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VEIKIANTI EUROPA, LAIMINTI LIETUVA
Per 10 metų Europos Sąjungoje Lietuva tapo modernesnė, saugesnė ir turtingesnė. Narystė ES suteikė galimybę
pasinaudoti laisvos prekybos privalumais, nevaržomai keliauti ir laisvai kurti savo gerovę. Europos Sąjungos struktūrinė
parama leido sparčiau modernizuoti viešąją infrastruktūrą – kelius, ligonines, mokyklas ir daug kitų sektorių, plėtoti
verslą ir skatinti inovacijas.
Lietuvos interesas yra stipri, gyvybinga ir piliečių gerbiama Europos Sąjunga. Tokia Europos Sąjunga, kurioje žmonės
gali kurti savo gerovę ir pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis.
Europos Sąjunga bus sėkminga tik tuomet, jei savo veiklą grįs pamatine LAISVĖS idėja. Europos Sąjungos ateitis
priklauso nuo sugebėjimo išlaisvinti žmogiškąjį potencialą – ekonomikoje, politikoje, kūryboje. Žmonės ir verslas kurs
naujas darbo vietas, investuos į plėtrą, kai žinos, kad Europos žemyne nyksta nereikalingi barjerai, kad visos keturios
laisvės – asmenų, prekių, kapitalo ir ypač paslaugų judėjimo – bus įgyvendintos visiškai.
Europa – stipriausia, kai sukuria pridėtinę vertę savo piliečiams. Europos Sąjungos politika turi atspindėti ne praėjusio
amžiaus vidurio aktualijas, o šiuolaikinio gyvenimo realijas. ES pagaliau turi atliepti žemyne vykstančią prioritetų kaitą:
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama žinių, mobilumo ir aukštųjų technologijų teikiamoms galimybėms.
Matome Europą ryžtingai žengiančią laisvės keliu ir veikiančią efektyviai tose srityse, kur ji gali būti sėkminga. Visos
Europos ir kiekvieno piliečio labui perteklinis reguliavimas ir įstatyminiai barjerai turi mažėti.
ES turi stiprinti demokratinę atskaitomybę vadovaudamasi principu, kad sprendimai priimami tinkamiausiame politikos
lygmenyje, įgalinant vietos ir regioninę valdžią. Kuo mažiau centralizuotos intervencijos – tuo daugiau realių pokyčių
gali įvykti.
VEIKIANTI VIENINGA RINKA – NAUJOS DARBO VIETOS IR ORUS ATLYGIS
Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje bus sparčiau kuriamos naujos darbo vietos, kai bus baigta įgyvendinti vieninga
rinka, ypač paslaugų sektoriuje. Stiprinsime ir įtvirtinsime vieningą rinką energetikos, pašto, finansinių tarnybų,
geležinkelio transporto ir sveikatos priežiūros sektoriuose. Tam būtina panaikinti kelis šimtus šiose srityse
egzistuojančių barjerų, kliudančių užtikrinti vieningos paslaugų rinkos funkcionavimą ir naujų darbo vietų kūrimą.
Darbo vietas kuria verslas, o ne valdžios inicijuotos užimtumo programos. ES mastu inicijuojamos neefektyvios
užimtumo didinimo priemonės, valstybių gausiai įgyvendinamos įdarbinimo programos, kurioms panaudojama šimtai
milijardų eurų, iš esmės nepadeda spręsti užimtumo problemų, o tik maskuoja esmines darbo rinkos problemas. Jos
sukuria piliečių, kaip globotinių, ir valstybės, kaip globėjos, vaidmenį. Siekdami išspręsti nedarbo problemas turime
didinti paskatas dirbti ir mažinti paskatas nedirbti. Taigi ES socialinė politika turi nuosekliai derėti su verslo aplinkos
gerinimo ir užimtumo politikos priemonėmis.
Europoje veikia 23 milijonai mažų ir vidutinių įmonių, kurios sukuria du trečdalius visų darbo vietų visoje ES. Šalys
narės turi savo pastangas sutelkti į verslo aplinkos gerinimą. Sėkminga įmonių veikla ir investicijos yra svarbiausi
veiksniai, reikalingi ekonomikos augimui ir užimtumui didinti.

Siekiant pagerinti verslo sąlygas Europoje reikia suteikti įmonėms daugiau galimybių pasiekti europines ir tarptautines
rinkas, mažinti prekių, paslaugų, kapitalo judėjimo barjerus, gerinti verslo finansavimo programų tinkamumą ir
efektyvumą.
Aplinkosaugos srityje pasisakome už administracinės ir finansinės naštos verslui mažinimą, už švarių technologijų
diegimą bei įvairesnius energijos tiekimo sprendimus.
FINANSINĖ DRAUSMĖ IR EURAS
Pasitikėjimas Europos Sąjunga bus tada, kai ne tik ES, bet ir valstybės narės su viešaisiais finansais elgsis atsakingai.
Lietuva, skausmingai įveikusi krizės laikotarpį, savo pamokas jau išmoko. Svarbu, kad visos ES mastu būtų įtvirtinti
atsakingi finansų naudojimo mechanizmai, padedantys užtikrinti ekonomikos augimą ir finansinį stabilumą, bei
sankcijos sutartų įsipareigojimų nesilaikymo atveju.
Būdami euro šalininkai, manome, kad apie eurą turi būti diskutuojama atvirai ir neapsiribojama vien formaliųjų stojimo
kriterijų įvykdymu ir pristatymu visuomenei. Ruošdamasi įvesti eurą Lietuva turi įvertinti tiek privalumus, tiek ir
galimas rizikas bei euro įvedimo kaštus. Nuo to, ar valdžia užmegs sąžiningą dialogą su Lietuvos žmonėmis, priklausys
ir visuomenės supratimas ir parama euro įvedimui.
Norint išsaugoti eurą Europos Sąjungoje, visos šalys narės privalo laikytis Mastrichto kriterijų ne tik formaliai, bet ir
realiai. Taip pat valstybės narės turi suprasti, kad už jų neatsakingos fiskalinės politikos padarinius niekas kitas mokėti
neprivalo, tik jos pačios. Valstybių narių finansų būklė turi būti prižiūrima vykdant monitoringą ir prireikus
sankcionuojama. Reikia toliau kovoti su mokesčių vengimu.
ES KONKURENCINGUMAS PASAULYJE
Matome būtinybę stiprinti Europos Sąjungos ir jos valstybių konkurencingumą ne harmonizuojant mokesčius ar
socialinės politikos priemones, o pirmiausia investuojant į bendrą infrastruktūrą, energetikos efektyvumą ir mokslinius
tyrimus, skatinant, o ne ribojant konkurencinius mechanizmus. Nedarbo problemų sprendimas turi būti formuluojamas
vietos lygmeniu, o europinės strategijos turi skatinti geros praktikos sklaidą ir verslumą.
Nepritariame naujų mokesčių įvedimui ES lygiu.
Pasisakome už neatidėliotiną elektros tiltų su Švedija ir Lenkija įgyvendinimą, Baltijos valstybių tinklų jungčių
stiprinimą, suskystintų dujų terminalo užbaigimą, transeuropinių transporto projektų įgyvendinimą.
Prioritetinis dėmesys turi būti skiriamas inovacijoms skatinti pasitelkus mokslinius tyrimus, smulkių „start-up" įmonių
rėmimą ir mokestinį skatinimą.
Kaip ir daugelyje ES narių, Lietuvoje trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų, todėl Europa turi būti atvira
kvalifikuotai darbo jėgai.
Reikia tęsti žemės ūkio bendros politikos reformas, skatinant konkurencingumą.
Norint sukurti konkurencingesnį žemės ūkio sektorių, Lietuvos ūkininkams turi būti sudarytos vienodos sąlygos su visų
ES šalių ūkininkais.
Remiame siekį vystyti koordinavimą tarp institucijų siekiant užkirsti kelią konkurencingumą ribojantiems veiksniams ir
nusikalstamai veiklai.
ŠVIETIMAS, MOKSLAS, INOVACIJOS

Asmenų nevaržomas judėjimas, migracija, studentų mainai, moksliniai tyrimai yra tai, kas daro Europos Sąjungą
išskirtinę pasaulyje, ir tai, kas gali Europai padėti tapti dar sėkmingesne visomis prasmėmis.
Pasisakome už laisvą žinių, technologijų ir tyrėjų judėjimą visoje Europos Sąjungoje. ES turi aktyviai veikti skleisdama
geriausią praktiką švietimo srityje – nuo vaikų darželių iki universiteto.
Pasisakome už verslo indėlio į švietimą ir mokslą investicijomis ir idėjomis didėjimą.
Remiame efektyvią Europos mokslinių tyrimų plėtrą ir aktyvų Lietuvos dalyvavimą joje. Visų ES valstybių narių
mokslininkų lygiateisė konkurencija užtikrins veiksmingą lėšų panaudojimą ir inovacijų diegimą.
Pasisakome už tai, kad būtų skiriamas didesnis finansavimas studentų ir jaunimo mainams, kalbų mokymuisi,
savanoriškai veiklai ir stažuotėms.
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA
Tikslingas ES paramos lėšų panaudojimas padeda įveikti regionų skirtumus, stiprinti valstybių tarptautinį
konkurencingumą. Pasisakome už aiškius ir ilgalaikį augimą lemiančius prioritetus naudojant bendras ES biudžeto lėšas
– jos turi būti tikslingai naudojamos arba grąžinamos atgal į biudžetą.
ES biudžeto struktūra turi būti peržiūrėta: neefektyviai veikiančios Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir sanglaudos
politikos priemonės privalo būti aiškiai susietos su jų panaudojimo efektyvumu. Būtina mažinti joms atitenkančią dalį,
vystant mokslo ir technologijų pažangos projektus, bei tarptautiniam konkurencingumui augti prielaidas sudarančias
priemones.
ES biudžetinių lėšų panaudojimo skaidrumas ir atskaitomybė turi tik stiprėti.
SKAIDRI, DEMOKRATINĖ IR ATSKAITINGA EUROPA
Pasisakome už skaidresnę, atsakingesnę ir demokratiškesnę Europą, kurioje sprendimai priimami tik tais klausimais,
kurie reikalauja sprendimų europiniu lygiu. Mes pasisakome už subsidiarumo principo nuoseklų ir sistemingą taikymą
tam, kad priartintumėme sprendimų priėmimą kuo arčiau piliečio.
Pasisakome, kad Europos Parlamentas dirbtų tik vienoje vietoje, atsisakant šimtus milijonų kainuojančio EP
posėdžiavimo Strasbūre.
EUROPIETIŠKAS ORUMAS: PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS
Žmogaus orumas, tolerancija ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, teisėms, saviraiškai, savitumui, gyvenimo
pasirinkimams yra pamatiniai dalykai ir pagrindinės Europos Sąjungos vertybės. Liberalai yra ir bus nuoseklūs šių
vertybių gynėjai – tiek Europoje, tiek Lietuvoje.
Sieksime, kad Lietuva būtų atvira ir pakanti skirtingai mąstantiems ir savo gyvenimo būdą išpažįstantiems žmonėms.
Žmonės, kuriems artimos Europos Sąjungos vertybės, Lietuvoje turi jaustis saugiai, kad ir kokia būtų jų tautybė, rasė,
socialinė padėtis, lytis, lytinė orientacija, religija, įsitikinimai ar pažiūros.
Pasisakome už asmens saviraiškos laisvę, todėl nepritarsime jokiems būdams ją riboti, nepritariame kvotoms lyčių
pagrindu įmonėse ir kitose srityse.
Pasisakome už žmonių teisę patiems spręsti, kaip elgtis su savo nuosavybe, įskaitant ir žemės pardavimą užsieniečiams.

Žmonių privatumas ir asmeninis gyvenimas turi būti gerbiamas, todėl remiame iniciatyvas, užtikrinančias asmens
duomenų saugumą ir nepagrįstos teisėsaugos institucijų kontrolės mažinimą.
ES PLĖTRA IR RYTŲ PARTNERYSTĖ
Lietuva remia tolesnę Europos Sąjungos plėtrą, aktyvią ir demokratijos vertybėmis grindžiamą ES Rytų partnerystės
politiką. Tai skatins demokratinius procesus ir stiprins tarptautinį bendradarbiavimą, atvers rinkas lietuviškoms prekėms
ir paslaugoms, kurs naujas darbo vietas, suteiks naujų galimybių lietuviško kapitalo investicijoms.
Pasisakome už bevizį režimą ir Europinės perspektyvos suteikimą visoms Rytų partnerystės valstybėms (Ukrainai,
Moldovai, Gruzijai ir kitoms).
Europos bendrąją užsienio ir saugumo politiką galima vadinti sėkminga tik tuo atveju, jei ji yra aktyvi ir vykdoma
nuosekliai ir vieningai. Lietuvos interesas yra sustiprinti Europos Sąjungos užsienio politikos įtaką ir tokiu būdu
įgyvendinti šalies užsienio politikos prioritetus.
ES BENDRA SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKA
Atsižvelgdami į sparčiai kintančią geopolitinę aplinką ir vis svarbesnius naujus užsienio ir saugumo politikos iššūkius,
tokius kaip klimato kaita, tarptautinis nusikalstamumas ir terorizmas, piratavimas jūroje, energijos tiekimo saugumas,
kibernetiniai išpuoliai, pandemijos, taip pat silpnos ir žlungančios valstybės bei masinio naikinimo ginklų ir įprastinių
ginklų platinimas, manome, kad dabartinė Europos saugumo strategija (ESS) nebeatitinka naujųjų pasaulio realijų –
atėjo laikas peržiūrėti šią strategiją.
Didelių investicijų reikalaujantis gynybos sektorius veiktų efektyviau ir užtikrintų didesnes saugumo garantijas, jei būtų
sutelktas europiniame lygmenyje. Pritariame Europos kovinių grupių plėtrai ir jų virsmui į šiuolaikinę, modernią,
vieningą ir efektyvią Europos armiją.
Pasisakome už ES gynybos pajėgumų stiprinimą, glaudžiau koordinuojant gynybos planavimą su NATO, saugumo
partnerystės plėtojimą su Rytų partnerystės šalimis.
****
Šių tikslų sieksime dirbdami išvien su Europos liberalais, bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos institucijomis,
derėdamiesi su partneriais Europos Parlamente, konsultuodamiesi su pilietine visuomene, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir, svarbiausia, – Lietuvos žmonėmis. Tik dirbdami kartu mes pasieksime užsibrėžtų tikslų.

