
Litevská panelová diskuse občanů o  budoucnosti Evropy 

Zpráva 

 

 
Zpráva je rozdělena na čtyři části. V první části je stručně popsáno, jak byla tato akce uspořádána. Druhá 
část obsahuje doporučení týkající se politik na úrovni EU a Litvy, která předložili účastníci panelové 
diskuse občanů. V třetí části je uvedena stručná analýza diskusí ve skupinách a hlavní výsledky panelové 
diskuse. Ve čtvrté části se porovnávají výsledky panelové diskuse občanů s výsledky průzkumů veřejného 
mínění litevských občanů ohledně stavu a budoucnosti Evropy. 

1. Organizace vnitrostátní panelové diskuse občanů 
 
V návaznosti na pokyny Konference o budoucnosti Evropy týkající se organizace vnitrostátních 
panelových diskusí občanů vypracovala litevská pobočka výzkumné agentury Kantar TNS v prosinci 
2021, jménem ministerstva zahraničních věcí, metodiku náhodného, stratifikovaného a reprezentativního 
výběru litevských občanů, na základě něhož tato agentura vybrala 25 litevských občanů ve věku od 18 
do 65 let, kteří zastupovali různé socioekonomické skupiny a všechny zeměpisné oblasti Litvy1. 
Dne 4. ledna byli vybraní občané pozváni na virtuální úvodní zasedání, na kterém byla představena 
koncepce vnitrostátní panelové diskuse občanů, a diskutovalo se zde o tématech, jež jsou pro budoucnost 
Evropy nejdůležitější. Po této akci obdrželi účastníci dokument obsahující podrobnější popis 
projednávaných otázek a zdroje informací. 
Dne 15. ledna uspořádalo ministerstvo zahraničních věcí vnitrostátní panelovou diskusi občanů 
o budoucnosti Evropy. Tato akce bylo organizována ministerstvem zahraničních věcí, centrem pro 
východoevropské studie (Eastern European Studies Centre (EESC)) a výzkumnou agenturou Kantar 
TNS. 25 vybraných občanů se této diskuse zúčastnilo osobně. 
 
Účastníci panelu diskutovali o dvou otázkách týkajících se politik EU: jaká by měla být úloha 
a pravomoci EU v oblasti zahraniční politiky a jakou hospodářskou úlohu by EU měla mít. 
V průběhu této akce se každému z těchto témat věnovalo zvláštní zasedání, v jehož úvodu odborníci 
na politiku EU Linas Kojala (EESC) a prof. Ramūnas Vilpišauskas (univerzita ve Vilniusu) občany 
stručně seznámili s informacemi a otázkami relevantními pro téma zasedání. Občané mohli klást otázky 
a podělit se o své názory. Po úvodní prezentaci odborníků byli účastníci rozděleni do tří menších skupin, 
přičemž každá z nich tvořila reprezentativní vzorek a měla za úkol diskutovat o jiné otázce související 
s tématem zasedání. Na zasedání o zahraniční politice se diskutovalo o těchto otázkách: 

1.1. Je zapotřebí autonomní obranná a zahraniční politika EU? 
1.2.  Jaké vztahy by měla EU mít se svými sousedy ve východní Evropě, se severní Afrikou 

a s Tureckem? 
1.3.  Jaký typ migrační politiky by měla EU uplatňovat? 

Na zasedání o hospodářské úloze EU se řešily tyto otázky: 
2.1.  Je třeba většího přerozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtu EU a jsou nutné 

společné půjčky EU? 
2.2. Měly by se sociální normy regulovat na úrovni EU? 
2.3. Jakým způsobem lze posílit hospodářství EU? 

Na konci zasedání musela každá skupina formulovat hlavní závěry své diskuse v podobě zásadních 
prohlášení či konkrétnějších návrhů týkajících se aktuálních politických otázek EU. Během všeobecné 
diskuse poté zástupce každé skupiny představil tyto závěry ostatním účastníkům panelové diskuse 
a účastníci z jiných skupin mohli klást otázky a navrhovat doplnění těchto návrhů. Po prezentacích 
a diskusích občané jednotlivě hlasovali pro dva závěry: nejdůležitější návrh nebo prohlášení, pokud jde 
o posílení role Litvy v EU a úspěch samotné EU v celé Evropě, a prohlášení nebo návrh, které se zdály 
být nejdůležitější pro osobní život účastníka diskuse jakožto obyvatele EU. Po hlasování následovala 
diskuse shrnující hlavní myšlenky, jež z vnitrostátní panelové diskuse občanů vzešly. 
V týdnu, který po této akci následoval, byl obsah diskusí prozkoumán odborníky, kteří myšlenky 
vyjádřené občany dále rozvinuli. Dne 25. ledna se uskutečnilo virtuální shrnující zasedání, během něhož 
                                                      
1 Podle údajů litevského statistického úřadu byli vybráni občané, kteří zastupovali města Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai a Panevėžys a okresy Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, 
Telšiai a Utena. 



byla občanům představena doporučení, jež vyplynula z obsahu jejich diskusí. Občané měli příležitost 
uvést, zda tato doporučení podporují, doplnit jejich obsah či určit jejich pořadí. Tato příležitost byla 
poskytnuta všem účastníkům týden po shrnujícím zasedání, během něhož měli možnost zaslat své názory 
a připomínky v písemné podobě organizátorům panelové diskuse. 
 

2. Výsledky vnitrostátní panelové diskuse občanů  

V této části zprávy se uvádějí výsledky vnitrostátní panelové diskuse občanů, tj. doporučení a prohlášení 
formulovaná pracovními skupinami na téma úloha EU v oblasti zahraniční politiky a hospodářství. 
 
První zasedání: úloha a pravomoci EU v oblasti zahraniční politiky 
 

1. Vyzýváme EU, aby vypracovala účinnější politiku vůči Číně. Je nutná silnější podpora Litvy, avšak Litva 
by měla také lépe sladit svou pozici se svými partnery v EU. Aby bylo možné zajistit účinnější sladění 
zájmů v rámci EU a jednotnou politiku jednak vůči Číně, ale i v souvislosti s jinými 
zahraničněpolitickými otázkami, doporučujeme zvážit možnost vytvoření funkce ministra zahraničních 
věcí EU. 

2. Doporučujeme vrátit se na úrovni EU k otázce zavedení systému kvót pro migranty. 

3. Doporučujeme, aby se na úrovni EU vytvořila komise zaměřená na řešení migračních výzev s cílem 
zajistit rychlejší reakci na migrační krize, zaručit členským státům právo vysvětlit a obhajovat své národní 
zájmy a vypracovat a provádět společné pokyny pro řízení migrace. 

4. Doporučujeme posílit hospodářské a humanitární vazby se severoafrickými zeměmi a zohledňovat 
přitom jejich politickou situaci, zejména s cílem snížit vliv Číny, Ruska a dalších zemí na tento region. 

5. Doporučujeme posílit vazby s východní Evropou a podporovat hospodářská opatření, jež se budou týkat 
jednotlivců. 

6. Žádáme, aby sankce EU vůči zahraničním subjektům byly přísnější, cílenější a aby se zaměřovaly 
na klíčové osoby ze sankcionovaného státu (např. na politické lídry). 

7. Žádáme, aby společná zahraniční a bezpečnostní politika EU vycházela ze základní zásady solidarity mezi 
různými členskými státy EU, evropskými regiony a společnostmi.  

8. Doporučujeme, aby EU přezkoumala svou doposud otevřenou migrační politiku, která způsobuje 
bezpečnostní problémy, zvyšuje trestnou činnost a vytváří uzavřené komunity v rámci společnosti. 

9. Vyzýváme Litvu, aby aktivněji hovořila o otázkách migrační politiky a iniciovala diskuse o výzvách 
spojených s migrací. 

10. Doporučujeme, aby EU prosazovala aktivní a důslednou politiku vůči státům, které využívají migrační 
toky jako nástroj pro hybridní útoky, a to jednomyslným uplatňováním přísnějších sankcí. Zároveň je 
třeba s těmito státy komunikovat, aby se situace zklidnila. 

Druhé zasedání: hospodářská úloha EU 

1. Doporučujeme, aby EU přijala různá opatření s cílem zvýšit bezpečnost dodávek důležitého zboží: 
upřednostňování obchodu v rámci EU, podpora výroby vyspělých technologických výrobků a další 
diverzifikace dovážených zdrojů. Rovněž doporučujeme pokračovat v hledání nových vývozních trhů. 

2. Doporučujeme přezkoumat přístup ke smlouvám týkajícím se zemního plynu a usilovat o dlouhodobé 
i krátkodobé smlouvy. Doporučujeme dále diverzifikovat zdroje dodávek energie. 

3. Doporučujeme posoudit opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu a jejich provádění s přihlédnutím 
k možným negativním socioekonomickým důsledkům. Při plnění cílů Zelené dohody doporučujeme 
využívat kromě obnovitelných zdrojů energie také jadernou energii a zemní plyn. 

4. Zdůrazňujeme, že je klíčové, aby všechny členské státy respektovaly přednost práva EU. Vyzýváme 
Litvu, aby v tomto ohledu zaujala jasný a zásadový postoj. 

5. Doporučujeme, aby Litva více využívala osvědčené postupy v zemích EU, a dosáhla tak svých cílů, 
kterými jsou vyšší sociální standardy, rozvoj podnikání a vyvážený a udržitelný rozvoj. 



 
6. Doporučujeme, aby byl kladen větší důraz na zvyšování kybernetické bezpečnosti včetně ochrany datové 

infrastruktury. 
7. Doporučujeme, aby EU a její členské státy upřednostňovaly podporu ekonomické gramotnosti občanů, 

vzdělávání a šíření informací. 
8. Doporučujeme, aby součástí nových obchodních dohod EU byly ambiciózní sociální, pracovní 

a zdravotní standardy. Doporučujeme vypracovat na úrovni EU pokyny, v nichž by se stanovilo, co musí 
a co nesmí platformy sociálních sítí dělat při nakládání s informacemi o uživatelích a jejich osobními 
údaji. 

9. Doporučujeme, aby se dále uvažovalo o společných půjčkách na úrovni EU s cílem vytvořit příznivější 
úvěrové podmínky. Rovněž doporučujeme, aby byly vypracovány finančně udržitelné a odpovědné 
politiky, které sníží potřebu členských států půjčovat si. 

10. Doporučujeme posílit dohled nad čerpáním a využíváním finančních prostředků EU, a to již na úrovni 
obcí, a upevnit současnou praxi, pokud jde o úpravu využívání finančních prostředků. Jelikož se 
objektivní okolnosti příjemců finančních prostředků EU mohou měnit, je velice důležité nalézt 
rovnováhu mezi potřebou transparentnosti a potřebou flexibility. 

11. Doporučujeme, aby Litva i nadále aktivně podporovala rozvoj podnikání a investice ve svých regionech. 
 

3. Analýza diskusí a výsledků vnitrostátní panelové diskuse občanů 
Účastníci vnitrostátní panelové diskuse občanů se zamýšleli nad nejdůležitějšími otázkami, o nichž se 
v Litvě v současnosti široce diskutuje na úrovni vnitrostátní politiky i ve sdělovacích prostředcích, a nad 
možnými řešeními. Z hlasování o nejdůležitějších závěrech panelové diskuse vyplynulo, že téměř 45 % 
celkového počtu hlasů v průběhu obou zasedání získaly návrhy týkající se dvou témat: vztahy s Čínou 
a řízení migračních toků (viz tabulka níže). Značná pozornost byla též věnována problematice energetické 
politiky: ačkoli byl na toto téma předložen pouze jeden návrh, získal téměř 10 % hlasů všech účastníků. 
Tyto výsledky hlasování naznačují, že vnímání budoucnosti Evropy občany může být určováno 
stávajícími (vnitrostátními) politickými problémy a aktuálním děním. 
 

Doporučení Počet hlasů 

První zasedání: úloha a pravomoci EU v oblasti zahraniční politiky 

1. Vyzýváme EU, aby vypracovala účinnější politiku vůči Číně. Podpora, které se 
Litvě v současnosti dostává, je nedostačující, Litva však zároveň nedosáhla 
dostatečného souladu své pozice s partnery v EU. Aby bylo možné zajistit 
účinnější sladění zájmů v rámci EU a jednotnou politiku jednak vůči Číně, ale i 
v souvislosti s jinými zahraničněpolitickými otázkami, doporučujeme zvážit 
možnost vytvoření funkce ministra zahraničních věcí EU. 

11 (22,9 %) 
 
8 důležité pro Evropu 
jako celek, 3 důležité 
z osobního hlediska 

2. Doporučujeme vrátit se na úrovni EU k otázce zavedení systému kvót pro 
migranty.  

9 (18,8 %) 
 
9 důležité pro Evropu 
jako celek 

3. Doporučujeme, aby se na úrovni EU vytvořila komise zaměřená na řešení 
migračních výzev s cílem zajistit rychlejší reakci na migrační krize, zaručit 
členským státům právo vysvětlit a obhajovat své národní zájmy a vypracovat 
a provádět společné pokyny pro řízení přílivu migrantů. 

7 (14,6 %) 
 
3 důležité pro Evropu 
jako celek, 4 důležité 
z osobního hlediska 

4. Doporučujeme posílit hospodářské a humanitární vazby se severoafrickými 
zeměmi a zohledňovat přitom jejich politickou situaci, zejména s cílem snížit vliv 
Číny, Ruska a dalších zemí na tento region. 

6 (12,5 %) 
 
6 důležité z osobního 
hlediska 

5. Doporučujeme posílit vazby s východní Evropou a přijmout hospodářská 
opatření, jež se budou týkat jednotlivců. 

5 (10,4 %) 
 
5 důležité z osobního 
hlediska 

Druhé zasedání: hospodářská úloha EU 
1. Doporučujeme, aby EU přijala celou řadu kroků ke zvýšení bezpečnosti dodávek 

důležitého zboží: upřednostňování obchodu v rámci EU, podpora výroby 
vyspělých technologických výrobků v EU a další diverzifikace dovážených 
zdrojů. Rovněž doporučujeme prozkoumat nové vývozní trhy. 

9 (19,6 %) 
 
3 důležité pro Evropu 
jako celek, 6 důležité 
z osobního hlediska 

2. Doporučujeme přezkoumat přístup ke smlouvám týkajícím se zemního plynu 
a usilovat o dlouhodobé i krátkodobé smlouvy. Doporučujeme dále 
diverzifikovat zdroje dodávek energie. 

9 (19,6 %) 
 
9 důležité pro Evropu 



jako celek 

3. Doporučujeme posoudit opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu a jejich 
provádění s přihlédnutím k možným negativním socioekonomickým důsledkům. 
Při plnění cílů Zelené dohody doporučujeme využívat kromě obnovitelných 
zdrojů energie také jadernou energii a zemní plyn. 

6 (13 %) 
 
6 důležité z osobního 
hlediska 

4. Zdůrazňujeme, že je důležité, aby všechny členské státy respektovaly přednost 
práva EU. Vyzýváme Litvu, aby v tomto ohledu zaujala jasný a zásadový postoj. 

4 (8,7 %) 
 
2 důležité pro Evropu 
jako celek, 2 důležité 
z osobního hlediska 

 
Kromě toho otázky, které jsou důležité pro většinu občanů, tj. vztahy s Čínou, migrace a energetika, 
nejsou jednorázové povahy a jejich řešení bude mít výrazný dopad na dlouhodobou budoucnost Evropy. 
Proto není na škodu, že občané budou při úvahách o budoucnosti pravděpodobně nejprve myslet 
na aktuální problémy. Protože je budoucnost utvářena mnoha malými krůčky, které jsme počínaje 
dneškem učinili, je porozumění základním očekáváním občanů v krátkodobém horizontu nezbytným 
předpokladem k tomu, abychom byli schopni řídit dlouhodobé procesy a řešit problémy udržitelným 
způsobem. Tato logika je základem pro níže uvedenou analýzu hlavních výsledků vnitrostátní panelové 
diskuse občanů. 
 
Nejvyšší celkový počet hlasů (11 či téměř 12 %) získalo tvrzení, že EU potřebuje účinnější politiku 
vůči Číně. Součástí tohoto celkového závěru bylo několik konkrétnějších tvrzení. Zaprvé účastníci 
zdůraznili, že podpora, kterou EU Litvě doposud poskytovala, byla s ohledem na hospodářský tlak Číny 
nedostačující. Zadruhé zástupci skupiny, která k tomuto závěru dospěla, zdůraznili, že také Litva musí 
zintenzivnit koordinaci své politiky vůči Číně se svými partnery z EU, zejména proto, že obchod s Čínou 
je pro EU jako celek i nadále důležitý. Zatřetí vyslovili občané myšlenku, že vytvoření funkce ministra 
zahraničních věcí EU by mohlo pomoci efektivněji koordinovat postoje a formovat společné politiky 
týkající se Číny a dalších otázek. Osm účastníků označilo tento závěr za mimořádně důležitý pro Evropu 
jako celek a pro tři účastníky je důležitý z osobního hlediska. 
 
Otázka vztahů s Čínou úzce souvisí s dvěma dalšími návrhy, které získaly vysoký počet hlasů občanů. 
Devět účastníků hlasovalo pro závěr dohodnutý během druhého zasedání, a sice že EU musí posílit 
bezpečnost dodávek (tři účastníci uvedli, že to má velký význam pro Evropu jako celek, a šest dalších 
tuto otázku považovalo za důležitou z osobního hlediska). Také tento závěr zahrnuje několik aspektů. 
Zaprvé občané zdůraznili, že je třeba upřednostňovat trhy EU, které se vyznačují spolehlivými dodavateli 
a přísnějšími výrobními normami. Zadruhé účastníci zdůraznili, že je třeba podporovat kapacity na výrobu 
vyspělých technologií v rámci samotné Evropy. Zatřetí se občané vyslovili pro další diverzifikaci 
dovážených zdrojů. Účastníci diskuse při formulování těchto doporučení neustále upozorňovali na Čínu 
jako na jeden z faktorů: bezpečnostní hrozby spojené s čínskými výrobky, závislost na dodávkách surovin 
z Číny pro výrobu vyspělých technologických výrobků a praxe Číny kopírovat či krást technologie 
západních společností působících na jejím trhu. Dalších šest účastníků podpořilo svými hlasy („důležité 
z osobního hlediska“) návrh na rozvoj hospodářské a humanitární spolupráce EU se 
severoafrickými zeměmi, jelikož je důležité snížit v těchto zemích vliv Číny, jakož i Ruska a dalších 
nepřátelských států. 
 
Z výsledků hlasování jsou zřejmé také obavy občanů týkající se otázek migrace. V oblasti zahraniční 
politiky se migrace týkaly dva ze tří závěrů, které získaly nejvíce hlasů. Devět účastníků hlasovalo pro 
návrh, aby se EU vrátila k možnosti zavedení systému povinných kvót migrantů pro členské státy 
(všichni zdůraznili mimořádný význam tohoto návrhu pro celou Evropu). Účastníci, kteří tento závěr 
zformulovali, se vyslovili pro to, aby vnitrostátní kvóty vycházely z počtu obyvatel a aby se vyčlenilo 
spolufinancování EU na zabezpečení potřeb migrantů rozdělených podle kvót. Dalších sedm účastníků 
hlasovalo pro návrh zřídit stálou funkční komisi na úrovni EU, do které by byly delegovány 
zástupci členských států, s cílem řešit otázky migrace (tři účastníci považovali návrh za mimořádně 
důležitý pro Evropu jako celek a čtyři za důležitý z osobního hlediska). Účastníci zdůraznili, že takovýto 
orgán by mohl urychlit reakci EU na migrační krize a zároveň zabezpečit přiměřenou rovnováhu mezi 
dodržováním společných zásad EU a právem členských států chránit své národní zájmy a bezpečnost. 
 
Během diskusí o migrační politice hovořili účastníci o dvou různých krizích týkajících se řízení migračních 
toků: migrační krize ve Středomoří v roce 2016 a běloruský hybridní útok na Litvu, Lotyšsko a Polsko 
v roce 2021, kdy Minsk zneužíval toky migrantů z Blízkého východu a Afriky. Několik účastníků panelové 
diskuse uvedlo, že krize z roku 2016 jim připadala vzdálená a irelevantní, a to jak pro ně samotné, tak pro 
Litvu jako celek, a že návrh na zavedení systému kvót pro migranty, který byl tehdy poprvé předložen, 
nepovažovali za vhodný. Podle účastníků zkušenosti s hybridním útokem zapříčinily, že se migrace ve 



východní Evropě dostala do středu zájmu, a vedly k novému posouzení kvót jakožto vhodného, účinného 
a solidárního nástroje migrační politiky. Někteří účastníci zdůraznili, že během krize v roce 2021 pro ně 
bylo obtížné rozlišovat mezi uprchlíky, migranty a osobami, které při vstupu na území dané země 
představují bezpečnostní hrozby. Všichni účastníci diskuse se shodli na tom, že současná „otevřená“ 
migrační politika EU dostatečně nezohledňuje hrozby spojené s migrací, národní zájmy členských států, 
schopnost integrovat migranty atd. Občané rovněž kritizovali EU za její pomalou či negativní reakci 
na potřeby Litvy včetně jejího odmítnutí financovat stavbu plotu na vnějších hranicích. 
 
Závěrem lze konstatovat, že dvě nejvýznamnější politické otázky pro Litvu v roce 2021 – vztahy s Čínou 
a řízení migračních toků – vedou litevské občany k tomu, aby požadovali větší zapojení EU a účinnější 
společnou politiku. Občané jsou znepokojeni politikou Číny a jejím rostoucím vlivem v Evropě 
a v sousedství EU. Je třeba uznat, že hospodářský vliv Číny nutí Evropu hledat přiměřená vyvážená 
politická opatření. Podle občanů je hlavním řešením posílení nástrojů společné zahraniční politiky EU, 
průmyslové politiky a spolupráce se sousedními zeměmi. Podobně občané označili jednotnou akci 
na úrovni EU, včetně možnosti nového systému kvót pro migranty, za pravděpodobně nejvhodnější 
způsob, jak se vyhnout bezpečnostním hrozbám, které představuje migrace, a rychle a účinně řídit 
migrační toky směřující do Evropy. Účastníci panelové diskuse občanů dospěli k názoru, že silnější 
a koordinovanější společná politika EU by byla nejlepší reakcí na rostoucí tlak Číny a hybridní útoky 
Běloruska. 
 
Názory účastníků panelové diskuse na tyto krize jsou srovnatelné s jejich návrhy týkajícími se politických 
otázek v oblasti klimatu a energetiky. Na konci roku 2021 byli mnozí litevští občané přímo konfrontováni 
s problémem rostoucích nákladů na topení a krize v oblasti cen energií se rychle stala jedním 
z nejzávažnějších problémů, kterým v současnosti Litva čelí. Obavy týkající se cen energií se projevily také 
při hlasování účastníků panelové diskuse: devět občanů dokonce hlasovalo pro závěr, že se jedná 
o nejdůležitější téma pro Evropu jako celek. Hlavním doporučením účastníků bylo přezkoumat 
současné postupy členských států při uzavírání smluv na dodávku energie s různými dodavateli 
s cílem uzavřít dlouhodobé i krátkodobé smlouvy. Jinými slovy občané podpořili politiku energetické 
diverzifikace, avšak nijak nedoporučili společnou politiku EU ani další integraci energetické politiky. 
 
Pokud jde o politiku v oblasti klimatu, občané doporučili posoudit opatření v rámci Zelené dohody 
pro Evropu z hlediska jejich očekávaného socioekonomického dopadu a ambicí. Pro tento návrh 
hlasovalo šest účastníků, přičemž všichni jej považovali za důležitý z osobního hlediska. Někteří účastníci 
se obávali, že „zelená transformace“ probíhá příliš rychle, a tvrdili, že Litva musí pečlivěji posoudit, zda 
takovéto politiky mohou mít nepříznivý dopad na potřeby země a její občany. Několik účastníků rovněž 
poukázalo na potřebu využívat vedle obnovitelných zdrojů energie také jadernou energii a zemní plyn. 
Na podporu svého stanoviska upozornili na rozhodnutí Německa pokračovat v používání zemního plynu 
a využívat potenciál nové generace tzv. modulárních jaderných elektráren. Ve svých diskusích o politice 
v oblasti klimatu tak účastníci panelové diskuse upřednostňovali politiky členských států zaměřené 
na vnitrostátní potřeby před ambiciózní společnou politikou EU zaměřenou na správu v oblasti klimatu. 
 
Vzhledem k relativně nízkému počtu účastníků panelové diskuse a různým reakcím občanů (jednotnější 
postup či větší flexibilita) na různé typy krizí by nebylo vhodné uvažovat o obecnějších a šířeji 
uplatňovaných opatřeních. Tento názorový trend však může přinést zajímavá témata pro další výzkum 
postojů litevských občanů k otázkám integrace EU, jenž by měl zohlednit změny a rozdíly v postojích 
občanů k autonomním politikám a institucionálním opatřením EU. 
 

4. Výsledky panelové diskuse občanů v širším kontextu 
litevského veřejného mínění 

V této poslední části zprávy se výsledky vnitrostátní panelové diskuse občanů stručně porovnávají 
s výsledky dvou relevantních průzkumů veřejného mínění a průběžnými výsledky jiných přípravných 
činností Konference o budoucnosti Evropy, aby se tak zasadily do kontextu. První průzkum veřejného 
mínění analyzovaný v této části je průzkumem názoru občanů na Konferenci o budoucnosti Evropy, 
který se uskutečnil v rámci průzkumu Eurobarometr v říjnu a listopadu 2020. Druhým je nejaktuálnější 
standardní průzkum Eurobarometr, který proběhl v létě 2021. Jelikož se tyto části průzkumu zaměřily 
na další politické otázky a na očekávání občanů, pokud jde o samotnou konferenci, následující porovnání 
se týkají aktuálních témat, kterými se tento panel zabýval. Analýza přípravných činnosti Konference 
o budoucnosti Evropy vychází z úvodní zprávy Centra východoevropských studií (EESC) o těchto 
činnostech, v níž jsou uvedeny názory zúčastněných občanů na širokou škálu politických otázek EU. 
 

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


Z výsledků průzkumu Eurobarometr vyplývá, že diskuse a způsoby hlasování účastníků panelové diskuse 
občanů odrážejí názory, které v litevské společnosti převládají. Doporučení účastníků panelové diskuse, 
aby se posílila společná zahraniční a migrační politika a některá rozhodnutí učiněná na úrovni EU, jsou 
v souladu s širšími průzkumy veřejného mínění: 

- litevští občané podporují společnou obrannou politiku EU více nežli průměr EU (90 % oproti 
78 %); 

- litevští občané podporují společnou migrační politiku EU více nežli průměr EU (76 % oproti 
71 %; při tomto rozdílu je třeba uvést možnou chybovou odchylku); 

- litevští občané považují migraci za jednu ze dvou hlavních výzev pro EU; 
- litevští občané upřednostňují řešení na úrovni EU (49 % oproti 42 %). 

Litevští občané, kteří se zúčastnili přípravných akcí Konference o budoucnosti Evropy, rovněž zdůraznili 
význam obranné spolupráce, společné migrační politiky EU a zahraniční politiky EU jako oblastí, v nichž 
by Litva chtěla usilovat o větší zapojení EU. 
 
Údaje z průzkumů Eurobarometr mohou vysvětlit názory účastníků panelové diskuse na vztahy s Čínou 
a ceny energií: Litevci byli oproti průměru EU více znepokojeni zhoršujícími se vztahy mezi zeměmi světa 
a z toho vyplývajícím geopolitickým napětím (33 % oproti 18 %). Závěry účastníků panelové diskuse, že 
je nutné vypracovat ambicióznější společnou politiku vůči Číně, jsou v souladu jak s těmito zjištěními, tak 
s výše uvedenou podporou rozhodovacího procesu na úrovni EU a společné obranné politiky EU. Obavy 
účastníků panelové diskuse ohledně nalezení různých řešení týkajících se snížení cen energií mohou 
naopak souviset se skutečností, že Litevci jsou ve srovnání s průměrem EU rostoucí inflací a zvyšujícími 
se cenami (53 % oproti 23 %) více znepokojeni. Zdá se, že v důsledku citlivosti, pokud jde o rostoucí 
inflaci, je omezení zvyšování cen důležitější nežli rozvoj společných politik EU nebo jiné politické cíle. 
 
Z údajů průzkumu Eurobarometr také vyplývá zajímavá změna postojů litevských občanů vůči migraci 
jako politickému problému. V průzkumu v roce 2020 označilo migraci za nejdůležitější výzvu pro 
budoucnost EU méně Litevců, než byl průměr EU (16 % oproti 27 %), avšak v průzkumu v roce 2021 se 
podíl litevských respondentů, kteří označili migraci jako hlavní problém pro EU, zvýšil na 32 % (průměr 
EU: 25 %). Třebaže takovýto názorový posun je možné připisovat rozdílnému znění otázky, je rovněž 
v souladu s poznatky, které si účastníci panelové diskuse občanů vyměňovali v souvislosti s vývojem 
svých názorů na otázky migrace. 
 
Kromě toho z porovnání výsledků panelové diskuse občanů a údajů z průzkumu Eurobarometr vyplývá 
rozdíl mezi spíše opatrným postojem účastníků panelové diskuse k politice EU v oblasti klimatu 
a obavami litevských občanů v souvislosti se změnou klimatu. Zatímco účastníci panelové diskuse vyzvali 
k posouzení toho, zda není Zelená dohoda pro Evropu příliš ambiciózní a zda by nemohla poškodit 
zájmy Litvy, Litevci podle průzkumu Eurobarometr soustavně uvádějí, že změna klimatu je jednou 
z nejdůležitějších výzev EU. V průzkumu v roce 2020 celkem 47 % litevských respondentů označilo 
klima za hlavní globální výzvu pro budoucnost EU (průměr EU: 45 %); v průzkumu v roce 2021 to bylo 
28 % litevských respondentů (průměr EU: 25 %). Je třeba zdůraznit, že občané, kteří se zúčastnili jiných 
přípravných akcí Konference o budoucnosti Evropy, také označili politiku v oblasti klimatu za jednu 
z oblastí, v níž by Litva měla co nejvíce usilovat o větší zapojení EU. Tento rozdíl pravděpodobně 
vychází z motivace účastníků panelové diskuse při hlasování: všichni ti, kteří hlasovali pro doporučení 
znovu přezkoumat opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu, uvedli, že je pro ně toto téma důležité 
z osobního hlediska. To znamená, že osobní nesouhlas nemusí být v rozporu s názorem, že změna 
klimatu je jednou z nejdůležitějších výzev, jimž EU čelí. 
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