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I. Politinė deklaracija
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, būdama Europos Tautų Aljanso (AEN) nare, gerbia
ir pripažįsta mus vienijančias europietiškas krikščioniškas vertybes bei mūsų identitetą
apibūdinančius principus. Deklaruodama savo pasiryžimą dalyvauti 2009 m. rinkimuose į
Europos Parlamentą, LVLS pareiškia:
tikėdama tautomis, tiki Europa, laisva nuo bet kokių politinių, ekonominių ar kultūrinių
dominuojančių jėgų;
tikėdama tautine valstybe, tiki laisvai apsisprendusių tautų pagrindu sukurta Europa,
pagrįsta suverenių valstybių teisine lygybe;
tikėdama savo tauta, tiki Europa, kuri įkūnija demokratijos stiprinimą ir pagarbą savo
piliečiams, kurių pagrindinės laisvės privalo būti užtikrintos;
tikėdama demokratija, tiki Europa, kuri puoselėja laisvę ir piliečių teises;
tikėdama įvairove, tiki Europa, kuri gerbia valstybių tradicijas, saugo jų kultūrinį paveldą ir
kalbą;
tikėdama subsidiarumo principu, tiki Europa, kuri nepriiminėja sprendimų tose srityse,
kuriose juos efektyviau priima pačios valstybės narės;
tikėdama solidarumu, tiki Europa, kur ekonominė ir socialinė sanglauda garantuoja gerovę
visiems žmonėms.
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai, išrinkti į Europos Parlamentą,
tęs pradėtą darbą – atstovaus ir gins Lietuvos piliečių interesus. Visą savo
patirtį ir jėgas skirs tam, kad:
• Europa būtų tokia, kurioje tautų įvairovė yra pats didžiausias turtas, o ne
federacinė Europa, naikinanti Europos žmonių tautinį identitetą;
• demokratinė Europa, gerbianti piliečius ir tautų valią, šalintų biurokratiško ir
globalizacijos neigiamai paveikto pasaulio padarinius;
• Europa, skatinanti solidarumą tarp socialinių grupių ir visų regionų, užtikrintų lygybę
tarp žmonių ir tautų, sėkmingai saugotų aplinką nuo per didelio urbanistinio
sudarkymo, užtikrintų kaimo gyvavimą ir periferinių regionų tolygų vystymąsi ir
klestėjimą;
• Europa, turinti tvirtą Žemės ūkio politiką, užtikrintų piliečiams sveiką, saugų maistą,
o ūkininkams – deramą paramą, leidžiančią oriai gyventi ir dirbti;
• Europos pamatinės vertybės ir krikščioniška moralė ginamos ir puoselėjamos;
• būtų stipri Europa, kuri nesileistų įtraukiama į svetimą politinį, ekonominį ar kultūrinį
dominavimą ir pati kurtų savo gynybos ir užsienio politiką;
• Europa būtų geranoriška ir dosni mažiau išsivysčiusioms šalims, demonstruotų tikrą
solidarumą bei padėtų sparčiau kurti gerovę visiems.
Vykdydama savo veiklą Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga vadovaujasi
Lietuvos Respublikos konstitucija ir kitais įstatymais, LVLS įstatais, LVLS
programa bei krikščioniškos moralės principais.

II. Pagrindiniai teisėkūros prioritetai
1. ES ekonomikos stiprinimas, verslo ir verslumo skatinimas
Aktyvus Lietuvos dalyvavimas ES projekte geriausiai patenkins šalies ilgalaikius
ekonominius interesus. Narystė ES bendroje vidaus rinkoje, apimančioje 27 valstybes ir
daugiau nei 500 milijonų gyventojų, yra vienas stipriausių mūsų argumentų siekiant
pritraukti užsienio investuotojus bei užsitikrinti tvarią, ilgalaikę ekonomikos plėtrą. ES
vidaus rinka ir laisvas darbo jėgos, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas lietuviškoms
prekėms ir paslaugoms suteikia didelių galimybių. Todėl turime pasiekti, kad Bendroji rinka
būtų realiai įgyvendinta ir Lietuvos ūkio subjektai nepatirtų jokios diskriminacijos. ES
patvirtinta mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika paskatins ir pagreitins žinių
ekonomikos plėtrą Lietuvoje. ES 7-oji Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa
2007 - 2013 metams Europos įmonėms suteikia galimybę pasinaudoti 52 mlrd. eurų
parama technologijų plėtrai ir skatinimui. Lietuvos mokslas ir verslas patiria nemažai
sunkumų siekdami pasinaudoti programos galimybėmis – ypač dėl lėšų skyrimo taisyklių ir
kofinansavimo sąlygų. Būtina tobulinti taisykles, siekiant suteikti daugiau lankstumo
programai, priklausomai nuo valstybių narių finansinių galimybių ir ekonominio pajėgumo.
Parama žinių ekonomikos plėtrai yra centrinė ES Lisabonos ekonomikos augimo ir Europos
ekonomikos gaivinimo plano dalis. Tai - pagrindinis elementas ES veiksmų plane, siekiant
naujų darbo vietų kūrimo, esamo užimtumo išsaugojimo ir Europos ekonomikos
konkurencingumo atkūrimo.
Biurokratinės naštos verslui Europoje mažinimas
Biurokratinių suvaržymų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms sumažinimas 25% iki 2012
metų paskelbtas ES institucijų prioritetu. Mes be išlygų remiame 2008 metų „Smulkaus
verslo aktą“, kuriame numatomas 30 dienų lėšų išmokėjimo iš ES struktūrinių fondų jau
patvirtintiems projektams laikotarpis, siekiant užtikrinti šių projektų tęsimą, išlikimą bei jų
poveikį. Remiame visas kitas rekomendacijas bei nuostatas, ypač tas, kuriose kalbama
apie savarankiškai dirbančių asmenų verslumo skatinimą, mokesčių ir kredito lengvatas,
valstybės paramą rinkų paieškai, vietinių prekės ženklų kūrimui, patentų bei mokslinių
tyrimų panaudojimo galimybėms. Remiame siūlymus panaikinti finansinių ataskaitų
prievolę Europos mikro įmonėms. Sveikiname Europos Komisijos paskelbtą patirties kodą,
suteikiantį nacionalinėms viešųjų pirkimų institucijoms gaires ir praktinius patarimus,
siekiant pagerinti SVV įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygas. Remiame
Europos Komisijos iniciatyvą įsteigti vieningo langelio principu paremtą informacinį centrą,
kuriame visos ES smulkaus ir vidutinio verslo įmonės galės kreiptis informacijos dėl šiam
sektoriui aktualių iniciatyvų, pakeitimų ir naujovių, vykdomų ES mastu.
Dalyvaudami ES politikos formavime bei teisėkūros procese, bendradarbiaudami su
įvairiomis verslo asociacijomis, ypatingai savo dėmesį kreipsime ir:
• remsime pastangas tobulinti teisinį reglamentavimą dėl ES bendrosios valiutos –euro
funkcionavimo ir reikalavimų norint priklausyti eurozonai taikymo. Sieksime, kad Lietuva
sėkmingai ir jai palankiausiu būdu įsijungtų į bendros ES valiutos – euro sistemą;
• sieksime Lietuvai palankiausio ES biudžeto taisyklių, ypač nauju finansiniu laikotarpiu,

suformavimo, kiek galima didesnės paramos ir racionaliausių paramos krypčių, kad būtų
galima užtikrinti spartesnius Lietuvos ekonominės, socialinės, aplinkosaugos ir regioninės
plėtros tempus ir užimtumą;
• sieksime, jog Lietuvai gyvybiškai svarbūs infrastruktūriniai projektai būtų neatidėliotinai
įtraukti į prioritetinių ES investicinių projektų sąrašą, o įtraukti - kaip galima sparčiau
realizuojami;
• aktyviai veiksime, kad Baltijos regionas būtų visiškai integruotas į Europos Sąjungos
bendrąją transporto ir energetikos sistemą;
• sieksime bendrosios ES vidaus rinkos tobulinimo ir plėtojimo, ypač atkreipiant dėmesį į
paslaugų teikimo ir ES viešųjų pirkimų galimybes visų valstybių narių smulkaus ir vidutinio
verslo įmonėms. Teiksime pasiūlymus dėl didesnės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui,
biurokratinių kliūčių tai paramai gauti mažinimo. Svarbiausiu kriterijumi ES finansinei
paramai gauti laikome ilgalaikių darbo vietų sukūrimą, socialiai atsakingus ir „žaliosios
ekonomikos“ apibrėžimą atitinkančius verslo projektus;
• sieksime politinių sprendimų, kurie sukurtų sąlygas panaudojant ES ekonomikos
gaivinimo plane numatytas 200 mlrd. eurų lėšas, išvaduoti Europą, o kartu ir Lietuvą, iš
pasaulinės finansų krizės bei sukurtų visiškai naujos, daug aukštesnės kokybės tvarią,
išteklius tausojančią ekonomiką. Ekonomiką, kuri leistų įgyvendinti Lisabonos strategijos
tikslus ir būtų konkurencingiausia globalioje rinkoje.
Naujos Europos finansinių rinkų priežiūra
Pasisakome už reikalingų naujų reguliacinių ir priežiūros procedūrų įvedimą daugumai su
finansų sektoriumi susijusių sričių, įskaitant kreditų rizikos reitingų agentūras, neribotos
rizikos investicinius fondus, indėlių garantijų schemas, apskaitos procedūras, bankų
kapitalo atsargų reikalavimus, išvestinius finansinius instrumentus ir jų rinkas. Svarstytinas
bendros Europos Finansinės priežiūros sistemos sukūrimas, kuris koordinuotų ir prižiūrėtų
ES bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių rinkas. Siekiant išvengti naujų finansinių
krizių, užkirstų kelią piktnaudžiavimui bei sukčiavimui ir tokiu būdu apsaugotų Europos
piliečių bei investuotojų interesus, užtikrintų ilgalaikį pasitikėjimą ES finansų rinka bei jos
nepriklausomybe.

2. ES bendroji žemės ūkio politika (toliau – “BŽŪP”)
2010 - 2013 metais ES bus sprendžiama, kokia bus ES Bendroji Žemės ūkio politika po
2013 metų, kokia parama bus skiriama kaimui 2013-2020 metų laikotarpiu. Šiame procese
didelis vaidmuo tenka Europos Parlamentui. Lietuvos valstiečių liaudininkų atstovai
ryžtingai sieks, kad ES BŽŪP nebūtų panaikinta, nebūtų mažinamas finansavimas kaimui ir
žemės ūkiui. BŽŪP tikslai ir uždaviniai yra įtvirtinti ES steigimo sutartyje ir jų aktualumas
nei kiek nesumažėjo. Laikydami pirmaeiliu uždaviniu išsaugoti BŽŪP tęstinumą:
• sieksime, jog Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos reformos eigoje būtų
suvienodintos išmokos visų ES šalių žemdirbiams;
• sieksime tobulinti ES teisės aktus, kad Europos Sąjungos parama būtų lengviau
prieinama kaimo bendruomenėms, vykdančioms įvairius kaimo infrastruktūrinius, sveikatos
apsaugos, kultūros ar švietimo projektus;

• sieksime, kad ekonominio sunkmečio laikotarpyje būtų sustabdytas reikalavimas
Valstybėms narėms kofinansuoti nacionalinio biudžeto lėšomis ES paramą kaimo plėtros
projektams;
• sieksime toliau tobulinti ES teisės aktus taip, kad mažėtų biurokratinių trukdžių Europos
Sąjungos paramai gauti;
• sieksime, kad ES paramos dydis Lietuvai būtų skaičiuojamas ne nuo 2003 metais
buvusių, o nuo realiai šiuo metu naudojamų žemės plotų;
• sieksime, kad ES reglamentai suteiktų daugiau lankstumo ir galimybių kriziniais
laikotarpiais adekvačiai reguoti į rinkos ir kainų juose pokyčius, pvz., leistų padidinti pieno
produktų eksporto subsidijas ar įvesti grūdų importo muitus; siūlysime priimti Europos
Parlamento rekomendaciją dėl Pridėtinės vertės mokesčio maisto produktams tarifo
sumažinimo;
• sieksime pakeisti ES paramos skyrimo reglamentavimą taip, kad ūkininkai būtų atleisti
nuo tam tikrų įsipareigojimų, prisiimtų gaunant ES paramą, vykdymo tais atvejais, kada
rinka tų sąlygų vykdymą daro nebeįmanomu;
• siūlysime panaikinti nepagrįstus antidempingo muitus į ES importuojamai agrocheminei
produkcijai, taip šioje rinkoje užtikrinant konkurenciją ir mažesnes kainas ūkininkams;
• siūlysime peržiūrėti Europos Sąjungos žvejybos kvotų sistemą, kad ji taptų skaidresnė,
teisingesnė ir būtų įvertinti visų ES narių interesai;
• sieksime, kad išliktų pieno kvotos, intervenciniai pirkimai ir kitos modernios rinkos
stabilumą palaikančios priemonės, leidžiančios ūkininkams turėti aiškią perspektyvą bei
pajamas, leidžiančias normaliai ūkininkauti bei oriai gyventi;
• palaikysime pačius glaudžiausius ryšius su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo atstovų
asociacijomis, Žemės ūkio rūmais siekdami tinkamiau atstovauti ir ginti jų interesus;
• įsipareigojame siekti, kad LVLS atstovas būtų paskirtas į EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros
(AGRI COM) komitetą, kuriame tiesiogiai ir aktyviai dalyvaus sprendžiant kaimo žmonių
problemas;
• sieksime suburti į vieną grupę visų EP politinių frakcijų atstovus, neabejingus kaimo
problemoms, iš visų valstybių, kad kaimo žmonių balsas būtų dar geriau girdimas.

3. Aplinkosaugos politika ir „Žalioji“ ekonomika
Suprasdami visos civilizuotos žmonių bendruomenės susirūpinimą planetos ateitimi ir
pripažindami kylančias grėsmes bei iššūkius, tačiau klimato kaitą labiau vertindami per
mokslinę, o ne politinę prizmę, esame pasiryžę aktyviai dalyvauti formuojant ES ir Lietuvos
politiką, nukreiptą į grėsmių, kylančių iš klimato kaitos mažinimą, švarios aplinkos
saugojimą, tausų ir atsakingą gamtinių resursų naudojimą. Siekdami užsibrėžto tikslo:
• reikalausime, kad ES finansinės krizės įveikimo plane ir rekomendacijose valstybėms
narėms didžiausias dėmesys būtų skiriamas „žaliosios” ekonomikos, energijos iš
atsinaujinančių šaltinių rėmimui ir skatinimui, gamtą tausojančių technologijų plėtrai bei
darbo vietų šioje srityje kūrimui; spartinsime geležinkelio infrastruktūros atnaujinimą.
• ypatingą dėmesį skirsime politikai, sudarančiai rimtas paskatas plėtoti biokuro iš vietinių
žaliavų gamybą ir naudojimą, mažinti energetinę priklausomybę nuo iškastinio importuoto
kuro. Tam tikslui sieksime sudaryti palankią teisinę bazę ir sukurti efektyvius finansinės
paramos instrumentus;
• pripažindami, kad ES turi pačius aukščiausius aplinkosauginius standartus, sieksime

spartesnio tų standartų įgyvendinimo Lietuvoje, skiriant didesnę paramą valstybėms
narėms, naujus skatinimo instrumentus, papildomų finansavimo mechanizmų sukūrimą;
ribosime taršių gamybos ir žemės ūkio įmonių perkėlimą į Lietuvą.
• suprasdami unikalius gyvenimo kaime, natūralaus ūkininkavimo, tvaraus gamtos turtų
panaudojimo privalumus bei tautines tradicijas Lietuvoje, aktyviai sieksime stiprinti kaimo
plėtros politiką siūlydami aplinkosaugai skirtų lėšų dalį nukreipti būtent šiam tikslui;
• skatinsime Europos Komisiją peržiūrėti aplinkosaugai numatytų lėšų skirstymo taisykles,
kad valstybės narės galėtų jas efektyviai panaudoti ir tai padėtų formuoti labiausiai joms
tinkančią ekologinę politiką;
• aktyviai remsime ES politiką, nukreiptą į piliečių teisę pirkti ir vartoti sveiką maistą.
Stiprinsime ryšį tarp sveiko natūralaus maisto gamintojo ir galutinio vartotojo;
• priešinsimės siekiams įvesti į ES rinką genetiškai modifikuotus organizmus;
• raginsime ES politikus, atsakingus už tarptautinę prekybą bei užsienio politiką, aktyviai ir
ryžtingai siekti aukščiausių ES standartų įgyvendinimo ir laikymosi. Ypač tai siesime su
trečiųjų šalių gamintojų siekiu patekti į ES vidaus rinką, aplinkosauginių standartų
laikymusi bei su ES toms šalims skiriama finansine parama;
• remsime tarptautinius susitarimus dėl gamybos ir prekybos standartų privalomo
laikymosi – pirkėjas turi žinoti, kokiomis socialinėmis ir ekologinėmis sąlygomis ir iš kokių
žaliavų yra pagaminta viena ar kita prekė;
• visomis priemonėmis sieksime išlaikyti ir net didinti ES BŽŪP išlaidas vietinės produkcijos
tradicinių produktų, jų gamybos bei prekės ženklų kūrimui, vartojimo skatinimui,
marketingui ir ekologinio ūkininkavimo plėtrai;
• sieksime toliau tobulinti ES politiką ir naujų paramos priemonių sukūrimą atliekų
tvarkymui, perdirbimui bei piliečių socialinių įpročių formavimui; skatinsime energetiškai
efektyvių pastatų (pvz. molio, šiaudų) statybą ir ekologinių gyvenviečių kūrimąsi.

4. Regionų politika
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, būdama viena iš stipriausių partijų Lietuvos
savivaldoje, yra sukaupusi ilgametę patirtį dirbant vietos valdžios struktūrose, turinti gausų
būrį patyrusių merų, vicemerų, administracijos direktorių, savivaldybių tarybų narių.
Nuosekliai tęsdami veiklą regionų politikoje:
• sieksime ES vidaus politikoje įtvirtinti tolygios regionų plėtros principą, svaresnį regionų ir
vietos savivaldos institucijų vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese;
• sieksime, kad ES sutartyje įtvirtintas subsidiarumo principas, kuriuo siekiama sprendimų
priėmimą priartinti prie piliečių, būtų plačiau taikomas, suteikiant vietos savivaldai ir
regionams daugiau teisių ir galimybių;
• sieksime, jog ES parama bei Regioninės plėtros fondo lėšos, išvengiant funkcijų
dubliavimo bei vilkinimo, tiesiogiai pasiektų regionus, būtų prieinamesnė bei tolygiai ir
efektyviai įsisavinama ten, kur to labiausiai reikia, siekiant išlaikyti tradicinį gyvenimo
būdą;
• sieksime, kad Regioninės plėtros fondo lėšos tiesiogiai pasiektų regionus. Jie galėtų jas
gauti, administruoti, įsisavinti, atsiskaityti ir tokiu būdu išvengti funkcijų dubliavimo bei
vilkinimo, kai procesai eina per vyriausybės institucijas;
• sieksime sustiprinti Regiono sąvoką papildomai įtraukiant į apibrėžimą požymius pagal
vietovės išskirtinumą: kalbą, nacionalinę, dominuojančią veiklą ir pan.;

• būdami teisėkūros proceso dalyviais toliau tęsime aktyvų bendradarbiavimą su Regionų
komitetų, t.y. vietos savivaldos, atstovais bei Ekonominiu socialiniu komitetu, kuris vienija
profesinių organizacijų atstovus.

5. Švietimas, kultūra, šeimos politika
Remsime E-Twinning – Europos mokyklų partnerystę, šios programos plėtojimą ir
populiarinimą, sieksime perimti pažangiausią patirtį iš mūsų kolegų kitose ES valstybėse.
Deramą dėmesį skirsime ES politikai, nukreiptai į mokymosi visą gyvenimą priimtinumą
visuomenei, šios idėjos patrauklumui formuoti ir tinkamai remti. Skatinsime Lietuvos
mokslininkų ir specialistų rengimo bei tobulinimosi galimybių Europos Sąjungoje plėtojimą,
ypač per įvairias mainų programas, ES remiamus bendrus projektus, integruotus į didelės
pridėtinės vertės ir aukštųjų technologijų kūrimą. Ypatinga ES piliečių švietimo dalimi
laikome ES piliečių informuotumą apie visų ES valstybių istoriją, kultūrą, tautinius bruožus
ir kitas ypatybes. Todėl sieksime, kad Lietuvos istorija kaip galima išsamiau ir plačiau būtų
atspindėta Europos Sąjungos šalių vadovėliuose ir įsitvirtintų europiečių sąmonėje.
Neatitrūkdami nuo Lietuvos kultūrinės aplinkos, sutelktai tęsime palankaus Lietuvos ir jos
kultūros įvaizdžio formavimo, mūsų kultūros paveldo, jos vertybių propagavimo ir
kultūrinių renginių organizavimo kitose Europos Sąjungos šalyse. Ryžtingai priešinsimės
iniciatyvoms primesti valstybėms ir tautoms jų kultūrai svetimą ir nepriimtiną elgseną,
gyvenimo būdą, socialinius santykius. Neleisime daryti spaudimo nacionalinėms
vyriausybėms jokiais klausimais, o ypač tais, kurie susiję su pamatinėmis vertybėmis,
tautiniu identitetu bei visais kitais kiekvienai tautai ir valstybei svarbiais dalykais.
Ieškosime efektyvesnių ES finansinių svertų turizmui ir jo infrastruktūrai plėtoti.
Sieksime perimti iš kitų valstybių narių geriausią ugdymo praktiką ir žinias, kurios
praturtintų mūsų švietimo sistemą Tuo pačiu priešinsimės bet kokiems siekiams ar
švietimo programoms, kurios:
• yra nukreiptos mūsų tautinės savimonės mažinimui;
• tautinės tapatybės silpninimui, krikščioniškų vertybių menkinimui;
• kelia grėsmę Lietuvių kalbai ar ją diskriminuoja.
Remsime visas iniciatyvas ir projektus, kurie padėtų kurti palankią aplinką šeimai –
užtikrintų šeimos gerovę ir materialų saugumą, galimybes derinti darbą ir motinystę
(tėvystę).
III. Baigiamosios nuostatos
Gerbdami ES steigimo sutartyje numatytas nuostatas bei įtvirtintą subsidiarumo principą,
pasisakome už nacionalines socialinės apsaugos, mokesčių, sveikatos apsaugos bei
užsienio politikas. Remiame bendros ES gynybos politikos idėją ir glaudesnį
bendradarbiavimą saugumo bei gynybos srityje. Tačiau laikydamiesi tokios nuostatos
ieškosime būdų, kaip ES politiniame lygmenyje spręsti bendras ES valstybių piliečiams
kylančias problemas, susijusias su socialinėmis garantijomis, sveikatos apsauga bei
gyvenimo kokybe.

