
Europos Parlamento nauda Lietuvai ir jos rinkėjams 

Artėja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmetis. Lietuvos valstybė tapo reikšminga šios 

tarptautinės organizacijos nare, savo pirmojo dešimtmečio narystės jubiliejų pažymėdama sėkmingu 

pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai. Būdama Europos Sąjungos narė Lietuva pasiekė ir 

reikšmingų geopolitinių rezultatų, tapdama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare. 

Deja, net ir šie reikšmingi pasiekimai nenustelbė ir nepanaikino didelės Lietuvos Respublikos 

piliečių dalies nerimo dėl savo ir savo šeimų ateities; globalūs pasiekimai, valdžių pažadai sunkiai 

atsispindi kasdieniame žmonių gyvenime. Todėl vis stiprėja piliečių nerimas dėl būtinumo apginti 

nacionalinius interesus tiek šalies viduje, tiek ir išorėje. 

Kiekvienuose rinkimuose rinkėjai savo valia gali nuspręsti paversti savąją šalį, savivaldybę, o 

šiuokart ir visą Europos Sąjungą stipresne, efektyvesne, ar tik populistinių pažadų fone 

tebetęsiančia ankstesniąją neefektyvią tvarką. Artėjantys rinkimai į Europos Parlamentą kelia vis 

daugiau klausimų, kaip išrinktieji europarlamentarai gali geriau apginti nacionalinius interesus. 

Akivaizdu, jog dabartiniai Europos Parlamento nariai neturi nei vieningos krypties, nei strategijos 

šiuos Lietuvos interesus ginti. Atėjo laikas pakeisti lūkesčių nepateisinusius europarlamentarus 

ryžtingesniais ir praktiškiau eurointegracijos principus suvokiančiais Lietuvos žmonių atstovais. 

Atstovais, kurie būtų ne paskiri politinių klubų žaidėjai, o vieninga Lietuvos rinktinė. 

Todėl mes sakome, kad Europa turi būti stipresnė tam, kad apgintų savo šalis nares, savo žmones, 

jautriai atsižvelgdama į tai, ką kiekviena šalis gali įdėti į bendro reikalo stiprinimą. Europa turi būti 

stipresnė tam, kad galėtume solidariai ginti savo vertybes ir interesus. Europos Sąjunga, o kartu ir 

Lietuva, turi stiprinti savo ekonominę galią, pasaulinį vaidmenį, kurti darbo vietas, didinti visų 

Europos piliečių pajamas, mažinti nedarbą. 

Mes sakome, jog Europa turi tapti skaidresnė ir labiau atskaitinga savo piliečiams. Ne Europos 

Komisijos diktatas, o nuolatinis tarimasis su šalimis narėmis, jų parlamentais, kaip šalių narių 

piliečių atstovais yra atsakymas į piliečių lūkesčius. Reikia siekti Europos, kurioje būtų daugiau 

bendrumo, pasitikėjimo, o ne skiriamųjų linijų. 

Mes sakome: ne daugiau reguliavimo, o geresnio reguliavimo, atitinkančio Europos Sąjungos 

siekius, vertybes bei šalių narių interesus. Europa turi ir privalo ginti savo piliečių laisves, jų 

saugumą bei atsižvelgti į kiekvienos Sąjungoje esančios valstybės ypatumus. Lietuva, kaip ir visa 

Europos Sąjunga, turi tapti konkurencingesnė, inovatyvesnė, labiau patraukli investicijoms ir 

efektyvaus verslo plėtrai. 

Todėl būtina nuosekliai veikti ginant mažesniąsias valstybes ir tautas nuo gresiančio išnykimo dėl 

vis ryškiau didžiųjų valstybių interesus atitinkančios politikos. Būtina kovoti dėl galimybių gauti 

papildomų išteklių socialinių ir ekonominių klausimų sprendimui, taip reikšmingai sumažinant 

emigraciją ir sustabdant lietuvių tautos nykimą. 

Liberalų ir centro sąjunga įsipareigoja iš esmės atstovauti ir ginti Lietuvos nacionalinius 

interesus Europos Parlamente 

Mokesčiai 

Liberalų ir centro sąjunga ir toliau nuosekliai sieks, kad būtų sumažinti mokesčiai, griežtinama ir 

teisingesne taptų socialinė parama, būtų gerbiamos žmogaus teisės ir jo orumas, supaprastintos 



verslo sąlygos. Jei tam prireiks pastangų veikti ne tik nacionaliniu, bet ir visos Europos Sąjungos 

mastu, imsimės visų priemonių, kad mokestinė našta Lietuvos žmonėms tik mažėtų. Tai leis 

privačiam sektoriui, o taip pat ir valstybei, įgauti naujų veiklos formų ir būdų, pritraukti investicijų, 

mažinti nedarbą, ypač jaunimo nedarbą, įtakoti darbo vietų kūrimą ir Lietuvos žmonių pajamų 

augimą. 

Turtingosios Europos Sąjungos šalys nuolat bando primesti mažesnėms ES narėms suvienodintų 

akcizų ir PVM tarifų politiką. Liberalų ir centro sąjunga pabrėžia ES šalių ekonomikų lygmens 

suvienodinimo proceso ilgalaikiškumą, taikant priemones, kurios atitiktų konkrečių šalių narių 

ekonominę situaciją. 

Todėl vadovaudamasi realia Lietuvos ekonomikos situacija Liberalų ir centro sąjungos atstovai 

Europos Parlamente ryžtingai sieks praplėsti Lietuvos teises pačiai spręsti dėl PVM 

neapmokestinamų prekių ir paslaugų sąrašo. Liberalų ir centro sąjunga sieks nulinio PVM tarifo 

pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms. 

Mes reikalausime, kad ES išorės sienų valstybėse būtų taikomas mažesnis minimalus akcizas 

degalams ir kitoms akcizinėms prekėms. Tai mažintų kontrabandos riziką bei praplėstų sanglaudos 

– paramos regionams politikos – sampratą. 

Būtina gilinti paslaugų sektoriaus integraciją, leisiančią tokioms šalims kaip Lietuva nevaržomai 

teikti paslaugas ir kitose ES šalyse. Būtina stiprinti inovacijų plėtrą ir palaikymą, diegti ir plėtoti 

skaitmeninę ekonomiką, plėsti e-paslaugų tinklą ir prieinamumą. Sieksime vieningos ES 

telekomunikacijų politikos, pokalbių ir interneto paslaugų kainų suvienodinimo ir mažinimo. 

Turi būti sutvarkytos nediskriminuojančios bankų ir draudimo paslaugos, transporto ir sveikatos 

apsaugos sektoriai. Smulkaus ir vidutinio verslo sektoriai, kuriantys Europos ekonominį pamatą, 

turi gauti lengvesnį priėjimą prie finansavimo šaltinių, investicinių fondų. Struktūrinių fondų 

parama pirmiausia turi būti nukreipta darbo vietų kūrimui, inovacijų diegimui, konkurencingesnės 

ekonomikos skatinimui. 

Euras 

Itin aktualus yra euro įvedimo Lietuvoje klausimas. Dauguma Europos Sąjungos šalių naudoja arba 

yra įsipareigojusios artimiausiu metu įsivesti bendrąją Europos Sąjungos valiutą. Tik kelios 

senosios ES šalys narės – Danija, Jungtinė Karalystė, Švedija – vadovaujamosios savo stojimo į ES 

sutartimis, turi tam tikrų išlygų euro įvedimo atžvilgiu. 

Lietuva, stodama į Europos Sąjungą, yra prisiėmusi įsipareigojimus įsivesti eurą, kai šalis tam bus 

pasirengusi. Lietuva nuėjo ilgą kelią, grįsdama savo ekonomikos politiką pastangomis atitikti euro 

įvedimo kriterijus, tuo pačiu tapdama stabilios ir potencialiai perspektyvios ekonomikos šalimi, 

kuria gali pasitikėti užsienio bei vidaus investuotojai. 

Euro įvedimo požiūriu dažniausiai nesutariama dėl terminų ir naudingiausių Lietuvos žmonėms ir 

verslui laikotarpių, baiminamasi nepamatuoto prekių ir paslaugų brangimo, poveikio santaupoms. 

Visgi akivaizdu, jog euro įvedimas aktyviosios visuomenės dalies veiklą padarytų daug paprastesnę, 

atliekant tarptautinius atsiskaitymus, nebekeičiant valiutos, išvykstant ar priimant užsienio turistus, 

atliekant tarptautinius pinigų pervedimus. 



Liberalų ir centro sąjunga euro įvedimo požiūriu visada buvo nuosekli, visada pasisakė už euro 

įvedimą. Tačiau mes visada sakėme, jog šiuo klausimu turi vykti plati ir aktyvi diskusija su 

visuomene, verslo atstovais, įvertinant kaštus ir naudą Lietuvos žmonėms ir verslui, atskiriems ūkio 

sektoriams bei nacionaliniam biudžetui. Lietuvos įsijungimas į Euro zoną palankiausiu Lietuvos 

žmonėms ir visam ūkiui momentu taptų galutine po integracijos į ES, NATO, Šengeno erdvę 

Lietuvos sugrįžimo į vakarietiškos civilizacijos erdvę išraiška. 

Liberalų ir centro sąjungos nuomone ypatingą pareigą šiuo požiūriu turi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, privalanti vykdyti nuolatinį kasdienių naudojimo prekių monitoringą ir teikti 

įstatymines pataisas, kad įvedus eurą, nebūtų masinio kainų didinimo pirmiausia kasdieninio 

vartojimo prekėms ir paslaugoms, slapta jas apvalinat ar kitaip pateisinant kainų augimą. 

Emigracija 

Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, iš kurios išvykstantys darbuotojai kuria kitų ES valstybių gerbūvį, 

patiria sisteminį poveikį, prarasdama beveik ketvirtadalį aktyviai ne šalies viduje 

veikiančius/dirbančius potencialių darbuotojų. Šie darbuotojai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

apibrėžtomis galimybėmis Lietuvoje yra įgiję vidurinį, profesinį ar aukštąjį išsilavinimą, turėję 

socialines bei sveikatos apsaugos garantijas, dengiamas Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, 

orientuojantis į tautos regeneracijos principus. Europos Sąjungos laisvo asmenų judėjimo 

garantuoja mums, kaip Europos sąjungos piliečiams, galimybę laisvai judėti ir dirbti visose Europos 

Sąjungos šalyse, kuo ir pasinaudoja ekonomiškai stipresnės ES valstybės, pritraukdamos į savo 

ekonomikos sektorius darbuotojus iš visos Europos Sąjungos. 

Tačiau Europos Sąjungoje yra visiškai nesutvarkyta sistema, kaip tokioms šalims, kaip Lietuva, 

efektyviau kompensuoti potencialius praradimus, kai išvykstantys piliečiai savo darbu, 

pastangomis, mokesčiais bei socialinėmis įmokomis kuria kitų ES šalių gerovę. 

Todėl tokios šalys kaip Lietuva privalėtų gauti protingą kompensaciją iš ES arba tų ES valstybių, 

kuriose atvykę mūsų žmonės dirba. Lietuvoje, dažniausiai regioninėse vietovėse, paliekami 

išvykusiųjų vaikai ir senstantys tėvai, o Lietuva, taip pat ir kitos panašios ES šalys narės praranda 

galimybę didinti savo bendrąjį vidaus produktą ir tapti konkurencingesne šalimi, galinčia sudaryti 

geresnes sąlygas piliečiams gyventi ir dirbti savo valstybėje. Todėl siūlysime būdus, kad Europos 

Sąjungoje būtų sukurtas realus ir skaidrus šių praradimų kompensavimo mechanizmas. 

Vieninga ES energetikos ir kitų sričių politika 

Liberalų ir centro sąjunga yra įsitikinusi, jog Europos Sąjunga privalo vieningai derėtis dėl dujų ir 

naftos kainų. Akivaizdu, kad pavienės ES valstybės, tokios kaip Lietuva, gali būti tendencingai 

spaudžiamos ir negali vienos tinkamai susiderėti dėl energetinių šaltinių kainų, ekonominių bet 

kurios ūkio srities veiklos sąlygų, neretai net patirdamos vienokio ar kitokio pobūdžio šantažą. 

Todėl Lietuvai šioje srityje itin svarbu, kad būtų formuojama vieninga, paveiki ir rezultatyvi 

Europos Sąjungos pozicija. Tai leistų vykdyti teisingesnę energetinių resursų kainų politiką ir taip 

sumažinti šildymo, elektros, kuro, o tuo pačiu ir kitų vartojamųjų produktų kainas. 

Trečiųjų šalių ekonominio spaudimo pavyzdžiai šiandien yra akivaizdūs ne tik Lietuvoje. Todėl ES 

institucijų reakcija turi būti solidari, operatyvi ir efektyvi. ES privalo turėti ne tik greito ir vieningo 

reagavimo mechanizmus, bet ir praradimus kompensuojančią politiką. 

Europos sąjungos įsipareigojimai 



Sieksime, jog parama Lietuvos ūkininkams būtų galutinai suvienodinta su visų Europos Sąjungos 

šalių ūkininkams teikiama parama. Būtina pastebėti, kad Lietuvos ūkininkai gauna gerokai 

mažesnes nei kiti ūkininkai ES šalyse išmokas – ir tai akivaizdi Lietuvos ūkininkų diskriminacija, 

akivaizdus liberalaus visuotinės lygybės principo pažeidimas, visiems ir kiekvienam, 

nepriklausomai nuo buvimo toje ar kitoje valstybėje. 

Bendroji žemės ūkio politika neturi likti vien tam tikrų valstybių narių ar atskirų regionų privilegija. 

ES parama ir šiame sektoriuje pirmiausiai turėtų būti nukreipta į darbo vietų kūrimą, aplinkos 

tausojimą, maisto produktų ir žaliavų saugumą, kaimo turizmo skatinimą, kaimo infrastruktūros 

gerinimą ir socialinės raidos plėtrą. 

Regioninė politika ir gerosios patirties sklaida savivaldybėse 

Liberalų ir centro sąjungos atstovai itin efektyviai veikia Lietuvos savivaldybėse. Atstovaudami ir 

šią itin svarbią sritį Liberalų ir centro sąjungos europarlamentarai veiks padėdami skleisti abipusę 

gerąją patirtį Lietuvos ir kitų šalių savivaldoje. 

Platesnės patirties panaudojimas leistų Lietuvos savivaldybėse turėti efektyvesnį viešąjį transportą, 

mažesnes šildymo ir kitų komunalinių paslaugų kainas, atliekų tvarkymo racionalizavimą, 

gyvenamosios aplinkos gerinimą, parkingų gyvenamosiose zonose plėtrą, pirminės sveikatos 

apsaugos aptarnavimo kokybės gerinimą, griežtesnę ir efektyvesnę socialinę apsaugą, modernius 

miesto ar kaimo tvarkymo sprendimus. 

Ypatingo dėmesio vietos savivaldybių veiklos kontekste reikalauja Europos Sąjungos regioninės 

politikos lėšų panaudojimas. Žmonės turi matyti, kaip Europos Sąjungos parama pasiekia kiekvieną 

miestą, miestelį ar gyvenvietę, pagerina situaciją kiekvienoje gatvėje ar kiekviename kieme. Esame 

įsitikinę, kad tik taip kiekvienas žmogus suvoks ir pripažins Europos Sąjungos būtinumą ir artumą 

kiekvienam jos piliečiui. Kartu ypač svarbus yra Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo 

skaidrumas ir efektyvumas. 

Vis glaudesnės integracijos kontekste dar aiškiau iškyla tautinės savasties išsaugojimo, tautinės 

kultūros puoselėjimo ir platesnės sklaidos klausimai. Esame įsitikinę, kad tik būdami kultūriškai, 

tautiškai išskirtini, galėtume suprasti kitų tautų kultūrinę raišką, o patys tapti įdomūs vis platesniam 

pasauliui. Todėl būtina skirti daug daugiau dėmesio ir lėšų, tiek nacionalinio biudžeto, tiek ir 

Europinės paramos kultūros, gamtinio ir istorinio paveldo objektų tvarkymui, jų pritaikymui 

platesniam naudojimui, jaunosios kartos ugdymui. 

Esame įsitikinę, jog Europos Sąjungos paramą turime pajusti kiekvienas savo namuose. 

Nebeužtenka vien kelių ir viešųjų erdvių tvarkymų, kainuojančiu šimtus milijonų litų. Renovacija, 

verslo skatinimas ir naujų darbo vietų kūrimas, kiemų ir kitokios gyvenamosios aplinkos 

tvarkymas, jaunimo užimtumas, rūpestis pagyvenusiais žmonėmis, policijos efektyvumo didinimas 

yra esminiai mūsų prioritetai, dėl kurių kovosime Europos Parlamente. 

Bendro saugumo stiprinimas 

Liberalų ir centro sąjunga remia siekius stiprinti bendrą ES tautų saugumą, stiprinant politinį, 

ekonominį kultūrinį šalių bendradarbiavimą. Mes remiame Europos Sąjungos plėtrą, stiprią 

orientaciją į artimas Lietuvai Rytų kaimynes. 



Mes ypač akcentuojame stiprų ES šalių institucijų bendradarbiavimą, kovojant su tarptautiniu 

terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, nelegalia migracija. Vieningai būtina veikti ir kitose itin 

svarbiose srityse – pirmiausia siekiant bendro kibernetinio saugumo. 

Liberalų ir centro sąjunga, 

vienijanti aukštos kvalifikacijos pačių įvairiausių profesijų ir ūkio šakų specialistus, yra 

pasirengusi profesionaliai veikti ginat Lietuvos nacionalinius interesus Europos Parlamente. 

Esminiai Liberalų ir centro sąjungos siūlymai rinkimuose į Europos Parlamentą: 

- Europos Sąjunga privalo vieningai derėtis dėl dujų ir naftos kainų, o taip pat ir dėl bendro atsako 

bet kurios rūšies ekonominio spaudimo veiksmams, 

- Europos Sąjungoje turėtų būti sukurta efektyvesnė kompensacinė sistema, kurios dėka tokios ES 

narės kaip Lietuva gautų protingą kompensaciją iš ES ar iš tų ES valstybių, kuriose atvykę mūsų 

žmonės dirba, 

- Lietuva turi siekti nulinio PVM tarifo pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms, 

- Europos Sąjungos išorės sienų valstybėse turi būti taikomas mažesnis minimalus akcizas degalams 

ir kitoms akcizinėms prekėms, taip siekiant mažinti kontrabandos riziką ir praplečiant sanglaudos – 

paramos regionams politikos – sampratą. 

Liberalų ir centro sąjunga sako: 

Europarlamentas - ne blankiai atstovauti, o ginti Lietuvos valstybės ir jos gyventojų interesus! 

Liberalų ir centro sąjunga prašo Jūsų balsuoti už mus ir taip padėti mums įgyvendinti šias 

Lietuvai idėjas. 

 


