
Литовски граждански панел за бъдещето на Европа  

Доклад 

 

 
Настоящият доклад се състои от четири части. В първата е накратко представено провеждането на 
проявата. Във втората са изложени препоръките за политиките на ЕС и на Литва в национален 
план, които участниците в гражданския панел формулираха. Третата съдържа кратък анализ на 
обсъжданията в групите и на основните резултати от работата на панела. В четвъртата е направено 
сравнение на резултатите от гражданския панел с тези от проучванията сред литовските граждани 
за състоянието и бъдещето на Европа. 

1. Провеждане на националния граждански панел 

 

След насоките на Конференцията за бъдещето на Европа за организирането на национални 
граждански панели, през декември 2021 г. литовският клон на изследователската агенция Kantar 
TNS разработи от името на Министерството на външните работи методика за случаен, 
стратифициран и представителен подбор на литовски граждани, въз основа на която от Kantar 
TNS избраха 25 литовски граждани на възраст между 18 и 65 години, представляващи различни 
социално-икономически слоеве от всички географски региони на Литва1. 
На 4 януари избраните граждани бяха поканени на виртуално откриване, на което беше 
представена идеята, стояща зад националния граждански панел, и бяха обсъдени най-значимите 
теми за бъдещето на Европа. След проявата участниците получиха документ, описващ по-
подробно обсъжданите въпроси и съдържащ съответни източници на информация. 
Домакин на сесията на националния граждански панел за бъдещето на Европа от 15 януари беше 
Министерството на външните работи. Организатори на проявата бяха Министерството на 
външните работи, Центърът за източноевропейски изследвания (ЦИЕИ) и изследователската 
агенция Kantar TNS. 25-те избрани граждани присъстваха на място. 
 
Участниците в панела обсъдиха два въпроса на политиките на ЕС: какви трябва да бъдат ролята и 
правомощията на ЕС във външната политика и каква да бъде неговата икономическа роля. В 
рамките на проявата по всяка от тези теми беше проведена отделна сесия, в началото на която 
експертите по политиките на ЕС Линас Кояла (ЦИЕИ) и проф. Рамунас Вилпишаускас 
(Вилнюски университет) накратко запознаха гражданите с информация и проблематика по темата 
на сесията. Гражданите имаха възможността да задават въпроси и да споделят вижданията си. След 
увода на експерта участниците бяха разделени на три по-малки групи, всяка от които 
представляваше представителна извадка. Всяка група трябваше да разгледа различен въпрос по 
темата на сесията. Въпросите, обсъдени на сесията, посветена на външната политика, бяха 
следните: 

1.1. Необходима ли е самостойна политика на ЕС в областта на отбраната и външните 
работи? 
1.2.  Какъв вид взаимоотношения трябва да има ЕС със своите съседи от Източна Европа, 

със Северна Африка и с Турция? 
1.3.  Каква трябва да бъде миграционната политика на ЕС? 

На сесията за икономическата роля на ЕС бяха разгледани следните въпроси: 
2.1.  Необходимо ли е по-сериозно преразпределение на средствата от бюджета на ЕС и 

общо заемане на средства от Съюза? 
2.2. Трябва ли социалните стандарти да бъдат регулирани на равнището на ЕС? 
2.3. Как да се укрепи икономиката на ЕС? 

В края на сесията всяка група трябваше да формулира основните заключения от обсъжданията си 
под формата на принципни изявления или по-конкретни предложения по текущите въпроси на 
политиката на ЕС. След това в рамките на общата дискусия по един човек от всяка група представи 
тези заключения пред останалите участници в панела, а участвалите в другите групи получиха 
възможността да задават въпроси и да дават идеи за допълване на предложенията. След 
презентациите и дискусиите гражданите гласуваха поотделно за две заключения: предложението 
или изявлението, най-важно за укрепването на ролята на Литва в ЕС и за успеха на самия ЕС в 
цяла Европа; изявлението или предложението, което им се струва най-важно за личното им 
благосъстояние като жители на ЕС. След гласуването беше проведена дискусия, при която бяха 
обобщени основните идеи, споменати в рамките на националния граждански панел. 
                                                      
1 По данни на Литовския статистически департамент бяха избрани граждани, представляващи 
градовете Вилнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляй и Паневежис, както и окръзите Вилнюс, Каунас, Клайпеда, 
Шауляй, Паневежис, Алитус, Мариямполе, Таураге, Телшай и Утена. 



След проявата експертите имаха една седмица, за да разгледат съдържанието на обсъжданията и да 
прецизират идеите, изложени от гражданите. На 25 януари беше проведена виртуална 
обобщаваща сесия, на която на гражданите бяха представени препоръките, синтезирани от 
съдържанието на техните дискусии. Те имаха възможността да заявят дали подкрепят 
препоръките, да ги допълнят и да ги подредят по важност. За целта те разполагаха с една седмица 
след обобщаващата сесия, за да изпратят писмено своите мнения и коментари до организаторите 
на панела. 
 

2. Резултати от националния граждански панел  

В тази част от доклада са изложени резултатите от работата на националния граждански панел, т.е. 
препоръките и изявленията, формулирани от работните групи за ролята на ЕС във външната 
политика и икономиката. 
 
Първа сесия: ролята и правомощията на ЕС във външната политика 

 
1. Приканваме ЕС да изгради една по-ефективна политика спрямо Китай. Литва се нуждае от по-

силна подкрепа, но и трябва да съгласува по-добре позицията си с партньорите от ЕС. За да се 
гарантират по-ефективно съгласуване на интересите в рамките на ЕС и единна политика по 
отношение на Китай, както и по други външнополитически въпроси, препоръчваме да се 
обмисли възможността за създаване на поста министър на външните работи на ЕС. 

2. Препоръчваме отново да се разгледа на равнището на ЕС въпросът за определянето на квотна 
система за мигрантите. 

3. Препоръчваме на равнището на ЕС да се създаде комисия, която да се занимава с 
предизвикателствата на миграцията, да се подсигури по-бърза реакция при миграционни кризи, 
да се гарантира правото на държавите членки да обясняват и защитават националните си 
интереси и да се изготвят и прилагат общи насоки за управление на миграцията. 

4. Препоръчваме укрепване на икономическите и хуманитарните връзки със северноафриканските 
държави, като се отчита собствената им политическа обстановка, по-специално за да се намали 
влиянието на Китай, Русия и други държави в региона. 

5. Препоръчваме да се укрепят връзките с Източна Европа и да се насърчат икономически мерки, 
които да достигат до отделния човек. 

6. Призоваваме санкциите на ЕС срещу чуждестранни образувания да бъдат по-строги, по-
целенасочени и да се налагат и на ключови фигури от санкционираната държава (напр. 
политически лидери). 

7. Призоваваме общата външна политика и политика на сигурност на ЕС да се основава на 
фундаменталния принцип на солидарност между различните държави – членки на ЕС, 
европейски региони и общества.  

8. Препоръчваме ЕС да преразгледа досегашната си политика на отвореност по отношение на 
миграцията, която създава проблеми със сигурността, води до ръст на престъпността и създава 
затворени общности в обществото. 

9. Приканваме Литва да говори по-открито и по-активно по въпросите на миграционната политика 
и да започне дискусии за предизвикателствата на миграцията. 

10. Препоръчваме ЕС да следва активна и строга политика спрямо държавите, използващи 
миграционните потоци като инструмент за хибридни атаки, като единодушно им налага по-
строги санкции и същевременно води с тях разговори за намаляване на напрежението. 

Втора сесия: икономическата роля на ЕС 

1. Препоръчваме ЕС да предприеме разнообразни мерки за повишаване на сигурността на 
доставките на важни стоки: приоритетно търгуване в рамките на ЕС, насърчаване на 
производството на високотехнологични продукти и още по-голямо диверсифициране на 
източниците на внос. Препоръчваме също така да продължи търсенето на нови пазари за износ. 

2. Препоръчваме да се преразгледа подходът към договорите за природния газ, да се продължат и 
дългосрочните, и краткосрочните договори. Препоръчваме източниците за енергоснабдяване да 
се диверсифицират още повече. 

3. Препоръчваме да се направи оценка на мерките по Европейския зелен пакт и тяхното 
изпълнение, като се отчетат евентуалните отрицателни социално-икономически последици. В 
работата по постигането на целите на Зеления пакт препоръчваме, в допълнение към 
възобновяемите енергийни източници, да се използва и енергията от ядрени източници и 
природен газ. 

4. Подчертаваме, че е от съществено значение всички държави членки да зачитат върховенството 
на правото на ЕС. Призоваваме Литва да заеме ясна и принципна позиция в това отношение. 

5. Препоръчваме Литва да прилага в по-голяма степен най-добрите практики на държавите от ЕС, 



за да постигне целите си за по-високи социални стандарти, развитие на бизнеса и балансирано и 
устойчиво развитие. 

6. Препоръчваме да се наблегне повече на подобряването на киберсигурността, включително на 
защитата на инфраструктурата за данни. 

7. Препоръчваме ЕС и неговите държави членки приоритетно да насърчават икономическата 
грамотност сред гражданите, образованието и разпространението на информация. 

8. Препоръчваме новите търговски споразумения на ЕС да включват амбициозни социални, 
трудови и здравни стандарти. Препоръчваме да се определят насоки на равнището на ЕС за това 
какво трябва да правят платформите на социалните медии и какво не може да правят, когато 
управляват потребителска информация и лични данни. 

9. Препоръчваме да се разгледа по-обстойно въпросът за общите заеми на равнището на ЕС, за да 
се създадат по-благоприятни условия за заемане на средства. Препоръчваме също така да се 
развият финансово устойчиви и отговорни политики, намаляващи необходимостта на държавите 
членки от заеми. 

10. Препоръчваме да се засили надзорът над усвояването и употребата на фондовете на ЕС, като се 
започне от общините, и да се консолидира текущата практика на корекции при ползването на 
фондовете. Тъй като обективните обстоятелства на бенефициерите на средства от ЕС могат да се 
променят, много е важно да се балансират необходимостта от прозрачност и необходимостта от 
гъвкавост. 

11. Препоръчваме Литва да продължи активно да насърчава развитието на бизнеса и инвестициите в 
своите региони. 

 

3. Анализ на обсъжданията и резултатите от 
националния граждански панел 

Участниците в националния граждански панел разгледаха най-важните въпроси, които са на 
дневен ред в Литва (предмет на широки обсъждания в националната политика и медиите) и 
възможните им решения. Вотът по най-важните заключения на панела показа, че близо 45% от 
общия брой гласове от двете сесии са за предложения по две теми: отношенията с Китай и 
управлението на миграционните потоци (вж. таблицата по-долу). Въпросът за енергийната 
политика също привлече голямо внимание: въпреки че по този въпрос предложението беше само 
едно, то получи близо 10% от всички гласове на участниците. Резултатите от гласуването 
показват, че възприятието на гражданите за бъдещето на Европа може би се определя от 
съществуващите (национални) политически проблеми и текущи въпроси. 
 
Препоръка Гласове 

Първа сесия: ролята и правомощията на ЕС във външната политика 

1. Приканваме ЕС да изгради една по-ефективна политика спрямо Китай. 
Подкрепата, която Литва получава в момента, е недостатъчна, но и тя не е 
съгласувала в достатъчна степен позицията си с партньорите от ЕС. За да 
се гарантират по-ефективно съгласуване на интересите в рамките на ЕС и 
единна политика по отношение на Китай, както и по други 
външнополитически въпроси, препоръчваме да се обмисли възможността 
за създаване на поста министър на външните работи на ЕС. 

11 (22,9%) 
 
8 – важно за Европа 
като цяло, 3 – в личен 
план 

2. Препоръчваме отново да се разгледа на равнището на ЕС въпросът за 
определянето на квотна система за мигрантите.  

9 (18,8%) 
 
9 – важно за Европа 
като цяло 

3. Препоръчваме на равнището на ЕС да се създаде комисия, която да се 
занимава с предизвикателствата на миграцията, да се подсигури по-бърза 
реакция при миграционни кризи, да се гарантира правото на държавите 
членки да обясняват и защитават националните си интереси и да се развият 
и прилагат общи насоки за управлението на миграцията. 

7 (14,6%) 
 
3 – важно за Европа 
като цяло, 4 – в личен 
план 

4. Препоръчваме укрепване на икономическите и хуманитарните връзки със 
северноафриканските държави, като се отчита собствената им политическа 
обстановка, по-специално за да се намали влиянието в региона на Китай, 
Русия и други държави. 

6 (12,5%) 
 
6 – важно в личен план 

5. Препоръчваме да се укрепят връзките с Източна Европа и да се 
предприемат икономически мерки, които да достигат до отделния човек. 

5 (10,4%) 
 
5 – важно в личен план 

Втора сесия: икономическата роля на ЕС 
1. Препоръчваме ЕС да предприеме редица стъпки за повишаване на 

сигурността на доставките на важни стоки: приоритетно търгуване в 
рамките на ЕС, насърчаване на производството на високотехнологични 
продукти в самия ЕС и още по-голямо диверсифициране на източниците 

9 (19,6%) 
 
3 – важно за Европа 
като цяло, 6 – в личен 



на внос. Препоръчваме също и да се потърсят нови пазари за износ. план 
2. Препоръчваме да се преразгледа подходът към договорите за природния 

газ, да се продължат и дългосрочните, и краткосрочните договори. 
Препоръчваме източниците за енергоснабдяване да се диверсифицират 
още повече. 

9 (19,6%) 
 
9 – важно за Европа 
като цяло 

3. Препоръчваме да се направи оценка на мерките по Европейския зелен пакт 
и тяхното изпълнение, като се отчетат евентуалните отрицателни 
социално-икономически последици. В работата по постигането на целите 
на Зеления пакт препоръчваме, в допълнение към възобновяемите 
енергийни източници, да се използва и енергията от ядрени източници и 
природен газ. 

6 (13%) 
 
6 – важно в личен план 

4. Подчертаваме, че е важно всички държави членки да зачитат 
върховенството на правото на ЕС. Призоваваме Литва да заеме ясна и 
принципна позиция в това отношение. 

4 (8,7%) 
 
2 – важно за Европа 
като цяло, 2 – в личен 
план 

 

Нещо повече, въпросите, които са от най-голямо значение за гражданите – отношенията с Китай, 
миграцията и енергетиката – не са от моментно естество: начинът, по който те се разрешават, ще 
окаже силно влияние върху бъдещето на Европа в дългосрочен план. Съответно не е проблемен 
фактът, че когато гражданите разсъждават за бъдещето, в съзнанието им изникват най-напред 
текущите въпроси. Тъй като бъдещето се изгражда с много малки стъпки, и то още от днес, ако се 
разберат най-основните очаквания на гражданите в краткосрочен план, това ще позволи 
дългосрочните процеси да се управляват и проблемите да се решават устойчиво. Тази логика е в 
основата на долния анализ на основните резултати от работата на националния граждански панел. 
 

Най-много гласове общо (11, или близо 12%) събира твърдението, че ЕС се нуждае от по-

ефективна политика спрямо Китай. Това общо заключение обхваща редица по-конкретни 
твърдения. Първо, участниците изтъкват, че подкрепата от ЕС, която до момента Литва е 
получила в условията на икономически натиск от Китай, е недостатъчна. Второ, представителите 
на групата, стигнала до това заключение, подчертават, че Литва също трябва да засили 
координацията на политиката си към Китай с партньорите от ЕС, особено поради факта, че 
търговията с Китай продължава да бъде важна за ЕС като цяло. Трето, гражданите изтъкват идеята, 
че създаването на поста министър на външните работи на ЕС би спомогнало за по-ефективно 
координиране на позициите и оформяне на общите политики по отношение на Китай и други 
въпроси. Осем участници определят това заключение като особено важно за Европа като цяло, а 
трима като важно лично за тях. 
 
Въпросът за взаимоотношенията с Китай е тясно свързан с други две предложения, получили 
голям брой гласове от гражданите. Девет участници са гласували за заключението от втората 
сесия, че ЕС трябва да засили сигурността на доставките (трима участници посочват, че това е 
от голямо значение за Европа като цяло, а шестима други – че има значение лично за самите тях). 
Това заключение също е многоаспектно. Първо, гражданите подчертават необходимостта 
приоритет да получат пазарите на ЕС, за които са характерни надеждните доставчици и по-
високите продуктови стандарти. Второ, участниците изтъкват необходимостта да се насърчи 
високотехнологичният производствен капацитет в самата Европа. Трето, гражданите подкрепят 
диверсифицирането в още по-голяма степен на източниците на внос. При формулирането на 
тези препоръки участниците в дискусията постоянно изтъкват Китай като фактор: заплахите за 
сигурността, свързани с китайските продукти, зависимостта от доставките на суровини от Китай за 
производството на високотехнологични продукти и практиката на Китай да копира или заимства 
технологии от западни дружества, опериращи на неговия пазар. Шест гласа („важно в личен 
план“) събира и предложението за развиване на икономическото и хуманитарното 
сътрудничество на ЕС със северноафриканските страни, тъй като е важно да се ограничи 
влиянието на Китай, Русия и други враждебно настроени държави в тези страни. 
 
Резултатите от гласуването разкриват и притесненията на гражданите по въпросите на миграцията. 
В областта на външната политика две от трите заключения, получили най-много гласове, са във 
връзка с миграцията. Девет участници са гласували в подкрепа на предложението ЕС да разгледа 
отново възможността за създаване на система за задължителни мигрантски квоти за 
държавите членки (всички те подчертават особеното значение на това предложение за цяла 
Европа). Участниците, формулирали заключението, са изразили поддръжка за това националните 
квоти да се основават на броя на населението и да се предостави съфинансиране от ЕС за грижите 
за мигрантите в съответствие с квотите. Други седем участници са гласували в подкрепа на 
предложението да се създаде постоянно действаща комисия на равнището на ЕС, която да 
се занимава с въпросите на миграцията и в която да участват делегирани представители на 
държавите членки (трима считат, че предложението е от особено значение за Европа като цяло, 
а четирима – че има значение лично за тях). Участниците изтъкват, че един такъв орган ще може 
да ускори реакцията на ЕС при миграционни кризи, като същевременно гарантира подходящ 
баланс между зачитането на общите принципи на ЕС и правото на държавите членки да 
защитават националните си интереси и сигурност. 
 



В рамките на дискусиите за миграционната политика участниците са обсъдили две различни 
кризи при управлението на миграционните потоци: миграционната криза в Средиземноморието 
от 2016 г. и хибридната атака от Беларус през 2021 г. срещу Литва, Латвия и Полша, когато Минск 
използва потоците от мигранти от Близкия изток и Африка. Редица участници в панела заявяват, 
че кризата от 2016 г. е изглеждала далечна и нямаща отношение нито към тях, нито към Литва 
като цяло, и че предложението, възникнало тогава за първи път за създаването на квотна система 
за мигранти, е изглеждало неуместно. Според участниците сблъсъкът с хибридната атака е 
поставил миграцията в Източна Европа в центъра на вниманието и е довел до нова оценка на 
квотите като подходящ, ефективен и основан на солидарността инструмент на миграционната 
политика. Няколко участници изтъкват, че при кризата от 2021 г. е било трудно да се различат 
бежанците, мигрантите и лицата, представляващи заплаха за сигурността, влизащи на територията 
на страната. Всички участници в дебата са на мнение, че „отворената“ миграционна политика на 
ЕС в момента не отчита в достатъчна степен заплахите от миграцията, националните интереси на 
държавите членки, капацитета за интегриране на мигрантите и т.н. Гражданите също така 
критикуват ЕС за мудната му или отрицателна реакция на нуждите на Литва, включително отказа 
му да финансира изграждането на заграждения по външните граници. 
 
В заключение, двата най-откроими за Литва политически въпроса през 2021 г. – отношенията с 
Китай и управлението на миграционните потоци – подтикват литовските граждани да искат по-
голямо участие на ЕС и по-ефективна обща политика. Гражданите са загрижени поради 
политиката на Китай и растящото му влияние в Европа и съседните на ЕС държави. Трябва да се 
признае, че икономическото влияние на Китай принуждава Европа да търси подходящи 
балансирани политически мерки. Според гражданите основното решение е да се укрепят общите 
инструменти на външната политика, промишлената политика и сътрудничеството на ЕС със 
съседните държави. Като вероятно най-подходящия начин за избягване на заплахите за 
сигурността, дължащи се на миграцията, и за бързото и ефективно управление на миграционните 
потоци към Европа гражданите набелязват също така някои единни действия на равнището на ЕС, 
в т.ч. една евентуална нова квотна система за мигрантите. Участниците в гражданския панел 
изразяват мнение, че една по-силна и по-тясно координирана обща политика на ЕС би била най-
добрият отговор на нарастващия натиск от страна на Китай и хибридната атака от Беларус. 
 
Вижданията на участниците в панела за тези кризи може да бъдат сравнени с предложенията им 
по въпросите на енергийната и климатичната политика. В края на 2021 г. много литовски 
граждани пряко се сблъскаха с предизвикателството на ръста на разходите за отопление, а кризата 
с цените на енергията бързо се превърна в един от най-сериозните актуални проблеми на Литва. 
Притесненията заради цените на енергията също дават отражение върху начина, по който 
участниците са гласували: девет граждани дори гласуват в подкрепа на заключението, че това е 
най-важната тема за Европа в общ план. Основната препоръка на участниците е да се 
преразгледат текущите практики на държавите членки за сключване на договори за 
енергийни доставки с различни доставчици и да започнат да се сключват както 
дългосрочни, така и краткосрочни договори. С други думи, гражданите подкрепят политика на 
енергийна диверсификация, но не дават препоръки за обща политика на ЕС и не препоръчват по-
задълбочена интеграция на енергийната политика. 
 
Колкото до политиката в областта на климата, гражданите препоръчват да се направи оценка на 
мерките по Европейския зелен пакт от гледна точка на очакваното им социално-

икономическо въздействие и на амбицията им. Шестима участници са гласували в подкрепа 
на това предложение, като всички те го окачествяват като важно лично за тях. Някои участници 
изразяват загриженост, че „екологичният преход“ се извършва твърде бързо, и заявяват, че Литва 
трябва да прецени по-внимателно дали подобни политики не биха навредили на нуждите на 
страната и нейните граждани. Необходимостта ядрената енергия и природният газ да се използват 
наред с възобновяемите енергийни източници също се изтъква от няколко участници. В подкрепа 
на позицията си те се позовават на решението на Германия да продължи да използва природния 
газ и потенциала на новото поколение т.нар. модулни ядрени електроцентрали. Така при 
обсъждането на климатичната политика участниците в групата определят като приоритетни 
политиките на държавите членки, целящи да отговорят на националните нужди, а не на една 
амбициозна обща политика на ЕС за управление на климата. 
 
Предвид относително малкия брой на участвалите в панела и разнопосочните отговори на 
гражданите (по-обединени действия или повече гъвкавост) за различните видове кризи, в този 
случай не би било уместно да се предложат генерализирани и по-широко приложими мерки. Тази 
тенденция сред мненията обаче би могла да оформи интересни теми за по-задълбочено 
проучване на отношението на литовските граждани към въпросите на интеграцията в ЕС, които да 
отчитат промените и различията в отношението на гражданите към самостойните политики и 
институционални мерки на ЕС. 
 

4. Резултати от гражданския панел в по-широкия 
контекст на литовското обществено мнение 

За да се поставят в контекст резултатите от националния граждански панел, в този последен раздел 
от доклада ще ги сравним накратко с резултатите от две проучвания на общественото мнение по 
тази тема и междинните резултати от други подготвителни дейности в рамките на Конференцията 
за бъдещето на Европа. Първото проучване на общественото мнение, разгледано в тази част на 
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доклада, е проведено от Евробарометър сред гражданите през октомври и ноември 2020 г. във 
връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Второто е най-новото стандартно проучване на 
Евробарометър от лятото на 2021 г. Тъй като част от тези проучвания разглеждат други 
политически въпроси и очакванията на гражданите от самата конференция, следните сравнения 
засягат единствено тематиката на панела. Анализът на подготвителните дейности за 
Конференцията за бъдещето на Европа се основава на първоначален доклад на ЦИЕИ за тези 
дейности, в който се излагат възгледите на участващите граждани по широк кръг въпроси на 
политиката на ЕС. 
 
Резултатите от проучванията на Евробарометър показват, че обсъжданията и моделите на 
гласуване на участниците в гражданския панел отразяват сравнително точно преобладаващите 
нагласи в литовското общество. Препоръките на участниците в панела за укрепване на общата 
външна и миграционна политика и някои решения на равнището на ЕС следват по-широкото 
обществено мнение: 

- подкрепата на литовските граждани за една обща отбранителна политика на ЕС е по-
висока от средния за ЕС дял (съответно 90% и 78%); 

- подкрепата на литовските граждани за една обща миграционна политика на ЕС е по-
висока от средния за ЕС дял (76% и 71%; при тази разлика следва да се отчете възможна 
допустима грешка); 

- литовските граждани възприемат миграцията като едно от двете основни 
предизвикателства за ЕС; 

- литовските граждани са по-благосклонни към решения на равнището на ЕС (49% спрямо 
42%). 

Литовските граждани, участвали в подготвителните прояви за Конференцията за бъдещето на 
Европа, подчертават също значението на сътрудничеството в областта на отбраната, общата 
миграционна политика на ЕС и външната политика на ЕС като области, в които Литва би искала 
да е свидетел на по-голямо участие на ЕС. 
 
Данните от проучванията на Евробарометър могат да обяснят становищата на участниците в 
панела във връзка с отношенията с Китай и цените на енергията: литовците са в по-голяма степен 
загрижени от влошаването на отношенията между държавите по света и произтичащото 
геополитическо напрежение в сравнение с всички граждани на ЕС, взети заедно (33% спрямо 
18%). Заключенията на участниците в панела за необходимостта от развиването на по-амбициозна 
обща политика по отношение на Китай са в съответствие с тези констатации и с гореспоменатата 
подкрепа за решения на равнището на ЕС и за обща отбранителна политика на ЕС. От друга 
страна, притесненията им във връзка с намирането на различни решения за намаляване на цените 
на енергията може да са свързани с факта, че литовците са много по-загрижени от останалото 
население на ЕС поради растящата инфлация и покачващите се цени (53% спрямо 23%). 
Чувствителността към растящата инфлация води до това ограничаването на скока на цените да се 
смята за по-важно от развиването на общи политики на ЕС или други политически цели. 
 
Данните от Евробарометър показват и една интересна промяна в отношението на литовските 
граждани към миграцията като политически проблем. В проучването от 2020 г. литовците 
определят в по-малка степен миграцията като най-важното предизвикателство за бъдещето на ЕС 
спрямо останалите граждани на ЕС (16% спрямо 27%); в проучването от 2021 г. обаче делът на 
литовските респонденти, определящи миграцията като основния проблем пред ЕС, вече е 32% 
(при средна стойност за ЕС от 25%). Макар да е възможно подобна промяна на мнението да се 
дължи на различното формулиране на въпроса, тя отразява и споделеното от участниците в 
гражданския панел за това как са еволюирали техните виждания по въпросите на миграцията. 
 
Освен това при сравняване на резултатите от гражданския панел и данните от проучването на 
Евробарометър се отчита разлика между по-скоро предпазливото отношение на участниците в 
панела към климатичната политика на ЕС и притесненията на литовските граждани поради 
изменението на климата. Участниците в панела призовават за оценка на това дали Европейският 
зелен пакт не е твърде амбициозен и дали не би навредил на интересите на Литва, докато според 
проучванията на Евробарометър литовците последователно посочват изменението на климата 
като едно от най-сериозните предизвикателства за ЕС. В проучването от 2020 г. 47% от 
литовските респонденти посочват климата като основното глобално предизвикателство за 
бъдещето на ЕС (при средна стойност за ЕС от 45%); в проучването от 2021 г. този отговор са 
посочили 28% от литовските респонденти (при средна стойност за ЕС от 25%). Трябва да се 
подчертае, че гражданите, участвали в другите подготвителни прояви за Конференцията за 
бъдещето на Европа, също посочват климатичната политика като една от областите, в които 
Литва следва да е най-заинтересована от едно по-голямо участие на ЕС. Тази разлика би могла да 
се обясни с мотивацията на участниците в панела при гласуването: всички гласували за 
препоръката за преразглеждане на мерките по Европейския зелен пакт посочват, че темата е важна 
лично за самите тях. Това означава, че противопоставянето от лични подбуди не е непременно 
несъвместимо с виждането, че изменението на климата е едно от най-важните политически 
предизвикателства, стоящи пред ЕС. 
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