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Denne rapport er inddelt i fire dele. Første del beskriver i korte træk, hvordan arrangementet blev 
tilrettelagt. Anden del indeholder de anbefalinger om EU-politikker og nationale litauiske politikker, der 
er udarbejdet af deltagerne i borgerpanelet. Tredje del indeholder en kort analyse af gruppernes drøftelser 
og panelets vigtigste resultater. Fjerde del sammenligner borgerpanelets resultater med resultaterne af 
undersøgelser blandt litauiske borgere om Europas tilstand og fremtid. 

1. Tilrettelæggelse af det nationale borgerpanel 
 
Efter konferencen om Europas fremtids vejledning i tilrettelæggelse af nationale borgerpaneler 
udarbejdede den litauiske afdeling af forskningsagenturet Kantar TNS i december 2021 på vegne af 
udenrigsministeriet en metode til tilfældig, stratificeret og repræsentativ udvælgelse af litauiske borgere, på 
grundlag af hvilken Kantar TNS udvalgte 25 litauiske borgere i alderen 18-65 år, som repræsenterede 
forskellige socioøkonomiske grupper og alle de geografiske regioner i Litauen1. 
Den 4. januar blev de udvalgte borgere indbudt til et virtuelt åbningsmøde, hvor idéen bag det nationale 
borgerpanel blev præsenteret, og de emner, der er mest relevante for Europas fremtid, blev drøftet. Efter 
arrangementet modtog deltagerne et dokument med en nærmere beskrivelse af de spørgsmål, der blev 
drøftet, og med informationskilder. 
Den 15. januar var udenrigsministeriet vært for det nationale borgerpanel om Europas fremtid. 
Arrangementet blev afholdt af udenrigsministeriet, Eastern Europe Studies Centre (EESC) og 
forskningsagenturet Kantar TNS. De 25 udvalgte borgere deltog personligt. 
 
Paneldeltagerne drøftede to EU-politikspørgsmål: hvad EU's rolle og beføjelser inden for 
udenrigspolitik bør være, og hvilken økonomisk rolle EU bør spille. Under arrangementet var der afsat 
et særskilt møde til hvert af disse emner, hvor eksperterne i EU-politik, Linas Kojala (EESC) og Ramūnas 
Vilpišauskas (Vilnius Universitet), indledningsvis kort gjorde borgerne bekendt med oplysninger og 
spørgsmål, der var relevante for emnet for mødet. Borgerne kunne stille spørgsmål og komme med deres 
synspunkter. Efter ekspertens indledning blev deltagerne inddelt i tre mindre grupper, som hver udgjorde 
et repræsentativt udsnit, og hver gruppe skulle tage stilling til et forskelligt spørgsmål vedrørende emnet 
for mødet. På mødet om udenrigspolitik blev følgende spørgsmål drøftet: 

1.1. Er der behov for en selvstændig EU-forsvars- og -udenrigspolitik? 
1.2.  Hvilken form for forbindelser bør EU have med sine naboer i Østeuropa og med 

Nordafrika og Tyrkiet? 
1.3.  Hvilken form for migrationspolitik bør EU have? 

På mødet om EU's økonomiske rolle blev følgende spørgsmål behandlet: 
2.1.  Er der behov for en større omfordeling af midler fra EU-budgettet og for fælles EU-

låntagning? 
2.2. Bør sociale standarder reguleres på EU-plan? 
2.3. Hvordan kan EU's økonomi styrkes? 

Ved mødets afslutning skulle hver gruppe formulere de vigtigste konklusioner af deres drøftelse i form af 
principerklæringer eller mere konkrete forslag vedrørende aktuelle EU-politikspørgsmål. Under den 
generelle drøftelse fremlagde en repræsentant for hver gruppe så disse konklusioner for de øvrige 
paneldeltagere, og deltagerne fra de andre grupper kunne stille spørgsmål og komme med forslag for at 
supplere forslagene. Efter fremlæggelserne og drøftelserne stemte borgerne individuelt for to 
konklusioner: det forslag eller den erklæring, der er vigtigst for at styrke Litauens rolle i EU og for EU's 
egen succes i hele Europa, og den erklæring eller det forslag, der syntes at være vigtigst for deltagerens 
personlige velbefindende som EU-borger. Afstemningen blev efterfulgt af en drøftelse, som 
sammenfattede de vigtigste idéer, der var blevet fremsat på det nationale borgerpanels møde. 
I ugen efter arrangementet gennemgik eksperterne indholdet af drøftelserne og finjusterede de idéer, som 
borgerne havde fremsat. Den 25. januar blev der afholdt et virtuelt sammenfattende møde, hvor borgerne 
blev præsenteret for de anbefalinger, der var kommet frem på baggrund af indholdet af deres drøftelser. 
Borgerne havde mulighed for at tilkendegive, om de støttede anbefalingerne, og for at supplere deres  

                                                      
1 Borgere, der repræsenterer byerne Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai og Panevėžys og amterne Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai og Utena, blev udvalgt på grundlag af 
data fra Litauens statistiske kontor. 



indhold og rangordne dem. Denne mulighed var åben for alle deltagerne i en uge efter det 
sammenfattende møde, hvor de skriftligt kunne sende deres synspunkter og bemærkninger til 
paneltilrettelæggerne. 
 

2. Det nationale borgerpanels resultater  

Denne del af rapporten indeholder det nationale borgerpanels resultater, dvs. anbefalinger og erklæringer 
fra arbejdsgrupperne om EU's rolle inden for udenrigspolitik og økonomi. 
 
Første møde: EU's rolle og beføjelser inden for udenrigspolitik 
 

1. Vi opfordrer EU til at udforme en mere effektiv politik over for Kina. Der er behov for større støtte til 

Litauen, men Litauen bør også i højere grad tilpasse sin holdning til sine EU-partnere. For at sikre en 

mere effektiv afstemning af interesser inden for EU og en fælles politik over for Kina såvel som 

vedrørende andre udenrigspolitiske spørgsmål anbefaler vi, at muligheden for at oprette en EU-

udenrigsministerpost overvejes. 

2. Vi anbefaler, at der på EU-plan vendes tilbage til spørgsmålet om indførelse af en kvoteordning for 

migranter. 

3. Vi anbefaler, at der på EU-plan nedsættes en kommission, som skal beskæftige sig med 

migrationsudfordringer for at sikre en hurtigere reaktion på migrationskriser, garantere medlemsstaterne 

ret til at redegøre for og forsvare deres nationale interesser og udarbejde og gennemføre fælles 

retningslinjer for migrationsstyring. 

4. Vi anbefaler, at man styrker de økonomiske og humanitære forbindelser med de nordafrikanske lande 

under hensyntagen til deres politiske situation, navnlig med henblik på at mindske Kinas, Ruslands og 

andre landes indflydelse i regionen. 

5. Vi anbefaler, at man styrker forbindelserne med Østeuropa og samtidig fremmer økonomiske 

foranstaltninger, der når ud til de enkelte personer. 

6. Vi opfordrer til, at EU-sanktioner over for udenlandske enheder bliver skærpet, mere målrettede og 

omfatter centrale personer fra den sanktionerede stat (f.eks. politiske ledere). 

7. Vi opfordrer til, at EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik baseres på et grundlæggende princip om 

solidaritet mellem forskellige EU-medlemsstater, europæiske regioner og samfund.  

8. Vi anbefaler, at EU reviderer sin hidtil åbne migrationspolitik, som fører til sikkerhedsproblemer, øger 

kriminaliteten og skaber lukkede fællesskaber i samfundet. 

9. Vi opfordrer Litauen til mere aktivt at tilkendegive sin holdningtil migrationspolitikspørgsmål og tage 

initiativ til drøftelser om migrationsudfordringer. 

10. Vi anbefaler, at EU fører en aktiv og stram politik over for stater, der anvender migrationsstrømme som 

redskab til hybride angreb, ved enstemmigt at pålægge hårdere sanktioner og samtidig have samtaler med 

dem med henblik på at nedtrappe situationen. 

Andet møde: EU's økonomiske rolle 

1. Vi anbefaler, at EU træffer forskellige foranstaltninger for at øge forsyningssikkerheden for vigtige varer: 

prioritering af samhandelen inden for EU, styrkelse af fremstillingen af højteknologiske produkter og 

yderligere diversificering af importkilderne. Vi anbefaler også, at der fortsat søges efter nye 

eksportmarkeder. 

2. Vi anbefaler, at man gennemgår tilgangen til naturgaskontrakter med henblik på at tilstræbe både lang- 

og kortfristede kontrakter. Vi anbefaler, at energiforsyningskilderne diversificeres yderligere. 

3. Vi anbefaler, at foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt og deres gennemførelse vurderes under 

hensyntagen til eventuelle negative socioøkonomiske konsekvenser. I forbindelse med arbejdet på at nå 

målene i den grønne pagt anbefaler vi, at der anvendes energi fra kernekraft og naturgas i tillæg til 

vedvarende energikilder. 

4. Vi påpeger, at det er væsentligt, at alle medlemsstaterne respekterer EU-rettens forrang. Vi opfordrer 

Litauen til at indtage en klar og principfast holdning i denne henseende. 

5. Vi anbefaler, at Litauen i højere grad gør brug af bedste praksis i EU-landene for at nå sine mål om 

højere sociale standarder, virksomhedsudvikling og en afbalanceret og bæredygtig udvikling. 



6. Vi anbefaler, at der lægges større vægt på at styrke cybersikkerheden, herunder beskyttelse af 

datainfrastruktur. 

7. Vi anbefaler, at EU og dets medlemsstater prioriterer fremme af økonomiske kompetencer blandt 

borgerne samt uddannelse og informationsformidling. 

8. Vi anbefaler, at nye EU-handelsaftaler omfatter ambitiøse social-, arbejds- og sundhedsstandarder. Vi 

anbefaler, at der på EU-plan fastsættes retningslinjer for, hvad sociale medieplatforme skal gøre, og hvad 

de ikke må gøre, i deres forvaltning af bruger- og personoplysninger. 

9. Vi anbefaler, at fælles låntagning på EU-plan i højere grad overvejes med henblik på at skabe mere 

gunstige lånebetingelser. Vi anbefaler også, at der udformes finansielt bæredygtige og ansvarlige 

politikker, der mindsker medlemsstaternes behov for at låne. 

10. Vi anbefaler, at tilsynet med udnyttelse og anvendelse af EU-midler styrkes, begyndende med 

kommunerne, og at den aktuelle praksis med tilpasning af anvendelsen af midler konsolideres. Da de 

objektive omstændigheder for modtagerne af EU-midler kan ændre sig, er det meget vigtigt at skabe 

balance mellem behovet for gennemsigtighed og behovet for fleksibilitet. 

11. Vi anbefaler, at Litauen fortsat aktivt fremmer erhvervsudvikling og investeringer i sine regioner. 

 

3. Analyse af det nationale borgerpanels drøftelser og resultater 

Deltagerne i det nationale borgerpanel behandlede de vigtigste spørgsmål, der i øjeblikket er relevante for 
Litauen (dem, der debatteres bredt i den nationale politik og medierne), og deres mulige løsninger. 
Afstemningen om panelets vigtigste konklusioner viste, at næsten 45 % af det samlede antal stemmer på 
begge møder gik til forslag vedrørende to emner: forbindelserne med Kina og styring af 

migrationsstrømme (jf. nedenstående tabel). Spørgsmålet om energipolitik fik også stor opmærksomhed: 
Selv om der kun var ét forslag herom, modtog det næsten 10 % af alle deltagernes stemmer. Disse 
afstemningsresultater tyder på, at borgernes opfattelse af Europas fremtid kan afhænge af eksisterende 

(nationale) politiske problemer og aktuelle forhold. 
 
Anbefaling Stemmer 

Første møde: EU's rolle og beføjelser inden for udenrigspolitik 

1. Vi opfordrer EU til at udforme en mere effektiv politik over for Kina. Den 
støtte, som Litauen i øjeblikket får, er utilstrækkelig, men Litauen har heller ikke i 
tilstrækkelig grad tilpasset sin holdning til sine EU-partnere. For at sikre en mere 
effektiv afstemning af interesser inden for EU og en fælles politik over for Kina 
såvel som vedrørende andre udenrigspolitiske spørgsmål anbefaler vi, at 
muligheden for at oprette en EU-udenrigsministerpost overvejes. 

11 (22,9 %) 
 
8 vigtigt for Europa som 
helhed, 3 personligt 

2. Vi anbefaler, at der på EU-plan vendes tilbage til spørgsmålet om indførelse af 
en kvoteordning for migranter.  

9 (18,8 %) 
 
9 vigtigt for Europa som 
helhed 

3. Vi anbefaler, at der på EU-plan nedsættes en kommission, som skal beskæftige 
sig med migrationsudfordringer for at sikre en hurtigere reaktion på 
migrationskriser, garantere medlemsstaterne ret til at redegøre for og forsvare 
deres nationale interesser og udarbejde og gennemføre fælles retningslinjer for 
migrationsstyring. 

7 (14,6 %) 
 
3 vigtigt for Europa som 
helhed, 4 personligt 

4. Vi anbefaler, at man styrker de økonomiske og humanitære forbindelser med de 
nordafrikanske lande under hensyntagen til deres politiske situation, navnlig med 
henblik på at mindske Kinas, Ruslands og andre landes indflydelse i regionen. 

6 (12,5 %) 
 
6 vigtigt personligt 

5. Vi anbefaler, at man styrker forbindelserne med Østeuropa og samtidig træffer 
økonomiske foranstaltninger, der når ud til de enkelte personer. 

5 (10,4 %) 
 
5 vigtigt personligt 

Andet møde: EU's økonomiske rolle 

1. Vi anbefaler, at EU tager en række skridt for at øge forsyningssikkerheden for 
vigtige varer: prioritering af samhandelen inden for EU, styrkelse af 
fremstillingen af højteknologiske produkter i EU og yderligere diversificering af 
importkilderne. Vi anbefaler også, at mulighederne for nye eksportmarkeder 
undersøges. 

9 (19,6 %) 
 
3 vigtigt for Europa som 
helhed, 6 personligt 

2. Vi anbefaler, at man gennemgår tilgangen til naturgaskontrakter med henblik på 
at tilstræbe både lang- og kortfristede kontrakter. Vi anbefaler, at 

9 (19,6 %) 
 



energiforsyningskilderne diversificeres yderligere. 9 vigtigt for Europa som 
helhed 

3. Vi anbefaler, at foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt og deres 
gennemførelse vurderes under hensyntagen til eventuelle negative 
socioøkonomiske konsekvenser. I forbindelse med arbejdet på at nå målene i 
den grønne pagt anbefaler vi, at der anvendes energi fra kernekraft og naturgas i 
tillæg til vedvarende energikilder. 

6 (13 %) 
 
6 vigtigt personligt 

4. Vi påpeger, at det er vigtigt, at alle medlemsstaterne respekterer EU-rettens 
forrang. Vi opfordrer Litauen til at indtage en klar og principfast holdning i 
denne henseende. 

4 (8,7 %) 
 
2 vigtigt for Europa som 
helhed, 2 personligt 

 
Desuden har de spørgsmål, der har størst betydning for borgerne – forbindelserne med Kina, migration 
og energi – ikke ad hoc-karakter: hvordan de løses, vil få stor indvirkning på Europas fremtid på lang sigt. 
Derfor er det ikke problematisk, at aktuelle sager sandsynligvis vil ligge borgerne stærkt på sinde, når de 
tænker på fremtiden. Eftersom fremtiden opbygges i mange små trin fra og med i dag, er en forståelse af 
borgernes grundlæggende forventninger på kort sigt en forudsætning for at kunne håndtere langsigtede 
processer og løse problemer på en holdbar måde. Dette ræsonnement underbygger nedenstående analyse 
af det nationale borgerpanels vigtigste resultater. 
 
Det højeste samlede antal stemmer (11 eller næsten 12 %) gik til erklæringen om, at EU har behov for en 
mere effektiv politik over for Kina. Denne samlede konklusion omfatter en række mere specifikke 
erklæringer. For det første påpegede deltagerne, at EU's hidtidige støtte til Litauen i lyset af det 
økonomiske pres fra Kina har været utilstrækkelig. For det andet påpegede repræsentanterne for den 
gruppe, der nåede frem til konklusionen, at Litauen også er nødt til at styrke koordineringen af sin politik 
over for Kina med sine EU-partnere, især fordi handelen med Kina stadig er vigtig for EU som helhed. 
For det tredje fremsatte borgerne den idé, at oprettelsen af en EU-udenrigsministerpost kan bidrage til en 
mere effektiv koordinering af holdningerne og udformning af de fælles politikker vedrørende Kina og 
andre spørgsmål. Otte deltagere pegede på denne konklusion som særlig vigtig for Europa som helhed og 
tre deltagere som værende personligt vigtig for dem. 
 
Spørgsmålet om forbindelserne med Kina hænger tæt sammen med to andre forslag, der fik et stort antal 
stemmer fra borgerne. Ni deltagere stemte for konklusionen på andet møde om, at EU er nødt til at 
styrke forsyningssikkerheden (tre deltagere anførte, at dette er af stor betydning for Europa som 
helhed, og seks andre deltagere, at det er personligt vigtigt for dem). Denne konklusion har også flere 
facetter. For det første påpegede borgerne behovet for at prioritere EU-markeder, som er kendetegnet 
ved pålidelige leverandører og højere produktstandarder. For det andet påpegede deltagerne behovet for 
at fremme højteknologisk produktionskapacitet inden for Europa. For det tredje gik borgerne ind for 
yderligere diversificering af importkilderne. Ved formuleringen af disse anbefalinger henviste deltagerne i 
drøftelsen til stadighed til Kina som en faktor: sikkerhedstrusler i forbindelse med kinesiske produkter, 
afhængighed af forsyningen af råmaterialer fra Kina til fremstilling af højteknologiske produkter og Kinas 
praksis med at kopiere eller stjæle teknologier fra vestlige selskaber, der driver virksomhed på landets 
marked. Yderligere seks stemmer ("personligt vigtigt") gik til forslaget om, at EU's økonomiske og 
humanitære samarbejde med de nordafrikanske lande skal udvikles, fordi det er vigtigt at mindske 
Kinas, Ruslands og andre uvenlige staters indflydelse i disse lande. 
 
Resultaterne af afstemningen viste også borgernes bekymringer over migrationsspørgsmål. På det 
udenrigspolitiske område var to af de tre konklusioner, der fik flest stemmer, centreret omkring 
migration. Ni deltagere stemte for forslaget om, at EU bør tage muligheden for at indføre en ordning 
med obligatoriske migrantkvoter for medlemsstaterne op til fornyet overvejelse (de påpegede alle 
dette forslags særlige betydning for hele Europa). De deltagere, der formulerede konklusionen, gik ind 
for, at de nationale kvoter baseres på befolkning, og at EU-medfinansiering tildeles til de migranter, der 
fordeles i henhold til kvoterne. Yderligere syv deltagere stemte for forslaget om at nedsætte en fast 
funktionel kommission på EU-plan til behandling af migrationsspørgsmål, som repræsentanter 
for medlemsstaterne skal delegeres til (tre anså forslaget for at være af særlig betydning for Europa 
som helhed og fire personligt vigtigt for dem). Deltagerne påpegede, at et sådant organ kan fremskynde 
EU's reaktion på migrationskriser og samtidig sikre en passende balance mellem respekten for fælles EU-
principper og medlemsstaternes ret til at forsvare deres nationale interesser og sikkerhed. 
 
Under drøftelserne om migrationspolitik drøftede deltagerne to forskellige kriser i forbindelse med styring 
af migrationsstrømme: migrationskrisen i 2016 i Middelhavsområdet og det belarusiske hybride angreb i 
2021 på Litauen, Letland og Polen, hvor Minsk udnyttede migrantstrømme fra Mellemøsten og Afrika. 
En række paneldeltagere sagde, at krisen i 2016 havde virket fjern og irrelevant, både for dem selv og for 
Litauen som helhed, og at det forslag, der på daværende tidspunkt for første gang blev fremsat om at 



indføre en migrantkvoteordning, ikke havde virket hensigtsmæssigt. Ifølge deltagerne satte erfaringerne 
med et hybridt angreb fokus på migration i Østeuropa og førte til en nyvurdering af kvoter som et 
passende, effektivt og solidarisk baseret migrationspolitisk instrument. Flere deltagere påpegede, at det 
under krisen i 2021 blev vanskeligt at skelne mellem flygtninge, migranter og personer, der udgør en 
sikkerhedstrussel, som kommer ind på landets område. Alle deltagerne i debatten var enige om, at EU's 
nuværende "åbne" migrationspolitik ikke i tilstrækkelig grad tager højde for truslerne i forbindelse med 
migration, medlemsstaternes nationale interesser, kapaciteten til at integrere migranter osv. Borgerne 
kritiserede også EU for dets langsomme eller negative reaktion på Litauens behov, herunder dets 
afvisning af at finansiere opførelsen af en barriere ved den ydre grænse. 
 
Som konklusion foranlediger de to mest fremtrædende politikspørgsmål for Litauen i 2021 – 
forbindelserne med Kina og styring af migrationsstrømme – at de litauiske borgere efterlyser et større 
EU-engagement og en mere effektiv fælles politik. Borgerne er bekymrede over Kinas politik og dets 
voksende indflydelse i Europa og EU's nabolande. Det må erkendes, at Kinas økonomiske indflydelse 
tvinger Europa til at ty til passende afbalancerede politikforanstaltninger. Den vigtigste løsning er ifølge 
borgerne at styrke EU's fælles udenrigspolitiske instrumenter, industripolitik og samarbejde med 
nabolandene. Ligeledes pegede borgerne på en samlet indsats på EU-plan, herunder en eventuel ny 
kvoteordning for migranter, som den sandsynligvis mest hensigtsmæssige metode til at undgå de 
sikkerhedstrusler, som migration udgør, og styre migrationsstrømmene til Europa hurtigt og effektivt. 
Deltagerne i borgerpanelet var af den opfattelse, at en stærkere og tættere koordineret fælles EU-politik 
vil være den bedste reaktion på det stigende pres fra Kina og Belarus' hybride angreb. 
 
Paneldeltagernes syn på disse kriser kan sammenlignes med deres forslag om energi- og 
klimapolitikspørgsmål. Ved udgangen af 2021 stod mange litauiske borgere direkte over for udfordringen 
med stigende varmeomkostninger, og energipriskrisen blev hurtigt et af Litauens største aktuelle 
problemer. Bekymringerne over energipriserne kom også til udtryk i, hvordan paneldeltagerne stemte: Ni 
borgere stemte endda for konklusionen om, at dette er det vigtigste emne for Europa som helhed. 
Deltagernes vigtigste anbefaling var at gennemgå medlemsstaternes nuværende praksis med at 
indgå energiforsyningskontrakter med forskellige leverandører med henblik på at indgå både 
lang- og kortfristede kontrakter. Borgerne støttede med andre ord en energidiversificeringspolitik, men 
fremsatte ingen anbefalinger til en fælles EU-politik og anbefalede ikke en yderligere integration af 
energipolitikken. 
 
For så vidt angår klimapolitik anbefalede borgerne, at foranstaltningerne i den europæiske grønne 
pagt evalueres med hensyn til deres forventede socioøkonomiske indvirkning og ambition. Seks 
deltagere stemte for dette forslag, idet de alle anså det for personligt vigtigt. Nogle deltagere var 
bekymrede for, at "den grønne omstilling" gennemføres for hurtigt, og fremførte, at Litauen er nødt til at 
foretage en mere omhyggelig vurdering af, om sådanne politikker kan være skadelige for landets og dets 
borgeres behov. Behovet for at anvende kerneenergi og naturgas sammen med vedvarende energikilder 
blev også rejst af flere deltagere. Til støtte for deres holdning henviste de til Tysklands beslutning om 
fortsat at anvende naturgas og udnytte potentialet i den nye generation af såkaldte modulære 
kernekraftværker. Paneldeltagerne prioriterede i deres drøftelser om klimapolitik således 
medlemsstatspolitikker, der er udformet med henblik på at opfylde nationale behov, snarere end en 
ambitiøs fælles EU-klimaforvaltningspolitik. 
 
I betragtning af det relativt lille antal deltagere i panelet og borgernes forskellige svar (mere samlet indsats 
eller større fleksibilitet) på forskellige typer kriser vil det ikke være hensigtsmæssigt her at overveje 
generelle og mere bredt anvendte foranstaltninger. Denne tendens i synspunkterne kan dog give 
anledning til interessante emner til yderligere undersøgelse af de litauiske borgeres holdning til EU-
integrationsspørgsmål, som bør tage højde for ændringer og forskelle med hensyn til, hvordan borgerne 
forholder sig til selvstændige EU-politikker og institutionelle EU-foranstaltninger. 
 

4. Borgerpanelets resultater i en bredere kontekst på 

baggrund af den offentlige mening i Litauen 

For at sætte det nationale borgerpanels resultater ind i en sammenhæng sammenligner denne sidste del af 
rapporten dem kort med resultaterne af to relevante opinionsundersøgelser og de foreløbige resultater af 
andre forberedende aktiviteter med henblik på konferencen om Europas fremtid. Den første 
opinionsundersøgelse, der gennemgås i denne del af rapporten, er en undersøgelse af borgere, der blev 
foretaget af Eurobarometer i oktober og november 2020 om konferencen om Europas fremtid. Den 
anden opinionsundersøgelse er den seneste Eurobarometerstandardundersøgelse, der blev foretaget i 
sommeren 2021. Da dele af disse undersøgelser fokuserer på andre politikspørgsmål og på borgernes 

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


forventninger til selve konferencen, foretages følgende sammenligninger med hensyn til de aktuelle 
spørgsmål, som panelet dækker. Analysen af de forberedende aktiviteter med henblik på konferencen om 
Europas fremtid bygger på en indledende rapport om disse aktiviteter fra EESC, som redegør for de 
deltagende borgeres synspunkter på en lang række EU-politikspørgsmål. 
 
Resultaterne af Eurobarometerundersøgelserne tyder på, at borgerpaneldeltagernes drøftelser og 
afstemningsmønstre er en rimelig afspejling af de synspunkter, der er fremherskende i det litauiske 
samfund. Paneldeltagernes anbefalinger om at styrke den fælles udenrigs- og migrationspolitik og en vis 
beslutningstagning på EU-plan er i overensstemmelse med de mere generelle opinionsundersøgelser: 

- Litauiske borgere støtter i højere grad en fælles EU-forsvarspolitik end EU-gennemsnittet 

(henholdsvis 90 % og 78 %). 

- Litauiske borgere støtter i højere grad en fælles EU-migrationspolitik end EU-gennemsnittet 

(henholdsvis 76 % og 71 %; en mulig fejlmargen bør anføres i forbindelse med denne forskel). 

- Litauiske borgere mener, at migration er en af de to største udfordringer for EU. 

- Litauiske borgere er mere positivt indstillede over for løsninger på EU-plan (49 % sammenlignet 

med 42 %). 

De litauiske borgere, der deltog i de forberedende arrangementer med henblik på konferencen om 
Europas fremtid, fremhævede også betydningen af forsvarssamarbejde, fælles EU-migrationspolitik og 
EU-udenrigspolitik som områder, hvor Litauen er interesseret i større EU-engagement. 

 
Dataene fra Eurobarometerundersøgelserne kan forklare paneldeltagernes syn på forbindelserne med 
Kina og energipriserne: Litauerne er mere bekymrede end EU-gennemsnittet over forværringen af 
forbindelserne mellem verdens lande og de deraf følgende geopolitiske spændinger (33 % sammenlignet 
med 18 %). Paneldeltagernes konklusioner med hensyn til behovet for at udvikle en mere ambitiøs fælles 
politik over for Kina er i overensstemmelse med både disse resultater og ovennævnte støtte til 
beslutningstagning på EU-plan og til en fælles EU-forsvarspolitik. Til gengæld kan paneldeltagernes 
interesse i at finde forskellige løsninger til at sænke energipriserne hænge sammen med, at litauerne er 
meget mere bekymrede end EU-gennemsnittet over stigende inflation og stigende priser (53 % og 23 %). 
Følsomheden over for stigende inflation får en begrænsning af prisstigningerne til at synes vigtigere end 
udviklingen af fælles EU-politikker eller andre politikmål. 
 
Eurobarometerdataene viser også en interessant ændring i de litauiske borgeres holdning til migration 
som et politisk problem. I undersøgelsen fra 2020 peger færre litauere end EU-gennemsnittet på, at 
migration er den største udfordring for EU's fremtid (16 % mod 27 %); men i undersøgelsen fra 2021 er 
andelen af litauiske respondenter, der peger på migration som det største problem for EU, steget til 32 % 
(EU-gennemsnit: 25 %). Selv om en sådan holdningsændring kan skyldes forskelle i formuleringen af 
spørgsmålet, er den også i overensstemmelse med den viden, som deltagerne i borgerpaneldrøftelserne 
delte om, hvordan deres syn på migrationsspørgsmål har udviklet sig. 
 
Desuden viser en sammenligning af resultaterne af borgerpanelet og data fra 
Eurobarometerundersøgelsen, at der er forskel på paneldeltagernes ret forsigtige holdning til EU-
klimapolitik og de litauiske borgeres bekymringer over klimaændringer. Mens paneldeltagerne opfordrede 
til en vurdering af, om den europæiske grønne pagt er for ambitiøs og kan skade Litauens interesser, har 
litauerne konsekvent nævnt klimaændringer som en af de største udfordringer for EU ifølge 
Eurobarometerundersøgelserne. I undersøgelsen fra 2020 nævnte 47 % af de litauiske respondenter 
klimaet som den største globale udfordring for EU's fremtid (EU-gennemsnit: 45 %); i undersøgelsen fra 
2021 var tallet 28 % af de litauiske respondenter (EU-gennemsnit: 25 %). Det bør understreges, at de 
borgere, der deltog i de andre forberedende arrangementer med henblik på konferencen om Europas 
fremtid, også nævnte klimapolitik som et af de områder, hvor Litauen bør være mest interesseret i et 
større EU-engagement. Denne forskel kan meget vel forklares med paneldeltagernes motivation for at 
stemme: Alle, der stemte for anbefalingen om at tage foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt op 
til fornyet overvejelse, anførte, at emnet er personligt vigtigt for dem. Dette betyder, at personlig 
modstand ikke nødvendigvis er uforenelig med det synspunkt, at klimaændringer er en af de største 
politikudfordringer, som EU står over for. 
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