under en 
vecka efter sammanfattningssessionen. De kunde under denna tid skicka sina åsikter och kommentarer skriftligen 
till panelorganisatörerna. 
 

2. Resultaten av den nationella medborgarpanelen 

I denna del av rapporten presenteras resultaten av den nationella medborgarpanelen, alltså de rekommendationer 
och uttalanden som formulerats av arbetsgrupperna om EU:s roll inom utrikespolitiken och ekonomin. 
 
Första sessionen: EU:s roll och befogenheter inom utrikespolitiken 
 

1. Vi uppmanar EU att utveckla en effektivare politik gentemot Kina. Det behövs starkare stöd till Litauen, 
men Litauen måste även bli bättre på att anpassa sin ståndpunkt till sina partner i EU. För att uppnå en 
effektivare sammanjämkning av intressen inom EU och en enhetlig politik både i fråga om Kina och i 
andra utrikespolitiska frågor rekommenderar vi att man överväger möjligheten att införa en tjänst som 
utrikesminister på EU-nivå. 

2. Vi rekommenderar att man på EU-nivå återigen tar upp frågan om att införa ett kvotsystem för migranter. 

3. Vi rekommenderar att en kommission skapas på EU-nivå för att hantera migrationsutmaningar, för att 
påskynda insatserna vid migrationskriser, för att garantera medlemsländernas rätt att förklara och försvara 
sina nationella intressen, och för att utarbeta och genomföra gemensamma riktlinjer för 
migrationshantering. 

4. Vi rekommenderar att de ekonomiska och humanitära banden med länderna i Nordafrika stärks, med 
beaktande av deras politiska situation, särskilt för att minska det inflytande som Kina, Ryssland och andra 
länder har på regionen. 

5. Vi rekommenderar att banden med Östeuropa stärks, och att man främjar åtgärder med ekonomisk 
verkan på individnivå. 

6. Vi vill att EU-sanktioner mot enheter från tredjeländer ska bli hårdare och mer riktade och att de ska 
omfatta nyckelpersoner från det land som sanktionerna gäller (t.ex. politiska ledare). 

7. Vi vill att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ska bygga på den grundläggande principen om 
solidaritet mellan olika EU-medlemsländer och europeiska regioner och samhällen.  

8. Vi rekommenderar att EU ser över sin hittills öppna migrationspolitik, vilken orsakar säkerhetsproblem, 
ökad brottslighet och slutna samhällen. 

9. Vi uppmanar Litauen att mer aktivt göra sin röst hörd i frågor som rör migrationspolitiken, och att inleda 
diskussioner om migrationens utmaningar. 

10. Vi rekommenderar att EU för en aktiv och sträng politik mot länder som använder migrationsflöden som 
verktyg för hybridangrepp, genom att gemensamt tillämpa strängare sanktioner, samtidigt som man för 
samtal med dem för att minska spänningarna. 

Andra sessionen: EU:s ekonomiska roll 

1. Vi rekommenderar att EU vidtar olika åtgärder för att förbättra försörjningstryggheten för viktiga varor: 
genom att prioritera handel inom EU, främja tillverkning av högteknologiska produkter och ytterligare 
diversifiera importkällorna. Vi rekommenderar också att man fortsätter att leta efter nya exportmarknader. 

2. Vi rekommenderar att man ser över strategin för naturgaskontrakt och försöker ha en blandning av både 
långa och korta kontrakt. Vi rekommenderar att man ytterligare diversifierar energiförsörjningskällorna. 

3. Vi rekommenderar att åtgärderna inom den europeiska gröna given och deras genomförande utvärderas 
och att eventuella negativa socioekonomiska konsekvenser beaktas. Vi rekommenderar att man i arbetet 
med att uppnå målen i den gröna given använder energi från kärnkraft och naturgas och inte bara från 
förnybara källor. 

4. Vi framhåller att det är avgörande att samtliga medlemsländer respekterar EU-rättens företräde. Vi begär 
att Litauen intar en tydlig och principfast ståndpunkt i detta avseende. 

5. Vi rekommenderar att Litauen i större utsträckning utnyttjar bästa praxis från andra EU-länder, för att 
uppnå sina mål om högre sociala normer, näringslivsutveckling och en balanserad och hållbar utveckling. 



6. Vi rekommenderar att större tonvikt läggs vid att förbättra cybersäkerheten, inklusive skyddet av 
datainfrastrukturen. 

7. Vi rekommenderar att EU och dess medlemsländer prioriterar människors kunskaper i ekonomi, 
utbildning och informationsspridning. 

8. Vi rekommenderar att EU:s nya handelsavtal innehåller ambitiösa sociala normer, arbetsnormer och 
hälsonormer. Vi rekommenderar att man fastställer riktlinjer på EU-nivå för vad sociala medieplattformar 
måste göra och vad de inte får göra när de hanterar användarinformation och personuppgifter. 

9. Vi rekommenderar att man ytterligare överväger möjligheten till gemensam upplåning på EU-nivå för att 
skapa gynnsammare lånevillkor. Vi rekommenderar också att man utvecklar en ekonomiskt hållbar och 
ansvarsfull politik som minskar medlemsstaternas lånebehov. 

10. Vi rekommenderar att man stärker tillsynen över utnyttjandet och användningen av EU-medel, med 
början inom kommunerna, och befäster nuvarande praxis att justera användningen av medel. Eftersom de 
objektiva omständigheterna för mottagarna av EU-finansiering kan förändras är det mycket viktigt att 
behovet av öppenhet vägs mot behovet av flexibilitet. 

11. Vi rekommenderar att Litauen fortsätter att aktivt främja näringslivsutveckling och investeringar i sina 
regioner. 

 

3. Analys av den nationella medborgarpanelens diskussioner och 

resultat 
Deltagarna i den nationella medborgarpanelen diskuterade de viktigaste frågor som för närvarande är relevanta 
för Litauen (de frågor som diskuteras brett i nationell politik och i medierna) och möjliga lösningar på dem. 
Omröstningen om panelens viktigaste slutsatser visade att nästan 45 % av alla röster under båda sessionerna 
lades på förslag om två ämnen: förbindelserna med Kina och hanteringen av migrationsströmmar (se tabellen 
nedan). Energipolitiken fick också stor uppmärksamhet: även om det bara fanns ett förslag om detta ämne fick 
det nästan 10 % av alla deltagarnas röster. Dessa omröstningsresultat tyder på att medborgarnas uppfattning om 
Europas framtid kan bero på befintliga (nationella) politiska problem och aktuella frågor. 
 
Rekommendation Röster 

Första sessionen: EU:s roll och befogenheter inom utrikespolitiken 

1. Vi uppmanar EU att utveckla en effektivare politik gentemot Kina. Litauen får 
för närvarande inte tillräckligt stöd men landet har inte heller anpassat sin 
ståndpunkt tillräckligt till sina EU-partner. För att uppnå en effektivare 
sammanjämkning av intressen inom EU och en enhetlig politik både i fråga om 
Kina och i andra utrikespolitiska frågor rekommenderar vi att man överväger 
möjligheten att införa en tjänst som utrikesminister på EU-nivå. 

11 (22,9 %) 
 
8 – viktigt för Europa 
som helhet, 3 – 
personligen viktigt 

2. Vi rekommenderar att man på EU-nivå återigen tar upp frågan om att införa ett 
kvotsystem för migranter.  

9 (18,8 %) 
 
9 – viktigt för Europa 
som helhet 

3. Vi rekommenderar att en kommission skapas på EU-nivå för att hantera 
migrationsutmaningar, för att påskynda insatserna vid migrationskriser, för att 
garantera medlemsländernas rätt att förklara och försvara sina nationella 
intressen och för att utarbeta och genomföra gemensamma riktlinjer för 
migrationshantering. 

7 (14,6 %) 
 
3 – viktigt för Europa 
som helhet, 4 – 
personligen viktigt 

4. Vi rekommenderar att de ekonomiska och humanitära banden med länderna i 
Nordafrika stärks, med beaktande av deras politiska situation, särskilt för att 
minska det inflytande som Kina, Ryssland och andra länder har på regionen. 

6 (12,5 %) 
 
6 personligen viktigt 

5. Vi rekommenderar att banden med Östeuropa stärks, och att man vidtar åtgärder 
med ekonomisk verkan på individnivå. 

5 (10,4 %) 
 
5 personligen viktigt 

Andra sessionen: EU:s ekonomiska roll 
1. Vi rekommenderar att EU vidtar olika åtgärder för att förbättra 

försörjningstryggheten för viktiga varor: genom att prioritera handel inom EU, 
främja tillverkning av högteknologiska produkter inom EU och ytterligare 
diversifiera importkällorna. Vi rekommenderar också att man undersöker nya 
exportmarknader. 

9 (19,6 %) 
 
3 – viktigt för Europa 
som helhet, 6 – 
personligen viktigt 

2. Vi rekommenderar att man ser över strategin för naturgaskontrakt och försöker 
ha en blandning av både långa och korta kontrakt. Vi rekommenderar att man 
ytterligare diversifierar energiförsörjningskällorna. 

9 (19,6 %) 
 
9 – viktigt för Europa 
som helhet 



3. Vi rekommenderar att åtgärderna inom den europeiska gröna given och deras 
genomförande utvärderas och att eventuella negativa socioekonomiska 
konsekvenser beaktas. Vi rekommenderar att man i arbetet med att uppnå målen 
i den gröna given använder energi från kärnkraft och naturgas och inte bara från 
förnybara källor. 

6 (13 %) 
 
6 personligen viktigt 

4. Vi framhåller att det är viktigt att samtliga medlemsländer respekterar EU-rättens 
företräde. Vi begär att Litauen intar en tydlig och principfast ståndpunkt i detta 
avseende. 

4 (8,7 %) 
 
2 – viktigt för Europa 

som helhet, 2 – 
personligen viktigt 

 
Vidare är de frågor som har störst betydelse för deltagarna – förbindelserna med Kina, migration och energi – 
inte av tillfällig karaktär: hur man löser dem kommer att få stor inverkan på Europas framtid på lång sikt. Det är 
därför inget problem att aktuella frågor rimligen ligger deltagarna varmt om hjärtat när de tänker på framtiden. 
Eftersom framtiden byggs med många små steg från och med i dag är en förståelse av medborgarnas 
grundläggande förväntningar på kort sikt en förutsättning för att man ska kunna hantera långsiktiga processer 
och lösa problem på ett hållbart sätt. Detta resonemang ligger till grund för analysen nedan av den nationella 
medborgarpanelens viktigaste resultat. 
 
Det största totala antalet röster (11 eller nästan 12 %) gick till uttalandet att EU behöver en effektivare politik 
gentemot Kina. Denna övergripande slutsats omfattar en rad mer specifika uttalanden. För det första påpekade 
deltagarna att EU:s stöd till Litauen mot bakgrund av de ekonomiska påtryckningarna från Kina hittills har varit 
otillräckligt. För det andra betonade företrädarna för den grupp som framförde slutsatsen att Litauen också 
måste stärka samordningen av sin politik gentemot Kina med sina EU-partner, särskilt eftersom handeln med 
Kina fortfarande är viktig för EU som helhet. För det tredje föreslog medborgarna att inrättandet av en tjänst 
som utrikesminister på EU-nivå kan bidra till en effektivare samordning av ståndpunkter och utformning av den 
gemensamma politiken i fråga om Kina och i andra frågor. Åtta deltagare ansåg att denna slutsats var särskilt 
viktig för Europa som helhet och tre deltagare att den var personligen viktig för dem. 
 
Frågan om förbindelserna med Kina hänger nära samman med två andra förslag som fick ett stort antal röster. 
Nio deltagare röstade för slutsatsen från den andra sessionen om att EU måste stärka försörjningstryggheten 
(tre deltagare uppgav att detta är av stor betydelse för Europa som helhet och sex andra deltagare att det är 
personligen viktigt för dem). Även denna slutsats omfattade flera aspekter. För det första betonade medborgarna 
behovet av att prioritera EU:s marknader, som kännetecknas av tillförlitliga leverantörer och högre 
produktstandarder. För det andra betonades behovet av att främja högteknologisk produktionskapacitet inom 
Europa. För det tredje var medborgarna positiva till en ytterligare diversifiering av importkällorna. Vid 
utarbetandet av dessa rekommendationer hänvisade diskussionsdeltagarna gång på gång till Kina som en viktig 
faktor: säkerhetshoten kopplade till kinesiska produkter, beroendet av råvaror från Kina för tillverkning av 
högteknologiska produkter och Kinas praxis att kopiera eller stjäla teknik från västeuropeiska företag med 
verksamhet på den kinesiska marknaden. Ytterligare sex röster (”personligen viktigt”) gick till förslaget om att 
EU:s ekonomiska och humanitära samarbete med nordafrikanska länder ska utvecklas, eftersom det är 
viktigt att minska Kinas, Rysslands och andra fientliga staters inflytande i dessa länder. 
 
Omröstningsresultatet visade också på deltagarnas oro över migrationsfrågor. På det utrikespolitiska området 
handlade två av de tre slutsatser som fick flest röster om migration. Nio deltagare röstade för förslaget att EU 
åter bör ta upp möjligheten att inrätta ett system med obligatoriska migrantkvoter för medlemsländerna 
(alla framhöll detta förslags särskilda betydelse för Europa som helhet). Deltagarna bakom slutsatsen var positiva 
till att de nationella kvoterna fastställs utifrån folkmängden och att medfinansiering från EU anslås för 
omhändertagandet av de migranter som fördelas enligt kvoterna. Ytterligare sju deltagare röstade för förslaget 
om att inrätta en permanent funktionell kommission på EU-nivå för att hantera migrationsfrågor, som 
företrädare för medlemsländerna skulle delegeras till (tre ansåg att förslaget var av särskild betydelse för 
Europa som helhet och fyra att det var personligen viktigt för dem). Deltagarna betonade att ett sådant organ 
kan påskynda EU:s insatser vid migrationskriser och samtidigt verka för en lämplig balans mellan respekten för 
gemensamma EU-principer och medlemsländernas rätt att försvara sina nationella intressen och landets säkerhet. 
 
Under diskussionerna om migrationspolitiken diskuterade deltagarna två olika kriser i hanteringen av 
migrationsströmmar: migrationskrisen i Medelhavsområdet 2016 och den belarusiska hybridattacken 2021 mot 
Litauen, Lettland och Polen, då Minsk utnyttjade migrationsströmmar från Mellanöstern och Afrika. Flera 
paneldeltagare sade att de upplevde krisen 2016 som avlägsen och irrelevant, både för dem själva och för Litauen 
som helhet, och att det förslag som då först lades fram om att inrätta ett kvotsystem för migranter hade verkat 
olämpligt. Enligt deltagarna har erfarenheterna av en hybridattack flyttat fokus till migrationen i Östeuropa och 
lett till en ny bedömning av kvoter som ett lämpligt, effektivt och solidaritetsbaserat migrationspolitiskt 



instrument. Flera deltagare påpekade att det under krisen 2021 blev svårt att skilja mellan flyktingar, migranter 
och personer som utgör säkerhetshot, som kommer in på landets  
territorium. Alla som deltog i debatten var överens om att EU:s nuvarande ”öppna” migrationspolitik inte tar 
tillräcklig hänsyn till de hot som migration, medlemsstaternas nationella intressen, förmågan att integrera 
migranter osv. utgör. Medborgarna kritiserade också EU för att svara långsamt eller negativt på Litauens behov, 
bland annat unionens vägran att finansiera byggandet av en barriär vid de yttre gränserna. 

 
Sammanfattningsvis driver de två viktigaste politiska frågorna för Litauen 2021 – förbindelserna med Kina och 
hanteringen av migrationsströmmar – litauerna att kräva ett större engagemang från EU:s sida och en effektivare 
gemensam politik. Medborgarna är oroade över Kinas politik och Kinas växande inflytande i Europa och i EU:s 
grannskap. Det måste erkännas att Kinas ekonomiska inflytande tvingar Europa att söka lämpliga välavvägda 
politiska åtgärder. Enligt medborgarna är den främsta lösningen att stärka EU:s gemensamma utrikespolitiska 
instrument, industripolitik och samarbete med grannländerna. Likaså pekade medborgarna på att en samlad 
insats på EU-nivå, bland annat ett eventuellt nytt kvotsystem för migranter, förmodligen är det lämpligaste sättet 
att undvika de säkerhetshot som migrationen utgör och att snabbt och effektivt hantera migrationsströmmarna 
till Europa. Deltagarna i medborgarpanelen ansåg att en starkare och mer samordnad gemensam EU-politik är 
det bästa svaret på de allt större påtryckningarna från Kina och hybridattacken från Belarus. 

 
Paneldeltagarnas synpunkter på dessa kriser kan jämföras med deras förslag om energi- och klimatpolitiska 
frågor. I slutet av 2021 ställdes många litauiska medborgare direkt inför utmaningen med stigande 
uppvärmningskostnader, och energipriskrisen blev snabbt en av Litauens viktigaste aktuella frågor. Oron över 
energipriserna syntes också i hur paneldeltagarna röstade: nio medborgare röstade till och med för slutsatsen att 
detta var den viktigaste frågan för Europa som helhet. Den främsta rekommendationen från deltagarna var att se 
över medlemsstaternas nuvarande praxis när det gäller att ingå energileveransavtal med olika 
leverantörer i syfte att ingå avtal på både lång och kort sikt. Med andra ord stödde medborgarna en politik 
för energidiversifiering, men lämnade inga rekommendationer för en gemensam EU-politik och 
rekommenderade inte någon ytterligare integrering av energipolitiken. 

 
När det gäller klimatpolitiken rekommenderade medborgarna att åtgärderna inom den europeiska gröna 
given utvärderas med avseende på förväntade socioekonomiska effekter och ambitionsnivå. Sex 
deltagare röstade för detta förslag, och alla ansåg att det var personligen viktigt. Vissa deltagare oroade sig för att 
den ”gröna omställningen” genomförs alltför snabbt och hävdade att Litauen måste göra en noggrannare 
bedömning av om en sådan politik kan skada landets och dess invånares behov. Behovet av att använda 
kärnenergi och naturgas vid sidan av förnybara energikällor togs också upp av flera deltagare. Till stöd för sin 
ståndpunkt hänvisade de till Tysklands beslut att fortsätta använda naturgas och utnyttja den potential som finns 
hos den nya generationens så kallade modulära kärnkraftverk. I diskussionerna om klimatpolitik prioriterade 
paneldeltagarna därför medlemsländernas politik, som utformats för att tillgodose nationella behov, framför en 
ambitiös gemensam EU-politik för klimatstyrning. 

 
Med tanke på det relativt låga antalet deltagare i panelen och medborgarnas olika svar (mer samlad insats eller 
ökad flexibilitet) på olika typer av kriser vore det olämpligt att här överväga generella och mer allmänt tillämpade 
åtgärder. Denna dynamik i åsikterna kan dock ge upphov till intressanta ämnen för vidare forskning om litauiska 
medborgares inställning till frågor som rör EU-integrationen, där hänsyn bör tas till förändringar och skillnader i 
medborgarnas åsikter om EU:s självständiga politik och institutionella åtgärder. 

 

4. Medborgarpanelens resultat mot bakgrund av den allmänna 

opinionen i Litauen 

För att sätta den nationella medborgarpanelens resultat i ett sammanhang innehåller detta sista avsnitt av 
rapporten en jämförelse med resultaten av två relevanta opinionsundersökningar och de preliminära resultaten av 
annan förberedande verksamhet inför konferensen om Europas framtid. Den första opinionsundersökningen 
som granskas i denna del av rapporten är en enkät bland medborgarna som genomfördes av Eurobarometern i 
oktober–november 2020 om konferensen om Europas framtid. Den andra är den senaste standardiserade 
Eurobarometerundersökningen, som genomfördes sommaren 2021. Eftersom delar av dessa undersökningar var 
inriktade på andra politiska frågor och på deltagarnas förväntningar på själva konferensen görs följande 
jämförelser med hänsyn till de aktuella frågor som panelen behandlar. Analysen av den förberedande 
verksamheten inför konferensen om Europas framtid bygger på en första rapport från EESC om dessa 
aktiviteter, som innehåller deltagarnas synpunkter på en lång rad EU-politiska frågor. 

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


 
Resultaten av Eurobarometerundersökningarna tyder på att diskussionerna och paneldeltagarnas 
röstningsbeteende ger en rättvis bild av de åsikter som råder i det litauiska samhället. Paneldeltagarnas 
rekommendationer om att stärka den gemensamma utrikes- och migrationspolitiken och visst beslutsfattande på 
EU-nivå ligger i linje med de bredare opinionsundersökningarna: 

- Litauiska medborgare är mer positiva till en gemensam försvarspolitik för EU än EU-genomsnittet 
(90 % respektive 78 %). 

- Litauiska medborgare är mer positiva till en gemensam migrationspolitik för EU än EU-genomsnittet 
(76 % och 71 %, skillnaden faller möjligen inom felmarginalen). 

- Litauiska medborgare ser migration som en av de två största utmaningarna för EU. 
- Litauiska medborgare är mer välvilliga till lösningar på EU-nivå (49 % jämfört med 42 %). 

De litauiska medborgare som deltog i de förberedande evenemangen inför konferensen om Europas framtid 
betonade också vikten av försvarssamarbete, EU:s gemensamma migrationspolitik och EU:s utrikespolitik som 
områden där Litauen är intresserat av ett större engagemang från EU:s sida. 
 
Uppgifterna från Eurobarometerundersökningarna kan förklara paneldeltagarnas åsikter om förbindelserna med 
Kina och energipriserna: litauerna var mer oroade än EU-genomsnittet över de försämrade förbindelserna mellan 
världens länder och de geopolitiska spänningarna till följd av detta (33 % jämfört med 18 %). Paneldeltagarnas 
slutsatser om behovet av att utveckla en mer ambitiös gemensam politik gentemot Kina stämmer överens med 
både dessa slutsatser och det ovannämnda stödet för beslutsfattande på EU-nivå och för en gemensam 
försvarspolitik för EU. I gengäld kan det faktum att paneldeltagarna är så angelägna att hitta olika lösningar för 
att sänka energipriserna bero på att litauerna är mycket mer oroade än EU-genomsnittet för stigande inflation 
och stigande priser (53 % respektive 23 %). Känslighet för stigande inflation gör att det förefaller viktigare att 
begränsa prisökningarna än att utveckla gemensam EU-politik eller andra politiska mål. 
 
Eurobarometeruppgifterna visar också på en intressant förändring i de litauiska medborgarnas inställning till 
migration som ett politiskt problem. I 2020 års undersökning angav färre litauer än EU-genomsnittet att 
migration är den viktigaste utmaningen för EU:s framtid (16 % mot 27 %). I 2021 års undersökning hade 
andelen litauiska svarande som angav migration som det största problemet för EU däremot ökat till 32 % (EU-
genomsnittet: 25 %). Även om en sådan åsiktsförändring kan bero på att frågan är annorlunda formulerad 
stämmer det också överens med de insikter som deltagarna i paneldiskussionerna delade med sig av om hur deras 
syn på migrationsfrågor har utvecklats. 
 
Dessutom visar en jämförelse av resultaten från medborgarpanelen och uppgifterna från 
Eurobarometerundersökningen att det finns en skillnad mellan paneldeltagarnas ganska försiktiga hållning till 
EU:s klimatpolitik och de litauiska medborgarnas oro över klimatförändringarna. Även om paneldeltagarna 
efterlyste en bedömning av huruvida den europeiska gröna given är för ambitiös och skulle kunna skada Litauens 
intressen, har litauerna konsekvent angett klimatförändringarna som en av de största utmaningarna för EU, enligt 
Eurobarometerundersökningarna. I 2020 års undersökning nämnde 47 % av de litauiska uppgiftslämnarna 
klimatet som den största globala utmaningen för EU:s framtid (EU-genomsnittet: 45 %). I 2021 års 
undersökning var siffran 28 % av de litauiska respondenterna (EU-genomsnittet: 25 %). Det bör poängteras att 
medborgare som deltog i andra förberedande evenemang inför konferensen om Europas framtid också nämnde 
klimatpolitik som ett av de områden där Litauen bör vara mest intresserat av ett större engagemang från EU:s 
sida. Denna skillnad kan mycket väl förklaras av paneldeltagarnas motivation att rösta: alla som röstade för 
rekommendationen att ompröva åtgärderna inom den europeiska gröna given uppgav att frågan var viktig för 
dem personligen. Detta innebär att personligt motstånd inte nödvändigtvis är oförenligt med uppfattningen att 
klimatförändringarna är en av de viktigaste politiska utmaningar som EU står inför. 
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