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Ko reikia Lietuvai?
Gintautas PALUCKAS

Lietuvos socialdemokratų partijos
pirmininkas

F

inansinis nesaugumas ir netikėjimas,
kad valstybė, kai jos
pagalbos prireiks, padės. Apie tai kasdien kalba
žmonės. Taip, Lietuva gražėja ir turtėja, tačiau daugelio
žmonių gyvenimų tai nepaliečia ir neteisybės jausmas
Lietuvoje auga.
Mes, socialdemokratai, Lietuvai siūlome rinktis kitą kelią
– politiką, kurios centre ne šalti skaičiai, bejausmiai optimizavimai ir nesibaigiančios reformos, o VISI Lietuvos žmonės
ir jų galimybės gyventi geriau
ir saugiau.
Ką valdantieji nutyli?
Žmonės nori teisingumo, priimtinesnės ir paveikesnės socialinės politikos. Jiems svarbu švietimas, sveikatos apsauga ir kultūra. Būtent šie dalykai skamba
visose miestų, miestelių ir kaimų
salėse, susitikimuose su žmonėmis. Piliečiai vardija, kas juos neramina: ekonominis nesaugumas, akivaizdi teisingumo stoka
ir pagarbos žmogui bei jo atliekamam darbui trūkumas.
Valdančiųjų vykdoma politika
tokią kryptį tik stiprina. Be to,
dar ir demonstruojama nepagarba nepasitenkinimą išdrįsusioms
išreikšti visuomenės grupėms.
„Ne“ išdrįsti pasakiusiems mokytojams, mokslininkams, me-

dikams, kultūros darbuotojams
ir t. t. Dar poetas Justinas Marcinkevičius, tiesa, kitame kontekste, rašė apie „per Lietuvą
brėžiamus brūkšnius“. Taip valdantieji elgiasi ir dabar. Vienoje
Lietuvos pusėje gerieji, o kitoje,
suprask, blogieji.
Svarbiausius žmonėms klausimus ir dialogą valdantieji „pamiršo“ nuošaly. Vyrauja įsitikinimas, kad svarbiausia yra skaičiai. Kitaip tariant, buhalterinis biudžetas, kur išlaidos ir pajamos privalo sutapti. O tai, kas
teisinga, kas ne, kas vertinga, kas
svarbiausia – pamiršta.
Kur problemų šaknys?
Kodėl ekonomikos augimas
daugelį Lietuvos žmonių aplenkia? Kodėl Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas,
kuriuo taip didžiuojamasi, nevirsta didesnėmis kiekvieno iš
mūsų galimybėmis?
Vieni žmonės dirba sunkiai,
tačiau tiek, kad galėtų gyventi
oriai ir išlaikyti šeimą neuždirba. Kiti dirba mažiau arba gyvena iš ne samdomo darbo pajamų.
Ir ši grupė gyvena kur kas geriau.
Žinoma, dar yra „šešėlinės“ pajamos ir įvairios mokesčių sistemos spragos. Tačiau kiekvienas,
kuris stengiasi (kad galėtų išlaikyti save ir šeimą) ir už šias pastangas negauna adekvataus atlygio, jaučiasi apviltas. Tai sukuria
neteisybės jausmą, kurio Lietuvoje apstu.
Lietuvoje leidome valstybės
kūrimo ir išlaikymo naštą pa-

Mes, socialdemokratai,
Lietuvai siūlome rinktis
kitą kelią – Politiką,
kurios centre ne šalti
skaičiai, bejausmiai
optimizavimai ir
nesibaigiančios
reformos, o VISI
Lietuvos žmonės ir
jų galimybės gyventi
geriau ir saugiau.
skirstyti netolygiai. Mūsų valstybės išlaikymu didžiąja dalimi
rūpinasi žmonės, dirbantys pagal darbo sutartis. Tačiau būtent
jie yra apmokestinami labiausiai.
Tuo tarpu tie, kurių pajamos didžiausios, prie valstybės išlaikymo prisideda mažiau. Sukurta
aibė išlygų, kurios tarsi turėtų
pateisinti vienos ar kitos grupės
(ar srities) subjektyvius sunkumus. Tačiau šios išimtys drasko
visuomenės bendradarbiavimo ir
solidarumo principą.
Pasekmės? Nesolidari ir nebendradarbiaujanti visuomenė.
Daugeliui Skandinavija yra pavyzdys. Kiekvienas, kuris gali
dirbti – turi dirbti, o mokesčius
moka visi. Toks yra pamatinis

Skandinavijos „gerovės valstybės“ principas ir būtent todėl šios
visuomenės gyvena gerai.
Tačiau neteisinga mokesčių
sistema – tik viena iš priežasčių, kodėl ekonomikos augimas
daugelio nepaliečia. Per valstybės biudžetą perskirstome labai
mažai pinigų. Kitaip tariant, į
bendrą mūsų visų piniginę įnešame ne tik nesolidariai, bet ir
kiekvieno našta paskirstyta neteisingai. Į tą piniginę sunešame
per mažai pinigų.
Galimybių nelygybė
Visa tai lemia didžiulę nelygybę.
Palyginę vidutinius darbo užmokesčius regionuose ir didžiuosiuose miestuose matome, kad
pajamų ir galimybių skirtumas
Lietuvoje dramatiškas. Į mūsų
visų bendrą piniginę sunešę nesolidariai ir neteisingai jaučiame
to pasekmes: ne visiems vienodai
prieinamą švietimą, sveikatos
apsaugą, kultūrą ir pan.
Antai Vilniuje kas antro mokyklą baigiančio vaiko tėvai
samdo korepetitorius, o visoje
šalyje taip priversta elgtis kas
trečio vaiko šeima. Kai kuriais
atvejais iki 50 proc. primokame
už sveikatos priežiūros paslaugas. Galiausiai, čia pat stebime
valdančiųjų veiksmus, kuriuos
įgyvendinus, sveikatos paslaugų
prieinamumas regionų centruose bus mažesnis – dalį ligoninių
valdantieji siūlo uždaryti.
Vaikai nėra kalti, kad jų tėvai
yra silpnesni finansiškai. Savo
sveikata laiku ir tinkamai pasi-

rūpinti negalintis žmogus neturi kentėti dėl to, jog politikai
taip sugalvojo. Visa tai – moralės ir teisingumo klausimai.
Lietuvos žmonės turi per mažai galimybių būti sveikais, išsilavinusiais ir pasitikėti vieni kitais. Tik „skaičių politikai“ apie
tai nekalba.
Jeigu mūsų bendra piniginė
yra per maža, paslaugų poreikis
niekur nedingsta. Jeigu turime
vyresnius tėvus, juos reikia globoti ir slaugyti. Mūsų vaikams
reikia darželio, mokyklos, būrelio. Jei susergame, reikia gydytis.
Jei bendroje piniginėje pinigų
per mažai, visa tai turime pirkti iš savo kišenės. Tie, kurie turi
pinigų, visa tai gali įsigyti. Ir jie
tampa sveikesni, jų vaikai gauna
geresnį išsilavinimą, o jų tėvai –
oresnį gyvenimą. Tačiau tiems,
kas pinigų turi mažiau, galimybių sumažėja. Galimybių sumažėja ir jų vaikams. Taip formuojasi didžiulė atskirtis ir „dviejų
greičių“ Lietuva.
Kainos vejasi tuos, kurie
gali mokėti
Vis daugiau visuomenei svarbių
paslaugų Lietuva patiki rinkai.
Kitaip tariant, žmonėms siūloma savo problemas išspręsti
patiems. Arba dideliems pinigams. Jeigu pačias svarbiausias
visuomenei paslaugas patikime
rinkai, kainos kyla. Vieni tas
paslaugas įperka, kiti – ne. Ne-
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EP rinkimai

Prezidento rinkimai

Vytenis Andriukaitis:
„Lietuvai būtini pokyčiai“
Monika Čiuldytė-Kačerginskienė

„L

ietuvai būtini pokyčiai“, – sako Nepriklausomybės akto
signataras, Europos Komisijos narys, gydytojas, istorikas
ir visuomenininkas, o šiandien
ir socialdemokratų kandidatas
į prezidentus Vytenis Andriukaitis. Ir čia pat paaiškina, kad
šalis turi keistis iš esmės, norint
išbristi iš situacijos, kai žmonės Lietuvoje jaučiasi nesaugūs, nerimauja dėl mažų atlyginimų ir mažų pensijų, dėl
didėjančių kainų, kai juos kamuoja netikrumo jausmas dėl
ateities.

Ką daryti, kad Lietuva pagaliau
išeitų iš labiausiai atsilikusių socialinės politikos sferoje ES šalių trejeto, kaip pasiekti, kad gerovė būtų kuriama ne saujelei išrinktųjų, o
visiems šalies gyventojams, kokių
priemonių imtis, norint pakeisti situaciją darbo rinkos, socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse, sustabdyti neslopstančią
emigraciją? Koks yra ir galėtų būti
šalies prezidento vaidmuo, stimuliuojant pokyčius, siekiant proveržio minėtose srityse? Apie tai ir kitus dalykus pokalbyje su socialdemokratų kandidatu į prezidentus
V. Andriukaičiu.
- Gyventojų apklausos rodo,
kad šiandien visuomenę labiausiai kankina ekonominės baimės.
Gyventojus itin neramina kylančios kainos ir mažos senatvės pensijos, taip pat žemas pragyvenimo
lygis, kamuoja baimė nesugebėti
užtikrinti šeimos gerovės. Tikriausiai, žmonės baiminasi ne be
pagrindo? Kokių priemonių reikėtų imtis, norint pakeisti dabartinę situaciją, kai maža dalis visuomenės narių nuolat turtėja, o likusieji – skursta?
Iš tiesų, didelę dalį visuomenės
kankina ekonominės baimės: žmonės nerimauja dėl mažų atlyginimų
ir mažų pensijų, dėl didėjančių kainų, juos kamuoja netikrumo jausmas dėl ateities. Nesaugūs jaučiasi tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus
žmonės.
Jaunimas sutinka dirbti be darbo sutarčių, nepaisydamas to, kad
tokiu atveju netenka socialinių garantijų, sutinka dirbti pagal laikinas
darbo sutartis, nors jos negarantuo-

Nors įvairūs
makroekonominiai
rodikliai rodo
šalies ūkio augimą,
jo nejaučia didelė
dalis visuomenės, tai
neatsispindi žmonių
pajamose.

ja finansinio stabilumo ilguoju laikotarpiu, ryžtasi dirbti keliose darbovietėse, kartais net trijuose-keturiuose skirtinguose darbuose, vienu metu. Visa tai daroma, siekiant
sudurti galą su galu. Jauni žmonės
neskuba sukurti šeimos, nes trūksta pasitikėjimo ateitimi, žino, kad
gaunamas atlyginimas nėra pakankamas būsto paskolai, stokoja pinigų pragyvenimui.
Mūsų senjorai gauna vienas mažiausių pensijų ES ir didelė dalis jų
skursta. Apskritai aštuoni šimtai
penkiasdešimt tūkstančių šalies gyventojų gyvena skurde arba yra arti
skurdo ribos.
Kitaip tariant, tiek jaunos šeimos,
tiek pagyvenę žmonės, ypač vieniši, susiduria su dideliais iššūkiais.
Nors įvairūs makroekonominiai
rodikliai rodo šalies ūkio augimą,
jo nejaučia didelė dalis visuomenės,
tai neatsispindi žmonių pajamose.
Pagal įvairius socialinius-ekonominius rodiklius Lietuva velkasi ES
uodegoje: atskirtis ir skurdas mūsų
šalyje vieni didžiausių, pragyvenimo lygis – vienas žemiausių. Deja, bet pirmaujame pagal pajamų
nelygybę, mirtingumo rodikliai –
aukščiausi. Visi šie skaičiai rodo,
kad dabartinei sistemai reikalingi
nauji impulsai.
Lietuvos nacionalinės pajamos,
Lietuvos žmonių piniginė, kurią
vadiname biudžetu, papildoma labai silpnai: vengiama mokėti mokesčius, klesti šešėlinė ekonomika.
Mokesčių sistema taip pat neteisinga: didžioji jų dalis gula ant tik iš savo darbo pajamų gyvenančių žmonių pečių, mažas pajamas gaunantys sumoka daugiau nei pasiturintys asmenys.
Pajamų perskirstymas per biudžetą, kuris leistų išlyginti socialinę nelygybę, yra nedidelis. Per nacionalinį biudžetą ir savivaldybių
biudžetus perskirstoma tik apie
33 % gaunamų įplaukų, vadinasi,
apie 70 % nusėda kažkur kitur – į
turtingesnės dalies apsukrių žmonių kišenes. ES struktūrinės paramos naudojimas taip pat yra socialiai neteisingas, nes ją pasiima stipresnieji. Šiame kontekste dalis visuomenės mato, kad kažkas gerėja,
bet ne jam ar jai.
Su dabartine mokesčių sistema,
gerovės perskirstymo ir socialinės
apsaugos mechanizmais Lietuva negali tikėtis pažangos. Reikia daugybės pokyčių, kurie leistų išvesti Lietuvą iš atsilikusių paskutinių ES šalių trejeto.
Būtini kompleksiniai sprendimai. Reikalinga mokesčių reforma: daugiau uždirbantys turėtų
mokėti didesnius mokesčius; būtina tinkamai apmokestinti kapitalą ir turtą. Tai vadinama pažangia arba progresyvia mokesčių sistema. Tokios mokesčių sistemos
įvedimas turėtų būti suderintas su
pelno mokesčiais, akcizais, PVM.
Antra, būtina imtis priemonių nelygybei mažinti. Mokesčių sistema

G

yvenimo moto. Kasdien
padidinkime gėrio sumą
žemėje, darykime gerus darbus,
negailėkime gerų žodžių, meilės
artimam. Už tai bus atsilyginta. Lietuvai reikia daugiau ją
mylinčių žmonių. Tai – paprastas
priesakas kiekvienam iš mūsų.

M

ieliausia vieta. Mano
namai Vilniuje. Čia nuostabi žmona, nuostabūs vaikai ir
anūkai.

G

eriausia knyga. Pritariu
posakiui „neskaityk labai
gerų knygų, skaityk tik pačias
geriausias, nes kitaip nespėsi
tų knygų perskaityti“. Pasaulyje
yra labai daug geriausių knygų.
Lietuvoje yra išleista Pasaulinės
literatūros bibliotekos knygų
serija, tai pasaulinės kultūros
lobynas, tik pažiūrėkite, kokios
tai nuostabios knygos, pradedant
J. Hašeku, baigiant L. Tolstojumi
ar V. Hugo. Neabejotinai, knygų
knyga yra biblija. Tie, kurie moka
ją skaityti, supranta, kad tai yra
išminties knyga.

H

obis. Turiu labai daug
mėgstamų veiklos sričių –
t. y. kelionės, kraštotyra, istorija,
rankinis, futbolas ir krepšinis,
chorinis dainavimas. Pastarajam
paskyriau labai daug laiko savo
gyvenime. Dainų šventės –
didžiulis mūsų kultūros židinys,
jos man be galo artimos ir mielos.

M

ėgstamiausias valgis.
Kaip sakydavo mano mamytė, „vaikeli, kas padėta lėkštėje, tas ir mieliausia“. Duona yra
švenčiausias patiekalas, kurį mes
privalome gerbti. Jos reikia man,
Jums ir 9 milijardams žmonių.
Turėjau labai rūsčią gyvenimo
mokyklą, išmokau vieną taisyklę:
skaniai valgau, todėl valgau viską, valgydamas viską, stengiuosi
valgyti skaniai.

yra efektyvus nelygybės mažinimo
instrumentas, tačiau vien to nepakanka. Reikia pertvarkyti socialinės apsaugos mechanizmus, peržiūrėti draudimų tarifus, atlyginimų
skales, įvykdyti viešojo sektoriaus
darbuotojų atlyginimų pertvarką.
Trečia, būtina susigrąžinti dalies
viešojo sektoriaus, kuris buvo privatizuotas, reguliavimą. Valstybė
privalo turėti galimybę įtakoti viešojo sektoriaus paslaugų įkainius ir

kainas. Ketvirta, reikia užtikrinti,
kad būtų pakankamas gerovės perskirstymas per biudžetą, kad daugiau pinigų ateitų švietimui, sveikatos apsaugai, aukštajam mokslui.
Akivaizdu, kad dabar perskirstomą
nacionalinio produkto dalį būtina didinti – nuo 30 % iki 33-35 %.
Taip pat būtina pritraukti papildomą finansavimą iš ES – apie milijardą eurų iš įvairių projektų, ne tik iš
struktūrinių fondų. Kitaip sakant,
investicijos į žmonių gyvenimo kokybę – svarbiausia mūsų užduotis.
- Sunku įsivaizduoti gerovės
valstybę be kokybiškų ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų. Deja, visuomenės nuomonės
tyrimai rodo, kad gyventojai nėra patenkinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybe, o labiausiai juos
neramina institucijų nesugebėjimas užtikrinti vienodą šių paslaugų prieinamumą visiems žmonėms. Kaip vertinate dabartinės
valdžios mėginimus reformuoti
sveikatos apsaugos sistemą, uždarinėjant rajonų ligonines?
Gerovės valstybė yra teorinis pavadinimas, jeigu paklausite žmonių, kas tai yra, daugelis negalės atsakyti. Aiškinant paprastai, tai būtų
tokia valstybė, kurioje yra nedideli pajamų skirtumai, didelės socialinės garantijos, žmonės mėgaujasi
oria senatve, užtikrintas nemokamas gydymas, nemokamas aukštasis mokslas ir kt. Taigi, norint sukurti vadinamąją gerovės valstybę
mūsų šalyje, būtini pokyčiai įvairiose srityse, tarp jų ir sveikatos apsaugos sistemoje.
Šiandien sveikatos apsaugai skiriame vieną iš mažiausių nacionalinio biudžeto dalių. Kai skiri mažai pinigų sveikatos apsaugos sektoriui, įskaitant naujausių technologijų įsigijimą ir gydytojų bei kitų
darbuotojų atlyginimus, natūralu,
kad sveikatos priežiūros paslaugos
tampa sunkiau pasiekiamos dėl tos
paprasčiausios priežasties, kad žmo-
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Vilija Blinkevičiūtė: „Socialinė ir teisinga
Europa svarbi kaip oras, vanduo ir ugnis“
Justinas Argustas

V

nėms tenka vis dažniau už jas primokėti. Kai egzistuojanti mokesčių sistema neužtikrina konstitucinių žmogaus teisių, atsiranda begalė problemų, tarp jų ir sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo
klausimu.

Investicijos į
žmonių gyvenimo
kokybę –
svarbiausia mūsų
užduotis.
Šiuo metu didžioji dalis sveikatos priežiūros paslaugų yra sutelkta
trijose ligoninėse – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Tai reiškia, kad
rajonuose gyvenantiems žmonėms
sveikatos priežiūros paslaugos yra
sunkiau pasiekiamos. Ir kai kažkam kyla idėja uždaryti ligoninę
rajone, aš noriu paklausti, ar jie žino, kokia yra kitų ES šalių patirtis,
ar yra girdėję apie Europos Komisijos rekomendacijas? EK siūlo ne ligonines uždarinėti, o sureguliuoti
lovų skaičių didžiosiose klinikose
ir mažosiose ligoninėse. Tačiau dabartinė valdžia, matydama, kad negali kitaip susitvarkyti, siūlo uždaryti mažąsias ligonines. Taip problemos negali būti sprendžiamos.
Priešingai, reikėtų apjungti visas
sveikatos priežiūros įstaigas – ligonines, poliklinikas, ambulatorijas,
kabinetus – į vieną tinklą, nuo didžiųjų miestų iki tolimiausių rajonų. Turėtų būti sukurti paslaugų
klasteriai, kad specialistai galėtų
paslaugas teikti tiek Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, tiek nuvažiavę į rajono ligoninę: čia konsultuotų, gydytų, pasitelkdami modernias ryšio
priemones. Tai priartintų paslaugas
prie žmonių: tautiečiui iš Rokiškio nereikėtų važiuoti į Vilnių, norint gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tuomet nebekiltų klausimų dėl rajonų ligoninių, jos veiktų
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teisingesnę Europą.
ilija Blinkevičiūtė prisipažįsta, kad dažnai atsime- Kokį kelią Europai siūlo socialna vienos lietuvių kalbos demokratai?
mokytojos žodžius: „Dabar at- ES turi geriau tarnauti savo žmorodo, kad tik daiktai ir verslas nėms. Mes norime stiprios, vieninsvarbūs. O žmonės?“.
gos Europos, bet gerbiame ir jos įvairovę. Užtikrinsime socialinę ir eko„Ši nuostabi moteris keliais žo- nominę pažangą, nepamiršdami nė
džiais pasakė visą tiesą apie realybę, vieno žmogaus ir nė vieno regiono.
apie politiką ir socialinį teisingumą, Ir siūlome naują Europos socialinę
net apie tai, kodėl mes, socialdemo- sutartį. Paminėsiu kelis šios sutarkratai, turime pareigą ir atsakomy- ties punktus.
bę būti paprastų, dažniausiai samLygi ir teisinga Europa. Tai reišdomą darbą ar savarankiškai dir- kia, kad privalome įveikti nelygybę,
bančių Europos žmonių pusėje“, o turtas ir nuosavybė nebegali kon– teigia V. Blinkevičiūtė, Europos centruotis tik išrinktųjų rankose.
Parlamento Moterų teisių ir lyčių ly- Gerovės Europa įmanoma tik su
gybės komiteto pirmininkė, LSDP stipria socialinės apsaugos sistema ir
pirmininko pavaduotoja.
kokybiškomis viešosiomis paslaugomis. Tai yra gyvybiškai svarbu jauni- Gerbiama Vilija, kaip Jūs, so- mui, pagyvenusiems žmonėms, neįcialdemokratė, įvertintumėte si- galiesiems, pažeidžiamiems darbuotuaciją Europoje?
tojams ir bedarbiams.
- Paklauskime Europos žmonių:
Privalome apsaugoti žmones, jei
„Ar viskas dabar gerai mūsų euro- jie susirgo, prarado darbą, turi nepiniuose namuose?”. Esu tikra, kad galią arba patiria kitokių sunkumų.
nemaža dalis atsakytų: „Ne“.
Nedarbo ir socialinės atskirties proGalima vardinti daug sričių, kur blemos turi būti sprendžiamos karžmonių lūkesčiai nėra patenkina- tu, o ne traktuojamos kaip pavienių
mi. Sunkiai sekėsi kovoti su finan- asmenų nesėkmės.
sų ir ekonomine krize bei jos pasekĮgyvendinsime Vaikų garantijų
mėmis, didinti užimtumą, užtik- iniciatyvą, užtikrindami, jog jaurinti lyčių lygybę, įveikti migraci- nieji europiečiai nepatirtų skurdo
jos iššūkius.
ir nepriežiūros. Sieksime visiško jauMus, socialdemokratus, labai ne- nimo užimtumo ir socialinės atskirramina tai, kad nepavyksta suma- ties mažinimo – tęsime Jaunimo
žinti skurdo ir socialinės, ekono- garantijų iniciatyvą, kuri jau pademinės nelygybės – pajamų, turti- da milijonams jaunuolių gauti konės, regioninės, lyčių.
kybišką darbą, stažuotę ar geresnį
Ar normalu, kad viename turtin- išsilavinimą.
giausių pasaulio regionų kas ketvirMums, socialdemokratams, bet
tas žmogus patiria skurdo ir sociali- kokia diskriminacija Europos šalių
nės atskirties riziką o pajamų nely- visuomenėse yra ir bus nepriimtigybė išaugo iki rekordinių aukštu- na. Kursime teisinę ES lyčių lygybės
mų? Ir ne tik pajamų nelygybė. Ar strategiją, kuria toliau sieksime vyrų
žinote, kad 1 proc. turtingiausių eu- ir moterų darbo užmokesčio ir penropiečių valdo 40 proc. viso priva- sijų skirtumų panaikinimo.
taus Europos Sąjungos (ES) turto?
Ar normalu, kad per 20 milijonų
- Kokią žinią Europos socialES vaikų skursta?
demokratai siunčia stambiajam
Tačiau reikėtų matyti ir pozity- verslui, darbdaviams, valstybių
vias tendencijas. ES investicijų skati- vadovams?
nimo planas, Europos socialinių tei- Norime daugiau dialogo ir sosių ramstis, Jaunimo garantijų inici- lidarumo. Sakome labai aiškiai:
atyva, „Erasmus“ programos plėtra piliečių socialinės teisės turi būti
ir kitos sėkmingos iniciatyvos, ku- svarbesnės nei didžiųjų korporacirios padėjo spręsti problemas.
jų ekonominės laisvės.
Tačiau tęsti gerus darbus maža.
Atėjo laikas greičiau didinti ir
Šiandien, kai galvas kelia jėgos, no- darbo užmokestį. Esame įsitikinę,
rinčios silpnesnės Europos Sąjun- kad darbo užmokestis dar labiau
gos (ar net ją apskritai sugriauti), padidėtų, jei būtų galima teisingiau
reikia suburti visas pažangias poli- dalytis pelnu, ir mes remsime kolektines jėgas, profesines sąjungas, ne- tyvines derybas, siekiant šio tikslo.
vyriausybines organizacijas ir sutarTuri būti mokamas vienodas užtinai veikti europiniu, nacionaliniu mokestis už vienodą darbą toje pair vietiniu lygmeniu. Tik taip galima čioje darbo vietoje. Jokio darbo be
kurti pažangesnę, teisingesnę Euro- darbo sutarčių, jokio darbo be teipos Sąjungą.
singo darbo užmokesčio ir jokių
Ir tai būtų tinkamiausias atsakas nenustatytos apimties („nulinių“)
euroskeptikams ir mūsų įsipareigo- darbo sutarčių ar fiktyvaus savajimas europiečiams, kurie tikisi ge- rankiško darbo.
resnio ir saugesnio gyvenimo.
Labai svarbu: kovosime už orų
Tvarios lygybės Europa, socia- minimalų darbo užmokestį visoje
linio teisingumo Europa yra mū- ES. Siūlome ES lygmeniu įteisinti
sų, socialdemokratų, strateginis minimalias pajamas, kurios garantikslas. Gegužės mėn. vyksian- tuotų žmonėms apsaugą nuo skurtys Europos Parlamento rinki- do. Ir pensijos, ir atlyginimai, ir pimai yra mūsų galimybė sukurti niginė parama ar vaiko pinigai tu-

V. Blinkevičiūtė: „Jokių nuolaidų tiems, kurie kėsinasi į visų mūsų vertybes – į
vienybę, lygybę, socialinį teisingumą. Tai svarbu ne tik mums, socialdemokratams.
Tai svarbu visiems Lietuvos žmonėms ir visai Europai. Kaip oras, vanduo ir ugnis“.

ri būti tokie, kad neleistų skursti.
Ir toliau sieksime sąžiningo apmokestinimo, kovosime su mokesčių nemokėjimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Skatinsime kurti bendrą Europos poziciją, siekiant užtikrinti
tinkamą realaus apmokestinimo
lygį ir sustabdyti mažėjančių įmonių pelno mokesčių varžybas. Pelnas turi būti apmokestinamas ten,
kur jis yra generuojamas.
Sugriežtinsime finansų rinkų ir
bankų sektorių veiklos taisykles,
nes piliečiai neturėtų padengti
nuostolių, atsiradusių dėl bankų
padarytų klaidų.
Visų europiečių gerovei užtikrinti ir nelygybei mažinti reikalingas didesnis biudžetas. Ir ES kartu, ir kiekviena valstybė atskirai
turi didinti biudžeto dalį, skiriamą socialinei sričiai. Tik taip galėsime užtikrinti piliečių, regionų
ir šalių solidarumą.
- Vedate Lietuvos socialdemokratų kandidatus į Europos Parlamentą. O koks buvo šios besibaigiančios kadencijos Europos
Parlamentas?
- Galiu drąsiai teigti, kad dėl socialdemokratų iniciatyvų Europa
sukasi veidu į žmonių problemas.
2017-ųjų pabaigoje Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutarė dėl Europos socialinių teisių
ramsčio. Pagaliau. Esu tikra, kad
ES ateitis priklausys nuo to, kaip
visoje Bendrijoje ir kiekvienoje jos
valstybėje narėje bus efektyviai (ir
greitai) įgyvendinti socialinio teisingumo principai.
Šį kartą siekis suteikti žmonėms
naujų ir veiksmingesnių socialinių
teisių neliko vien popieriuje.
Balandžio mėn. balsavome už
naujas taisykles dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.
Šios taisyklės įpareigoja ES valstybes užtikrinti, kad vyrams pri-

klausytų mažiausiai dešimties darbo dienų apmokamos atostogos,
gimus vaikui. Valstybės privalės
užtikrinti, kad kiekvienas iš tėvų
turėtų teisę bent keturis mėnesius
išeiti apmokamų vaiko priežiūros
atostogų, iš kurių du mėnesiai yra
neperleidžiami. Taip pat per metus
turės būti bent 5 papildomos nedarbo dienos tiems, kurie rūpinasi sunkiai sergančiais ar senatvinių
sutrikimų turinčiais giminaičiais.
Kovo mėn. balsavome už Europos prieinamumo aktą. Jis reiškia,
kad vis daugiau kasdienių gaminių
ir paslaugų privaloma tvarka bus
pritaikyta neįgaliesiems.
Naujos direktyvos dėl skaidrių
ir nuspėjamų darbo sąlygų tikslas
– gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
Tai aktualu žmonėms, kurie dirba
pagal netipines darbo sutartis arba
savarankiškai. Tokių ES priskaičiuojama net 40 proc.
Pritarėme reglamentui dėl Europos darbo inspekcijos, kuri turi padėti užtikrinti darbo teises 17 mln.
ES piliečių, dirbančių kitose šalyse,
įsteigimo.
Pradėtas įgyvendinti veiksmų
planas, skirtas sumažinti moterų
ir vyrų atlyginimų skirtumus, kuris išlieka apie 16 proc.
- Dar nepaminėjote Vaikų garantijų iniciatyvos...
- Išskirtinai džiaugiuosi Vaikų
garantijų iniciatyva, prie kurios
esu daug prisidėjusi asmeniškai.
Ši iniciatyva reiškia, kad visiems
Europos vaikams turės būti garantuota tinkama mityba, gyvenimo sąlygos, nemokama ir kokybiška sveikatos priežiūra bei ugdymo
paslaugos. 2021-2027 m. ES biudžete Vaikų garantijų iniciatyvai
numatyta skirti beveik 6 milijardus eurų.
Šis ir visi kiti išvardinti sprendimai didžiąja dalimi pasiekti Europos Parlamento socialdemokratų
iniciatyva.

Europos Parlamentas, pritardamas socialdemokratų iniciatyvoms, balsavo už didesnes investicijas į socialinę sritį, planuojant
2021-2027 m. ES biudžetą. Dvigubai daugiau lėšų kovai su jaunimo nedarbu, trigubai – programai
„Erasmus+“, kuri suteikia jaunimui galimybes mokytis, stažuotis,
įgyti patirties ir dirbti savanoriais
užsienyje. Padidintas ir Europos
socialinis fondas, kuris ypač svarbus, kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi.
Dabar vyksta derybos tarp Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių dėl ES programų finansavimo artimiausioje ateityje.
Lietuvai, kurios biudžete ES parama šiuo metu sudaro apie ketvirtadalį pajamų, šios derybos – labai svarbios.
Šiek tiek neramu, kad šios derybos baigsis jau po Europos Parlamento rinkimų.
- Kas konkrečiai kelia nerimą?
- Tai, kad ES biudžeto likimas
po rinkimų gali atsidurti populistų rankose. Malonėje tokio plauko
politikų, kurie įstūmė Didžiąją Britaniją į „Brexit“ akligatvį.
Todėl visus, kuriems svarbus
socialinis teisingumas, kviečiu ir
prašau Europos Parlamento rinkimuose balsuoti už socialdemokratus. Vis akivaizdžiau, kad ir mūsų
valstybę, ir Europos Sąjungą gali
sugriauti vis didėjanti pajamų, turto ir galimybių nelygybė bei nusikalstamas pataikavimas nedidelę
visuomenės dalį sudarantiems turtingiesiems.
Reikia pažangių sprendimų, o jie
be socialdemokratų – neįmanomi.
- Juk tokių socialiai pažangių
sprendimų reikia ir Lietuvoje?
- Be abejo. Lietuva skiria per mažai lėšų socialinei sričiai.
Europos Komisija šiemet vėl
konstatavo: Lietuvoje kritinė padėtis dėl pajamų nelygybės, skurdo ir atskirties, o mokesčių sistema
šių problemų nesprendžia. Lietuvai
aiškiai siūloma naikinti mokesčių
privilegijas, sąžiningiau apmokestinti visas pajamas.
Deja, Lietuvoje situacija nekeičiama. Priešingai, įvedamos „Sodros“ lubos: sumažinami mokesčiai
labai didelius atlyginimus gaunantiems asmenims. Taip pažeidžiamas pagrindinis valstybinio socialinio draudimo principas – solidarumas: moka visi, o daugiau uždirbantieji labiau prisideda prie visuomenės socialinio saugumo.
Lietuvoje ir toliau yra ūkinių veiklų ir asmenų, kuriems galioja dešimtys privilegijų nemokėti mokesčių. Pajamos skaičiuojamos milijonais, o gyventojų pajamų mokesčio
eilutėje – dažnai tik nulis.
Kokiu keliu žygiuosime – solidarumo ar privilegijų?
Ir tai labai rimta užduotis naujajam Lietuvos Respublikos Prezidentui ar Prezidentei.
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Gintautas Paluckas.
Ko reikia Lietuvai?
lygybė tik didėja. Vyraujantis
požiūris neleidžia nė diskutuoti apie teisingumą, o finansinio
nesaugumo jausmas visuomenėje stiprėja.
Kylančios kainos yra pavyzdys:
jos stiebiasi ir lygiuojasi į tuos,
kurie gali mokėti. Į tuos, kurie
geriau uždirba. Į tuos, kurie prekes ir paslaugas perka ir užtikrina jų paklausą. Tačiau didelė da-

pajamų ir galimybių
skirtumas Lietuvoje
dramatiškas. Į mūsų visų
bendrą piniginę sunešę
nesolidariai ir neteisingai
jaučiame to pasekmes:
ne visiems vienodai
prieinamą švietimą,
sveikatos apsaugą,
kultūrą ir KT.
lis žmonių to daryti negali: jų pajamos menkesnės, jų galimybės
mažesnės, tačiau jiems šių prekių ir paslaugų irgi reikia. Praraja tarp galinčių daugiau ir silpnesniųjų didėja.
Kaip prarają sumažinti?
Šią prarają, apie kurios grėsmę
nuolat perspėjame, socialdemokratai siūlo mažinti sutelktomis
pastangomis, didinant vadinamąją bendrą piniginę, taigi per
biudžetą perskirstant daugiau
pajamų.
Socialdemokratai nesiūlo didesnių mokesčių. Kalbame apie
tai, kaip neteisingą modelį pakeisti teisingesniu ir visas mokesčių sistemos spragas bei išlygas sutvarkyti. Tai – sąlyga Nr. 1:
tik tokiu atveju turėsime didesnę bendrą piniginę. Atsiras galimybė užtikrinti, kad gyvybiškai
svarbios paslaugos pasiektų visus
Lietuvos žmones – ne vien Vilniuje, bet ir, tarkime, Prienuose,
Tauragėje ar Skuode. Kad Lietu-

voje neliktų „baltų dėmių“. Vietų, kur vaikai gauna blogesnį išsilavinimą ar vietų, kur sveikatos priežiūros paslaugos sunkiai
prieinamos. Mes kalbame apie
solidarumą: prie gerovės kūrimo
turi prisidėti visi. Tokių dėmių
Lietuvoje neturi likti.
Tačiau siekdami, kad paslaugos būtų prieinamos visoje Lietuvoje, neturime pamiršti, jog
ir darbo vietos taip pat turi būti
kuriamos ne tik Vilniuje, Kaune
ar Klaipėdoje, bet ir mažesniuose miesteliuose. Jei nėra darbo,
žmonės juda ten, kur jo randa.
Valdantieji žadėjo regionų gaivinimo planus ir augimą, tačiau
jokių priemonių nebuvo imtasi.
Mūsų socialdemokratų merų
dėka turime gražių sėkmės istorijų Kauno rajone, Marijampolėje, Akmenėje, tačiau čia reikia nacionalinės politikos. Pirmiausia, reikia naikinti popierizmą, teikiant paramą smulkiam ir
vidutiniam verslui. Esu sutikęs
daugybę šviesių žmonių regionuose, kurie turi idėjų ir iniciatyvų, tačiau, kai pradeda domėtis pirminių investicijų galimybėmis, atsimuša į biurokratijos ir
nelogiškų, niekam nereikalingų
reikalavimų sieną. Taip pat reikalinga tikra užimtumo programa, kuri norintiems dirbti (ypač
vyresnio amžiaus žmonėms) galėtų sukurti/pasiūlyti darbo vietą. Šiandien Užimtumo tarnybos užsiima ne užimtumu, o įsidarbinimo galimybių didinimu.
Paprastai tariant, mokymais ir
konsultacijomis augina žmogaus
gebėjimus įsidarbinti, tačiau kas
iš to, jei darbo vietos nėra. Užimtumo programos egzistuoja daugelyje valstybių ir taikomos regionuose, kur dėl įvairių priežasčių verslas darbo vietų nekuria.

Kuo svarbūs treji rinkimai?
Jau prabėgę savivaldybių ir artėjantys Prezidento ir Europos
Parlamento rinkimai – apie visa
tai. Apie žmonių galimybes būti
sveikesniais, išsilavinusiais, pasi-

tikinčiais vieni kitais. To labiausiai reikia Lietuvai.
Kai kas sako, kad, girdi, Prezidento funkcijos yra tarptautiniai

tiems, kas pinigų turi
mažiau, galimybių
sumažėja. Galimybių
sumažėja ir jų vaikams.
Taip formuojasi didžiulė
atskirtis ir „dviejų
greičių“ Lietuva.

Ką padaryti
jau dabar?
Galimybių nelygybę, dalijančią
Lietuvą į kelias dalis, galima
sumažinti jau dabar.
2016 m. socialdemokratų priimti sprendimai leido automatiškai indeksuoti pensijas ir jas
didinti, atsižvelgiant į bendrą
ekonominį augimą. Būtina
priimti sprendimus ir didinti
bazinę pensiją.
Kitaip tariant, jeigu mes turime
nors vieną Lietuvos pensininką, kurio pensija yra mažesnė
nei 307 eurai, tai yra raudonoji
linija.
Palyginimui: 2017 m. skurdo
rizikos riba siekė 307 eurus. O
„Sodros“ duomenimis, pernai
Lietuvoje tarp 200 ir 300 eurų
dydžio senatvės pensiją gavo
beveik 250 tūkst. gyventojų.
Pusė senatvės pensininkų tebegavo 300 eurų neviršijančias
pajamas.
Po reformos, kai dalis pensijos yra mokama iš „Sodros“,
kai remiamasi bendru darbo
užmokesčio kilimu, ekonomine
situacija, kai pensija indeksuojama ir bazinė pensija yra
perkelta į nacionalinį biudžetą,
šios didinimą galima finansuoti
iš bendrų mokesčių.

ryšiai, užsienio politika. Bet Prezidentas Lietuvoje visada buvo daugiau nei tai. Tai būdavo žmogus,
kuris tautą vienydavo, o ne skaldydavo ar sėdavo pyktį ir pagiežą, laikydamas vienus blogais, o
kitus ne; kad už vienų kandidatų yra kažkoks sąmokslas, kažkokie šešėliai, o už kitų nėra. Tokių
prezidentų Lietuvoje būti negali,
nes Prezidentas nespręstų esminės Lietuvos problemos – tarpusavio pasitikėjimo stokos. Tai lemia menką bendradarbiavimą,
bendravimą, įveikiant iššūkius ir
sprendžiant problemas.
Europos Parlamento rinkimų
debatuose taip pat keliamos minėtos problemas ir ieškoma jų sprendimų. Jei manome, kad esame kažkuo išskirtiniai, lyginant su Europa, klystame: Europoje „aukso
amžius“ baigėsi. Žmonės gyvena
tais pačiais rūpesčiais. Lietuvoje kas antras žmogus neturi jokių
santaupų. Žmonių nesaugumo
jausmas ir netikėjimas valstybės
pagalba, kai ištiks bėda – ir Europoje, ir Lietuvoje – didžiulis.
Bendros problemos gali būti
sprendžiamos tik sutelktai, bendradarbiaujant ir telkiant ne vien
šalies viduje, bet ir tarptautiniu
mastu, Europos Sąjungos viduje.
Mūsų laukia milžiniški iššūkiai:
radikalios partijos ar judėjimai
minėtas problemas siūlo spręsti
užsidarant. Paprastai tariant, užveriant sienas, siekiama individu-

Reikia didinti paramą vaikus
auginančioms šeimoms (vaiko
pinigus).
Socialdemokratai ne kartą siūlė,
ragino valdančiuosius nedraskyti mokesčių sistemos. Vaiko
pinigai turi būti reali, adekvati,
apčiuopiama suma. Ar buvę 30
ar dabar 50 eurų – gerai. Tačiau
tai – kaip prie žaizdos dedamas
gyslotis: truputį padės, tačiau,
jei norime žaizdą užgydyti,
reikia normalių vaistų. Jei tikrai
norime pasirūpinti vaikais ir
juos auginančiomis šeimomis,
turime išspręsti ne tik išmokų
klausimus (beje, dar 2017 m.

BVP VIENAM GYVENTOJUI*,$

> Atkelta iš 2 p.

Pagrindiniai
socialdemokratų tikslai
– socialinės atskirties
ir pajamų nelygybės
mažinimas, solidarumo,
nešant viešųjų paslaugų
sektoriaus naštą,
užtikrinimas.
siūlėme išmoką didinti iki 100
eurų), bet ir darželių, kokybiškų
vasaros užimtumo, popamokinės veiklos ir neformalaus
ugdymo paslaugų klausimus.
Privalu pasirūpinti viešojo
sektoriaus darbuotojais –
švietimo darbuotojais, medikais, kultūrininkais. Šio sektoriaus problemos – didžiausia
valdančiųjų nuodėmė. Ekonominis augimas, kuriuo šiandien
džiaugiasi Lietuva, šių žmonių iš
esmės nepasiekia. Dalis darbuotojų, pavyzdžiui, ikimokyklinio
ugdymo pedagogai, socialiniai
darbuotojai, kultūros srityje
dirbantys ar slaugytojai uždirba
iki 600 eurų. Aiškinti, kad tai ne
problema (o taip teigia valdantieji) yra veidmainystė.
Šių problemų Vyriausybė nesiruošia spręsti. Nors valdantieji
parengė „Tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio iki 2025 m. strategijos“
projektą, jame nė neužsimena
apie finansavimo šaltinius –
viskas atidedama ateičiai: kitam
Seimui, kitai Vyriausybei.
Tik priminsiu, jog lygiai prieš
metus šalies mastu nuvilnijo nacionalinės idėjos rinkimai. Juos
laimėjo idėja – grąžinti prestižą
mokytojo profesijai. Per metus
ta linkme valdantieji padarė
lygiai nulį. Gal net kiek mažiau
nei nulį – nepagarba švietimo
darbuotojams tapo skiriamuoju
šios Vyriausybės bruožu.
Norint sukurti gražią visuomenę, pirmiausiai reikia sukurti
gražų žmogų. Šiai užduočiai
mums reikės stiprių ir motyvuotų mokytojų, medikų, kultūros
ir socialinių darbuotojų. Tie,
kas to nesuvokia, veda šalį
klystkeliais, kur nėra nieko, tik
išsivaikščiojimas, neteisybė,
atskirtis ir nelygybė.
Mes, socialdemokratai, Lietuvai
siūlome kitą kelią.
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Vytenis Andriukaitis: „Lietuvai būtini pokyčiai“

> Atkelta iš 1 p.

aliai spręsti tarptautinio masto
problemas. Tačiau tai ir neįmanoma, ir nelogiška. Tokie dariniai naudojasi žmonių baimėmis,
nežinojimu.
Pagrindiniai socialdemokratų
tikslai – socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, solidarumo, nešant viešųjų paslaugų
sektoriaus naštą, užtikrinimas.
Nelygybė ir atskirtis – didžiausios Europos ir Lietuvos problemos. Tad siūlome kelią į teisingesnę Lietuvą.
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visu pajėgumu. Kita vertus, rajonų
Visa politinė sistema Lietuvoje
ligoninėms galima suteikti ir daug yra silpna. Mes turime siekti sustippapildomų naujų funkcijų.
rinti ją, politinėje arenoje turi veikti tokios jėgos, kurios išmano ko- Būtina, kad Lietuva turėtų sa- kius socialinius, ekonominius, movo srities specialistų, atitinkamai kestinius, finansinius, fiskalinius,
paruoštų gydytojų. Šiandien ma- švietimo ir kitus instrumentus reitome, kad vis daugiau medikų, kia naudoti, siekiant užtikrinti visų
pradedant šeimos gydytojais ir žmonių gerovę, kurios geba suburti
baigiant kardiochirurgais, palie- stiprias komandas, atlaikyti didžiuka mūsų šalį. Poliklinikose ten- lius iššūkius (o pastarųjų yra begalė).
ka laukti vizito pas gydytoją poDabartinė sistema neduoda nora mėnesių ne tik dėl didelių pa- rimų rezultatų: turime „plokščius“
cientų srautų, bet ir dėl medikų mokesčius, matome paplitusį motrūkumo. Kokių priemonių rei- kesčių slėpimą, siekį mažinti įplaukėtų imtis, siekiant sustabdyti ne- kas į biudžetą.
Žodis „mokesčiai“ yra visiškai išslopstančią gydytojų emigraciją?
Taip, iš tiesų, šeimos gydytojai ir kraipytas. Pavyzdžiui, didelė dauaukštos kvalifikacijos specialistai guma žmonių galvoja, kad yra buemigruoja. Pažiūrėkime į atlygini- to mokesčiai. Tačiau tai yra kainos
mus, į tai, kiek mes skiriame lėšų sis- už paslaugas. Kai valstybėje viešasis
temai funkcionuoti, ką darome, kad sektorius privatizuotas, kainos yra
specialistams būtų smagu dirbti ne labai aukštos, o kainų reguliavimo
tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mechanizmai silpni. Tuomet žmorajonuose, kad jie nesijaustų atskir- nės galvoja: „tos tradicinės partijos
per tiek metų nieko nepadarė, reiti nuo mokslinės pažangos.
Savaime nėra blogis, kad mūsų kia balsuoti už kitas“.
aukštosios mokyklos paruošia speTačiau viską lemia pasirinktas
cialistus toms šalims, kurioms jų politinis-ekonominis modelis, kutrūksta, šį medikų paruošimo tin- ris gali būti trijų rūšių – liberalus,
klą būtų galima net plėsti, tačiau socialdemokratinis ir konservatyreikėtų aiškiai sutarti dėl sąlygų - vus. Nuo to, koks modelis vyrauja
ką iš to laimi mūsų šalis? Taip, kaip šalyje, priklauso gyventojų padėyra dabar, būti negali. Ekonomiš- tis. Bet pas mus politinės mokyklos
kai silpna šalis negali ruošti specia- silpnos, žmonėms, dalyvaujantiems
listų už savo pinigus kitoms šalims. politikoje, trūksta kompetencijų, o
Jeigu mes čia ruošiame specialistus, gyventojai stokoja politinio „rašinvestuojame viešuosius pinigus, o tingumo“. Chaosas ir populizmas
po to jie išvažiuoja, tai išvažiuoja ir dar labiau išbalansuoja politinę sisinvestuoti pinigai. Būtina sutarti, temą. Tuomet atsiranda tokie dakaip užkirsti kelią protų nutekėji- riniai kaip visuomeniniai rinkimų
mui ir šalies biudžeto pinigų išve- komitetai, kuriems gyventojai miežimui į kitas šalis.
lai atiduoda savo balsą. Tačiau, jeigu
pasidomėsite, kokie esminiai, kertiniai šių komitetų ideologiniai nusistatymai, siekiant žmonių gerovės ir
Su dabartine mokesčių
užtikrinant Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimą, pamatysistema, gerovės
site, kad jų nėra.
perskirstymo ir
Mes, socialdemokratai, turime
socialinės apsaugos
šviesti žmones, skatinti diskusijas,
kuo daugiau žmonių burti į mūsų
mechanizmais Lietuva
Turime siekti, kad žmonių
negali tikėtis pažangos. gretas.
supratimas apie politines sroves, po- Dar vienas dalykas, kuris gąs- litines mokyklas augtų.
dina mūsų gyventojus – valdžios
- Kaip vertinate prezidento inspopulizmas ir nuoseklaus valdymo stoka. Kodėl mes niekaip ne- titutą? Esate Lietuvos Respublipasimokome iš savo liūdnos pa- kos konstitucijos ekspertas, vietirties, kad vienadieniai-vienos nas iš Konstitucijos rengėjų. Kokadencijos politikai mažai ką ga- kios yra prezidento galios ir funkli padaryti dėl visų laukiamos ge- cijos? Kaip jos yra /turėtų būti įgyrovės? Kodėl žmonės nenoriai vendinamos praktiškai?
Prezidentas turi daug galių. Viepasikliauja tradicinėmis politinėmis jėgomis? Gal čia politinio nos išplaukia tiesiogiai iš Konstitu„raštingumo“ stoka? O gal mū- cijos, kitos yra politinės, strateginės,
sų tradicinės politinės jėgos yra psichologinės ir moralinės galios.
taip nusilpusios, nutolusios nuo Prezidentas negali būti užsidaręs
savo ideologinių šaknų, kad ne- savo pastatuose. Prezidento pareibepajėgia užsitikrinti gyventojų ga išjudinti daugelį Lietuvos visuomenės jėgų, ieškant sudėtingiausių
palaikymo?
Sąvoka „tradicinės partijos“ man problemų sprendimo. Žinoma, tiek
yra svetima, aš jos nenaudoju. Tai užsienio, saugumo ir gynybos poyra politologų sukurtas, žurnalis- litikoje, tiek vidaus politikoje vietų išpopuliarintas terminas. Žmo- nas žmogus negali daug padaryti.
nės dažnai šį terminą supranta taip: Tam reikalinga didelė komanda,
tradicinės partijos – tai senos, ilgai įvairių sričių ekspertai iš universivaldančios ir nieko gero nepadariu- tetų, įvairių institucijų ir organisios. Žinoma, kad tie, kurie būtent zacijų. Tačiau prezidentas turi būti
taip suvokia, kas yra vadinamosios tuo pažangos, inovacijų, sprendimų
tradicinės partijos, balsuoja už nau- paieškos varikliu. Kaip galėjo taip
atsitikti, kad dvidešimt metų Liejas politines jėgas.

tuva velkasi ES valstybių uodegoje?
Prezidentas, vykdydamas savo
funkcijas, pirmiausia, turi laikytis
Konstitucijos. Jis neturi uzurpuoti tų galių, kurios jam nepriklauso,
pavyzdžiui, atlikti vykdomosios valdžios funkcijas. Turi būti palaikomas nuolatinis dialogas tarp prezidento, Seimo ir Vyriausybės.
- Koks būtų svarbiausias Jūsų,
kaip prezidento, uždavinys? Vis
tik pagal Konstituciją prioritetinė
prezidento veiklos sfera – užsienio
politika, tačiau, kaip rodo praktika (o ir Konstitucija tam suteikia
galių), prezidentas gali aktyviai
veikti ir vidaus politikoje. Kokia
būtų Jūsų veiklos strategija?
Čia reikėtų pirmiausia atsakyti
į klausimą, kas yra užsienio politika? Prekyba, tarptautinė mokesčių
aplinka, saugumas, bendradarbiavimas mokslo, kultūros ir inovacijų srityse, klimato kaita, aplinkos
užterštumas, kova su terorizmu –
visa tai užsienio politika. Kur bepažvelgsi vidaus politikos instrumentai persikelia į užsienio politikos plotmes. Blogai yra tai, kad nėra kompleksinės užsienio politikos,
egzistuoja menka diplomatija, daug
izoliacijos ir radikalios retorikos.
- Ne visuomet prezidentui, Vyriausybei ir Seimui pavyksta užmegzti tarpusavio dialogą, rasti
bendrą kalbą. Kaip manote, koks
santykis idealiu atveju turėtų būti
tarp šių trijų valdžios galių? Kiek
prezidentas gali, yra pajėgus atsiriboti nuo politinių kovų, partijų intrigų?
Kaip jau minėjau, be dialogo, negali būti šių trijų valdžios galių bendradarbiavimo. Deja, šiandien, dažniau nei dialogą mes matome nesusikalbėjimą. Prezidentas neturėtų gilinti krizių, priešingai, turėtų
ieškoti sprendimų. Prezidentas turi vertinti ne tik Seimo ir Vyriausybės darbą. Jis turi matyti ir Lietuvos
mokslų akademiją, nevyriausybines
organizacijas, profesines sąjungas,
žemdirbius ir daug kitų dalykų. Jis
turi telkti institucines pajėgas pagal skirtingas kompetencijas spręsti įvairius uždavinius, ieškoti tarpusavio sutarimo ir bendrų krypčių, kurios padėtų Lietuvoje pasiekti proveržį.

liausi yra LR prezidento rinkimai,
t. y. daugiausia žmonių ketina ateiti balsuoti, renkant prezidentą.
Kodėl, Jūsų manymu, prezidento rinkimai populiaresni už Seimo ar savivaldybių tarybų ir merų rinkimus?
Visame pasaulyje rinkimai, kuriuose renkamas vienas asmuo, sulaukia didesnio dėmesio nei tie, kuriuose renkama grupė asmenų. Vieno asmens rinkimai sukelia labai
daug žmogiškų emocijų, diskusijų
ir piliečiai noriai eina atiduoti savo
balsą už žmogų, kuris jiems patinka
ar kuriam simpatizuoja. Asmenybės
žavesys svarbus visur – tiek renkant
prezidentą, tiek parlamentą, tiek žinomiausius, geriausius mokslo, kultūros ir kitų sričių specialistus. Pažiūrėkite, merų rinkimai taip pat
sulaukė didelio susidomėjimo po
to, kai tapo tiesioginiai.

Reikia daugybės
pokyčių, kurie leistų
išvesti Lietuvą
iš atsilikusių
paskutinių ES šalių
trejeto.
- Prezidento prerogatyva yra
teikti Seimui Aukščiausiojo Teismo ir Apeliacinio Teismo teisėjų
kandidatūras, skirti apygardų ir
apylinkių teismų teisėjus, Seimui
pritarus, skirti generalinį prokurorą ir kt. Kaip vertinate dabartinę teismų sistemą ir teisėtvarkos
situaciją Lietuvoje? Ar reikalingi
kokie nors pokyčiai, siekiant di-

- Kartu su pirmuoju prezidento rinkimų turu numatomas ir
referendumas dėl dvigubos pilietybės. Kokios pozicijos laikotės
šiuo klausimu?
Manau, kad abu numatomi referendumai tiek dėl dvigubos pilietybės, tiek dėl Seimo narių skaičiaus
kelia mūsų piliečiams daug klausimų ir nėra iki galo išdiskutuoti. Jie
taip pat iššaukia labai dideles emocijas. Dviguba pilietybė pavojingas
sprendimas tautos išlikimo požiūriu. Lietuvos žmonių, išvykusių iš
mūsų šalies, klausimas nebūtinai
turėtų būti sprendžiamas, brendant
į dvigubos pilietybės džiungles.
- Apklausos rodo, kad rinkėjams iš visų pasirinkimų aktua-

Su žmona Irena.

desnio teismų veiklos efektyvumo ir skaidrumo?
Manau, kad šiandien teismams
trūksta viešumo ir skaidrumo. Nėra praktikos aiškinti visuomenei,
kodėl priimami vieni ar kiti sprendimai. Kai visuomenės supratimas
apie vykstančius teisinius procesus
yra menkas, atsiranda daug vietos interpretacijai, situacijos imamos vertinti tik per „balta/juoda“
prizmę.
Žinoma, teisė – sudėtingas dalykas, yra daug komplikuotų bylų,
bet tai nereiškia, kad nereikia pateikti informacijos apie jas.
Tenka apgailestauti, kad nėra
specializuotų teismų korupcinėms
byloms nagrinėti. Reikėtų suformuoti atskiras teisėjų kolegijas,
kurios nagrinėtų tik korupcines
bylas. Šių bylų išnagrinėjimui turėtų būti nustatyti aiškūs terminai. Dabar korupcinės bylos nagrinėjamos metų metus, vilkinamos. Tai labai menkina teismų
autoritetą.
Reikalinga aiški teisėjų vertinimo sistema, būtina teisėjų rotacija, svarbu įdiegti kitus demokratinius elementus. Efektyvumas ir
skaidrumas – du svarbiausi teismų
veiklos principai, kurie privalo būti užtikrinti; taip pat būtina įvertinti kitų ES šalių teismų patirtis,
atsižvelgti į jas.
Būtina užkirsti kelią piktnaudžiavimui tokių institucijų kaip
STT galiomis, taip pat piktnaudžiavimui pažymomis. Be to, tokios institucijos kaip STT ar prokuratūra taip pat turėtų būti kontroliuojamos. Kartas nuo karto turėtų būti atliekamas ir jų veiklos
teisinis įvertinimas.

6

Prezidento ir EP rinkimai

EP rinkimai

Vytenis Andriukaitis pristatė rinkimų programą
„Lietuva gali“: turime grąžinti galią žmonėms

V. Andriukaitis su komanda

B

alandžio 8 d. Lietuvos
nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje
Vytenis Povilas Andriukaitis pristatė prezidento rinkimų programą „Lietuva gali“
visuomenei ir žiniasklaidos
atstovams.

įkvėpti, kaip atsakas tiems, kurie
netiki, kad Lietuva gali“, – sakė
V. Andriukaitis.
Kandidatas į prezidentus įsitikinęs, kad jeigu būtų įgyvendinta rinkimų programa „Lietuva
gali“, per penkerius metus mūsų
šalis pasikeistų neatpažįstamai.
Pasak V. Andriukaičio, tikraiV. Andriukaičio programa siais šalies kelrodžiais turėtų tap„Lietuva gali“ – pasiūlymas vi- ti žmonių sveikatos, jų gyvenisiems. „Kaip žodis, kuris gali mo kokybės ir socialinio saugu-

mo rodikliai.
Kandidatas akcentavo, kad dar
1992 m., priimdami Konstituciją, Lietuvos žmonės susitarė, kad
tautos ūkis tarnauja bendrai tautos gerovei, nubrėžė skandinavišką gerovės valstybės viziją.
Tačiau šiandien, pasak V. Andriukaičio, matome kitą situaciją. „Įsivaizduokime, kad Lietuva
– dešimt žmonių. Maždaug vienas iš jų gyvena labai gerai, du –

skurde (vienas iš šių – absoliučiame skurde), trys – kasdien galvoja, kaip sudurti galą su galu. Ar
taip gyvensime ir toliau? Gerovė
turi būti prieinama visiems, o ne
tik daliai visuomenės“, – kalbėjo
kandidatas į prezidentus.
Pasak kandidato į prezidentus,
daugelio Lietuvos „ligų“ priežastis – teisybės, ypač socialinės, nebuvimas, didelis nejautrumas.
„Atėjo metas Lietuvai tapti lygiai teisinga visiems. Kur
kiekvienas dirba ir užsidirba.
Kur nėra konkuruojama dėl pigios darbo jėgos. Baisu klausytis: sumažinkime pelno mokesčius, „eksploatuokime“ žmones.
Pagal įvairius socialinius rodiklius, esame Europos Sąjungos
uodegoje, iš to neišsiveržiame
dešimtmetį“, – sakė V. Andriukaitis.
Kandidatas į prezidentus teigia, kad jeigu jam bus patikėtas
mandatas būti Lietuvos žmonių prezidentu, jis pasižada reikalauti iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Seimo ir savivaldybių koreguoti savo programas ir
planus, kad programa „Lietuva
gali“ per penkerius metus būtų
paversta tikrove ir būtų nustatytos šios kelio gairės:

Nemokamas kokybiškas
gydymas ir vaistai žmonėms
nuo 75 metų – per 2 metus;
Vaikų, nėščiųjų ir pensininkų
nemokamos profilaktinės ir
prevencinės programos, siuntimų
pas specialistus sistemos panaikinimas dispanserizuotiesiems – per
4 metus;

3.

Nemokamas mokslas gerai
besimokantiems studentams
kolegijose ir universitetuose, kai
gerai besimokančiųjų balai yra
nuo 7 iki 10, – per 3 metus;

4.
5.
6.

Programoje išdėstytais
principais paremta mokesčių
reforma – per 5 metus;
Vaikų skurdo panaikinimas –
per 3 metus;

Skurdo ir socialinės atskirties
sumažinimo bent 1/3 darbai,
taikant geriausias ES praktikas –
per 5 metus;

7.
8.
9.
10.

Viešojo sektoriaus reforma ir
investicijų į socialinius tikslus
plėtra – per 3-5 metus;
Spartesnis pensijų didinimas ir visa apimanti pensijų
reforma – per 5 metus;
Nemokamas internetas kaimui
ir provincijai – per 5 metus;

Visų Konstitucijoje
numatytų Tautos gerovės
reikalavimų įgyvendinimas – per
5 metus.

Visa programa „Lietuva gali” prieinama adresu andriukaitis2019.lt
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pavardžių kandidatų į EP narius sąrašą
patvirtino LSDP konferencija, vykusi
2018 m. lapkričio 24 d. Kandidatus į EP
reitingavo visi partijos nariai.

1. Blinkevičiūtė 		
Vilija

9. vėsaitė 		
Birutė

17. jankauskaitė
Margarita

2. Budbergytė 		
Rasa

10. dudėnas 		
Arūnas

18. rusys 		
Vaidas

Sąrašo lyderė Vilija Blinkevičiūtė surinko per 3 tūkst.
pirmumo balsų.
Antroje sąrašo vietoje – LSDP pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Rasa Budbergytė, trečioje – Seimo narys Juozas Olekas, ketvirtoje – LSDP frakcijos Seime se-

3. Olekas 		
Juozas

11. raslanas 		
Algirdas

19. andrulis 		
Vaclovas

4. SABATAUSKAS 		
Julius

12. šakalienė 		
Dovilė

20. aleknavičienė
Vaida

5. LEIPUTė 		
Orinta

13. petrauskaitė
.......Modesta

21. sartauskas
.......Justinas

niūnas Julius Sabatauskas, penktoje – Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Orinta Leiputė.
Šiuo metu socialdemokratus EP atstovauja Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas Balčytis.
Rinkimai į EP vyks 2019 m. gegužės 26 d.

6. SYSAS 		
Algirdas

14. jodauga 		
Antanas

22. plečkaitis 		
Vytautas Petras

7. popovienė 		
Raminta

15. Valionis 		
Antanas

8. mitrofanovas
Vitalijus

16. Dobilinskas
.......Sigitas
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Už teisingesnę Lietuvą stipresnėje Europoje
Rasa Budbergytė
Seimo narė, kandidatė į Europos
Parlamentą

1.
2.
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E

uropos Sąjunga (ES)
dažnam europiečiui atrodo kaip demokratijos,
stabilumo ir socialinio teisingumo etalonas. Vis dėlto
daugelyje Europos Sąjungos
šalių auganti pajamų ir turto
nelygybė, regionų netolygumai gimdo abejones dėl Europos ateities.
Nepasitikėjimą Briuseliu lemia
ir Jungtinės Karalystės chaotiškas
mėginimas pasitraukti iš Bendrijos, ir didžiulis europinis biurokratizmas. Nesnaudžia ir priešiškos Europai jėgos iš Kinijos,
Rusijos, kurios melagingomis žiniomis siekia suskaldyti Europą.
Džiaugiuosi, kad Lietuvos žmonės, kartu su danais ir švedais, labiausiai pasitiki Europos Sąjunga

ir optimistiškai žiūri į jos ateitį,
kai kitų šalių piliečiai mažiau pasitiki Briuseliu arba jaučia įtampą ir baimę, kad dėl nuolatinių
vystymosi netolygumų Europos
Sąjunga sugrius. Mūsų gyventojai pasitiki Europos Sąjunga, bet
tuo pačiu gana gerai žino ir problemas: infliacija, regionų skirtumai, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumo problemos, mažos pensijos. Vadinasi,
lietuviai nelaidoja ES, o supranta, kad Europai reikalingi pokyčiai. Piliečių socialinės ir ekonominės teisės turi būti svarbesnės
nei tarptautinių korporacijų ekonominės laisvės. Gegužės mėnesį vyksiantys Europos Parlamento rinkimai yra galimybė pakeisti Europos Sąjungą ir sukurti pažangesnę ir draugiškesnę žmogui
bei gamtai Europą. Ar tai pavyks
padaryti labai priklauso nuo to,
ar žmonės aktyviai dalyvaus rinkimuose ir už kokius bendrus Europos namus jie pasisakys. Įvairių
šalių ir regionų gyventojų išrinkti europarlamentarai atstovauja
žmonių interesams Europos Sąjungos institucijose.
Pasisakau už stiprią ir vieningą
Europos Sąjungą, kurioje būtų
daugiau galimybių klestėti Lietuvai, išsaugant savo tapatybę,
užtikrinant saugumą ir ekono-

minės gerovės augimą. Už Europą, lygią, solidarią ir teisingą
visiems, ne saujelei išrinktųjų.
Už sąžiningesnį kapitalo pajamų
apmokestinimą, didesnį ES biudžetą, kurio lėšomis galima prisidėti prie skurdo, socialinės atskirties, nelygybės ir regioninių
skirtumų naikinimo.

Pasisakau Už stiprią ir
vieningą Europos Sąjungą,
kurioje būtų daugiau
galimybių klestėti
Lietuvai, išsaugant savo
tapatybę, užtikrinant
saugumą ir ekonominės
gerovės augimą.

Dirbdama Europos audito rūmuose ES biudžeto kontrolės srityje, nemačiau nei vienos priežasties, kodėl Lietuvos žemdirbiams
tiesioginės išmokos turėtų būti
mažesnės nei ES vidurkis. Manau, kad europarlamentarai visomis išgalėmis turi kovoti, kad
tokios neteisybės neliktų. Lietuva turi tapti lygiateise Europos
Sąjungos nare ne tik popieriuje.
Daug metų dirbu viešųjų finansų ir finansų kontrolės srityse, buvau ir valstybės kontrolierė, ir Europos audito rūmuose
teko dirbti, padirbėjau ir finansų ministre, o dabar Seime dirbu Biudžeto ir finansų komitete. Jei būčiau išrinkta į Europos
Parlamentą, čia taip pat norėčiau
dirbti Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetuose. Dirbdama
Liuksemburge, Europos audito
rūmuose, gana dažnai susidurdavau su Europos Parlamento
veikla, todėl jau nuo tada pradėjau gerbti šią žmonėms atstovaujančią ES instituciją. Taigi, matyčiau save kovojančią už didesnį
Europos biudžetą ir griežtesnę lėšų panaudojimo kontrolę. O didžiausiu savo siekiu laikau Lietuvos žmonių gyvenimo lygio priartinimą prie Europos Sąjungos
lygmens – ir pajamų, ir socialinių
garantijų, ir medicinos bei švieti-

mo paslaugų. Tikrai turime visas
galimybes tai pasiekti.

Didžiausiu savo siekiu
laikau Lietuvos
žmonių gyvenimo lygio
priartinimą prie ES
lygmens – ir pajamų, ir
socialinių garantijų, ir
medicinos bei švietimo
paslaugų.

Ateinančiu finansiniu laikotarpiu Lietuvai gali būti skirta ketvirtadaliu mažiau ES lėšų sanglaudai ir kaimo plėtrai, toliau gali išlikti nevienodos ES tiesioginės išmokos žemdirbiams. Netolygus
ir nepakankamas pajamų augimas yra skaudžiausia problema ne
tik Prancūzijoje, bet ir Lietuvoje.
Dirbdama Europos Parlamente tikrai pasisakyčiau už didesnes sanglaudos lėšas. Gali būti, kad naujai išrinktam parlamentui teks apsispręsti dėl naujojo 2020-2027 m.
biudžeto, todėl kviečiu žmones ateiti į Europos Parlamento rinkimus ir balsuoti, neleidžiant išrinkti tų politikų, kuriems terūpi savo
asmeninių ambicijų patenkinimas
ar atstovavimas stambaus kapitalo
interesams.

Už išsilavinusį, sveiką, uždirbantį žmogų,
už saugią Lietuvą stiprioje Europoje
Juozas Olekas
Seimo narys, kandidatas į Europos
Parlamentą

N

ežiūrint gana pastovaus ekonomikos augimo, žemos pajamos
ir didėjanti socialinė atskirtis
išlieka viena pagrindinių problemų mūsų šalyje ir visoje
Europoje. Europos socialdemokratai, kurių šeimai priklauso ir Lietuvos socialdemokratai, parengė išsamius
siūlymus, kaip keisti šią padėtį.
Kaip politikas, turintis didelę
darbo patirtį tarptautinėse parlamentinėse institucijose – Europos Tarybos ir NATO parlamentinėse asamblėjose – noriu
aptarti keletą veiklos sričių, kurios galėtų stipriai pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą.
Pirmiausia, tai – didesnės investicijos į mokslinius tyrimus,
įgalinančios mokslininkus kur-

ti aukštos pridėtinės vertės produktus, sudarančios galimybes
verslui kurti naujas gerai apmokamas darbo vietas ir eksportuoti savo produkciją į kitas šalis.
Nors šios Lietuvos mokslininkų (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro, įvairių lazerių
mokslo grupių) galimybės kasmet vis plačiau aptariamos, kol
kas dar per mažai išnaudojamos.
Padidinus ES investicijas į mokslą, atsirastų galimybė ir jauniems
mokslininkams dalyvauti įvairiose tarptautinėse mainų ir tyrimų programose. Tai sustiprintų mokslą Lietuvoje ir didintų jo
tarptautinį žinomumą.

Lietuvos sėkmė
priklauso nuo
vieningos, stiprios ir
solidarios Europos
Sąjungos. Neleiskite
kitiems nuspręsti,
kokia bus Jūsų ir Jūsų
vaikų ateitis.
Jau aštuonis dešimtmečius
Europoje išsaugoma Taika – tai
didžiausias pasiekimas. Tačiau
kartkartėmis išgirstame aidint teroristų šūvius atokiausiuose ir ra-

miausiuose pasaulio kampeliuose
ar Europos valstybių sostinių centruose, teberusena kasdien gyvybes nusinešantys kariniai konfliktai Europos pakraščiuose, todėl ypatingai svarbu išsaugoti taiką ir tvarką visoje ES. Svarbu bendros visai Europai saugumo užtikrinimo priemonės, tiek norint atremti konvencines grėsmes, tiek
nekonvencines (kibernetines, informacines ir kt.). ES išorinės sienos apsaugos naštos bendras pasidalijimas labai svarbus Lietuvai,
nes turime vieną iš ilgiausių ES
išorinių sienų, kurios sutvarkymui, priežiūrai ir saugojimui reikalingos didelės finansinės investicijos, technologiniai sprendimai
ir žmogiškieji resursai.
Taip pat labai svarbu užtikrinti tautinio identiteto išlaikymą,
kultūros, kalbos puoselėjimą. Europa patraukli dėl tautų įvairovės,
istorijos, kultūros paveldo ir plačių galimybių laisvai skleistis tautiniam identitetui.
Deja, bet sveikatos apsauga lyg
ir palikta šalių narių atsakomybei. Nauji senų infekcijų protrūkiai verčia susimąstyti apie vienodų sveikatos standartų nustatymą visoje ES, net ir tokiems dalykams kaip skiepijimų kalendorius
ir apimtys, nes nei bakterijos, nei
virusai sienų nepripažįsta. Nepamirškime ir mūsų bičiulio Europos Komisijos nario Vytenio An-

driukaičio sukurtų ir plėtojamų
ES referencinių gydymo centrų
– jie labai reikalingi retomis ligomis sergantiems ligoniams. Džiugu, jog net dvylika tokių centrų
įkurta ir Lietuvoje, jų tolimesnei
veiklai reikalinga tvirta parama.
Kad ir į kokias mokslo ar politikos aukštumas bekiltume, turime nepamiršti sveiko natūralaus maisto, kuriuo mus aprūpina darbštūs žemdirbiai. Pamatinis mūsų sąjungos principas – solidarumas. ES parlamente turime
burti koaliciją, kuri palaikytų vienodą Europos Sąjungos paramą
visų šalių žemdirbiams. Jokiu būdu negalima sutikti, jog ši parama
mažėtų, o ekonomiškai stipresnės
šalys papildomai remtų savo žemdirbius, taip iškraipydamos sąžiningą konkurenciją ir išstumda-

mos mūsų ūkininkus iš europinės rinkos. Tiesioginės išmokos
Lietuvos žemdirbiams, prasidėjus naujam ES finansiniam periodui, negali būti mažesnės nei ES
vidurkis, taip pat neturi būti pereinamojo laikotarpio. Ūkininkams turi būti deramai atlyginta
už naujai keliamų reikalavimų ir
naujų uždavinių įvykdymą.
Turime nepasiduoti euroskepticizmo nuotaikoms ir suprasti,
kad Lietuvos sėkmė priklauso
nuo vieningos, stiprios ir solidarios Europos Sąjungos. Neleiskite
kitiems nuspręsti, kokia bus Jūsų
ir Jūsų vaikų ateitis. Aktyviai dalyvaukite rinkimuose ir balsuokite už Lietuvos socialdemokratų
partijos sąrašą į Europos Parlamentą. Mūsų patirtis ir gebėjimai
nulems Jūsų geresnį gyvenimą.

J. Olekas: „Pamatinis Europos Sąjungos principas – solidarumas“.
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Svarbiausia išsaugoti mūsų pasitikėjimą
Europos Sąjunga

Julius Sabatauskas
Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos Seime seniūnas, kandidatas į
Europos Parlamentą

N

aujausių „Eurobarometro“ apklausų duomenimis lietuviai labiausiai
pasitiki Europos Sąjunga (ES)
iš visų ES narių – net 65 proc.
apklaustųjų. Manau, kad tai labai svarbus rodiklis, nes Lietuvos gyventojams, 50 metų gyvenusiems primestoje sąjungoje, nėra taip lengva iš naujo patikėti naujos bendrystės
nuoširdumu ir nauda.

Mūsų šalis, kaip ir kitos naujai į
ES įstojusios šalys, gavo nepamatuojamą naudą iš ES – ekonominė
pažanga, mokestinių barjerų panaikinimas, laisvas prekių, paslaugų, kapitalo judėjimas, atviros sienos, studijų programos jaunimui
geriausiuose Europos universitetuose, tiesioginės užsienio investicijos, ES finansinė parama ūkiui
plėtoti ir daugelis kitų dalykų, kurių šiandien modernioje ir vakarietiškoje Lietuvoje, atrodo, jau nebepastebime.
Tačiau labai keista, kad, kai reikia prisidėti prie tų gerų sprendimų priėmimo, daugelis nesidomi,
kaip tai padaryti, nedalyvauja procesuose ir nerenka Europos Parlamento (EP) narių. Pvz., 2009 m.
EP rinkimuose dalyvavo tik 564
803 rinkėjų, t. y. 20,98 proc. visų
rinkėjų. Tiesa, 2014 m. šis skaičius
buvo didesnis – 1 211 279 rinkėjų,
t. y. 47,35 proc. visų rinkėjų, tačiau,
matyt, tik todėl, kad rinkimai į EP

vyko kartu su Respublikos Prezidento rinkimų 2-uoju turu.
Vis dėlto mūsų pačių dalyvavimas, sprendžiant, kas mums atstovaus ES institucijose, yra labai
svarbus. Mes galime įtakoti ES
priimamus sprendimus, kelti į viešumą mūsų valstybei aktualius
klausimus ir kartu spręsti problemas, kurios iškyla. Galbūt iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad
ES institucijose sprendžiami klausimai yra toli nuo mūsų, tačiau,
iš tikrųjų, ten priimami sprendimai įtakoja kiekvieno mūsų gyvenimą – labiau nei galime įsivaizduoti. Vienas iš tokių sprendžiamų klausimų yra ES biudžeto lėšų švaistymas, sukčiavimas ir korupcijos atvejai.
Šiemet kartu su Lietuvos teisininkų delegacija vykau į susitikimą su ES institucijų atstovais aptarti ES politikos ir teisės aktualijų. Diskutavome apie iššvaistomas
ir išgrobstomas ES lėšas, apie tai,
kokių priemonių ES imasi šiems
nusikaltimams sustabdyti.
Neteisėtų veiksmų mastas ir ES
biudžeto nuostoliai tiesiog šokiruoja. Dėl tarpvalstybinio sukčiavimo valstybės narės, taip pat
ir Lietuva, kiekvienais metais praranda ne mažiau kaip 50 mlrd. eurų PVM pajamų. Taip pat valstybės narės yra nurodžiusios, kad,
pavyzdžiui, 2015 m. apie 638 mln.
eurų ES struktūrinių fondų lėšų
buvo panaudota netinkamai – iššvaistyta, pasisavinta sukčiaujant
ir pan. Tai reiškia, kad nuostolių
patiria kiekviena ES valstybė narė, kiekvienas jos pilietis, nes kaž-

ko netenka, negauna, ką galėjo gauti, jei nusikalstama veika nebūtų padaryta. Juk didžiausia ES biudžeto
dalis skiriama ekonomikos augimo
skatinimui ir darbo vietų kūrimui,
itin daug lėšų skiriama žemės ūkiui
ir kaimo plėtrai, taip pat socialiniai
sričiai, vargingesnių regionų plėtrai,
keliams, moksliniams tyrimams ir
studijoms. Visi prarasti pinigai galėjo būti nukreipti visų mūsų, taip pat
ir Lietuvos žmonių, gerovei kurti.
Iki šiol tokius finansinius nusikaltimus tyrė tik nacionalinės institucijos. Tačiau jų jurisdikcija baigdavosi ties valstybės siena, o šalies
prokurorų turimos priemonės,
skirtos kovoti su tarpvalstybiniais
didelio masto finansiniais nusikaltimais, deja, nepakankamos. Pavieniui kiekviena šalis nepajėgi efektyviai nustatyti, kiek iššvaistoma lėšų.
Netgi, jeigu tai fiksuojama, procedūros užtrunka pernelyg ilgai ir ne
visada procesas baigiasi sėkmingai.
ES institucijos nusprendė, kad
būtina suvienyti šalių pajėgas ir
įsteigti Europos prokuratūrą, kuri
imsis priemonių užkirsti kelią ES
lėšų švaistymui. 2013 m. Europos
Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Europos Taryba turėjo vieningai susitarti ir gauti Europos Parlamento
pritarimą. Praėjus daugiau nei ketveriems metams, sprendimas pri-

imtas – galima užkirsti kelią netinkamam ES pinigų panaudojimui. ES prokuratūros misija bus
kovoti su sukčiavimu ES finansų
srityje. Ji turės įgaliojimus tirti ES
finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir traukti už juos
baudžiamojon atsakomybėn. Manau, kad Lietuvos žmonėms svarbu tai žinoti, matyti Europos prokuratūros veiklą ir išsaugoti pasitikėjimą ES institucijomis ir jų veikla.
Jau dabar prie Europos prokuratūros steigimo yra prisijungusios
22 ES valstybės narės ir jų daugėja. Europos prokuratūra įsikurs
Liuksemburge ir dirbs pasinaudodama valstybių narių pajėgumais,
sutelkdama ekspertus tokiose srityse kaip nusikaltimų analizė, mokesčiai, finansų apskaita ar informacinės technologijos. Europos prokuratūros tyrėjai kaip viena tarnyba
dirbs pagal paprastas procedūras ir,
palyginti su ilgai trunkančiu ir sudėtingu įvairių nacionalinių institucijų darbu, galės pasiekti daugiau.
ES prokuratūra turės įgaliojimus tirti sukčiavimo ES finansų
srityje atvejus ir traukti už juos
baudžiamojon atsakomybėn.

Prokuratūros veiklos sferoje bus:
• Sukčiavimas;
• Korupcija;
• Pinigų plovimas;
• Tarpvalstybinis
sukčiavimas PVM.
ES prokuratūra turėtų pradėti
vykdyti savo funkcijas ne vėliau
kaip 2020 m. pabaigoje, jos įkūrimas turėtų užtrukti dvejus-trejus metus. Lietuva, kaip ir kitos ES
valstybės narės, turės savo atstovus
Europos prokuratūroje.
Tokios institucijos, manau, sustiprins žmonių pasitikėjimą Europos
Sąjunga ir Europos Parlamentu.
Turiu darbo patirties Jungtinėje parlamentinėje Europolo priežiūros grupėje kaip tikrasis grupės
narys. Ne kartą teko diskutuoti
su kolegomis iš kitų nacionalinių
parlamentų Vartotojų teisų apsaugos, teisės viršenybės ir kitais klausimais.
Svarbiausia, visus kviečiu dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose gegužės 26 d. Ketinu, rinkimų sėkmės atveju, dirbti Europos
Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete.

ES prokuratūra padės užtikrinti sąžiningą ES lėšų naudojimą ir užkirsti
kelią ES lėšų švaistymui.

Europos Sąjunga - geros kaimynystės
ir bendro vystymosi galimybės
Orinta Leiputė
Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos pirmininkė, kandidatė į
Europos Parlamentą

G

yvename pasaulyje,
kuriame visos valstybės susiję viena su kita ekonominiais, socialiniais
ir kultūriniais saitais. Europai
išgyvenant saviidentifikacijos ir vertybių krizę, solidarumo ir socialinio teisingumo užtikrinimas turėtų būti
pagrindinis socialdemokratų siekis.
Europos Sąjunga (ES) siekia
darnaus visų šalių narių vysty-

mosi, ekonominės, socialinės ir
teritorinės sanglaudos: visų piliečių gerovės, socialinės atskirties ir diskriminacijos mažinimo, socialinio teisingumo, solidarumo ir saugumo užtikrinimo. Deja, šiandien matome
daug grėsmių: didžiųjų valstybių dominavimą, neadekvačius
sprendimus migracijos ir kitais
klausimais, didėjančius gyvenimo kokybės skirtumus.
Europos Parlamento rinkimai
yra galimybė pasirinkti socialiai
teisingesnę Europą. Mes, socialdemokratai, privalome siekti socialinės ir ekonominės pažangos, kiekvieno piliečio gerovės.
Čia svarbiausia bendrai priimti ES valstybių sprendimai, garantuojantys vienodą gyvenimo
kokybę visose ES šalyse, darbo ir
asmeninio gyvenimo darną, socialinės apsaugos ir ekonominio
modelių suderinamumą.
Būtina mažinti dirbančiųjų
skurdą, darbo užmokesčio netolygumus. Turime kovoti už

žmogaus teises, spręsti diskriminacijos dėl lyties, socialinės padėties, sveikatos būklės ar amžiaus
klausimus, skatinti piliečių įsitraukimą į sprendimų priėmimo
procesus, siekti daugiau skaidrumo ir atskaitomybės.

Didžiausi darbo
užmokesčio skirtumai
tarp moterų ir vyrų
užfiksuoti estijoje

25,3%
mažiausi – Rumunijoje
5,2%
Esame pasiryžę kurti tokią Europą, kuri išlaisvintų žmones iš
socialinės padėties sąlygojamų
suvaržymų, apsaugotų nuo nevaldomos rinkos jėgų. Labiausiai pažeidžiamos žmonių grupės
yra jaunos šeimos su mažamečiais
vaikais, vienišos mamos ir tėčiai,

moterys ir senjorai. Ypač išskirčiau jaunas moteris: vyraujantis
stereotipinis požiūris į moteris,
išankstinės nuostatos apie jų vaidmenį visuomenėje lemia tai, kad
moterims tenka daugiau pareigų
šeimoje ir joms sunkiau nei vyrams konkuruoti darbo rinkoje, daryti karjerą. Eurostato atliko tyrimo „Moterų ir vyrų gyvenimas Europoje – statistinis
portretas“ duomenimis, 2017 m.
tik apie trečdalis (34 proc.) vadovų ES buvo moterys. Vadovaujamas pareigas užimančių moterų
dalis neviršijo 50 proc. nė vienoje ES šalyje: moterų vadovių dalis buvo didžiausia Latvijoje (46
proc.), o mažiausia – Liuksemburge (19 proc.).
Segregacija darbo rinkoje, darbo schemų, kurios leistų derinti
darbą ir šeimą, trūkumas, neapmokamas darbas namuose, slaugos įsipareigojimai lemia tai, kad
moterys uždirba vidutiniškai 16
proc. mažiau negu vyrai. Vyrai
uždirba vidutiniškai daugiau ne-

gu moterys visose ES šalyse, tik
jų darbo užmokesčio atotrūkis
skiriasi. Didžiausi darbo užmokesčio skirtumai tarp moterų
ir vyrų užfiksuoti Estijoje (25,3
proc.), o mažiausi – Rumunijoje
(5,2 proc.).
Tai reiškia, kad Lietuvoje ir visoje Europoje moterys, lyginant
su vyrais, dirba beveik du mėnesius nemokamai. Moterų ir vyrų
darbo užmokesčio skirtumai lemia ne tik mažesnes moterų pajamas, bet ir mažesnes pensijas.
Moterų pensijos ES yra vidutiniškai 34 proc. mažesnės nei vyrų. Visa tai ypač skaudžiai atsiliepia vienišoms mamoms, auginančioms vaikus.
Socialdemokratai siekia sukurti tokią ES lyčių lygybės strategiją ir priemonių planą, kurie leistų
įveikti dabar vyraujančią nelygybę ir neteisybę. Mūsų visų tikslas
vienas – ieškoti būdų, kaip didinti moterų ekonominę galią, padėti joms suderinti darbą, karjerą ir
šeimos gyvenimą.
Europos Parlamento rinkimai
yra puiki galimybė pasirinkti socialiai teisingesnę Europą.
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Kodėl socialdemokratai turi dalyvauti
Europos Parlamento rinkimuose?
Algirdas Sysas
Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos Seime seniūno pavaduotojas,
kandidatas į Europos Parlamentą

N

e tik Lietuvą, bet ir kitas
Europos Sąjungos šalis užklupo aibė problemų. Beveik visose šalyse didėjanti socialinė atskirtis yra
daugelio neramumų ir radikalių politinių jėgų atsiradimo dienpinigius, kurie nėra apmokeskatalizatorius.
tinami, nuo jų nemokamos įmokos
„Sodrai“, o tai reiškia, kad šių darMes, socialdemokratai, mano- buotojų socialinės garantijos yra mime, kad Europai reikia daugiau so- nimalios. Ateityje jų laukia mažos
cialinio teisingumo ir solidarumo, pensijos, o susirgus – menkos ligos
susitelkimo, sprendžiant bendras išmokos. Darbo sąlygos taip pat neproblemas.
džiugina – ilgai trunkančios kelioJau keli metai Europos Parlamen- nės, išsiskyrimas su šeima, nakvyte svarstomas Mobilumo paketas. nės automobilyje ir kt.
Lietuvoje žiniasklaida mirga praneEuropos Parlamentas turi nušimais apie galimus transporto sek- spręsti, ar ir toliau Lietuvos ir kitų
toriaus, kuris sukuria 6 proc. BVP šalių tolimųjų reisų vairuotojai bus
ir yra labai pelningas, „nuostolius“. išnaudojami, ar pagaliau įsigalios
Tuomet kodėl taip mažai girdi- bendri reikalavimai visiems Eurome apie to BVP ir pelno kūrėjus – pos Sąjungos šalių vežėjams, užtiktolimųjų reisų vairuotojus? Kodėl rinantys vairuotojų socialinį saugujų atlyginimai mažesni nei Lietu- mą. Kol kas girdime tik kalbas apie
voje dirbančių vairuotojų viduti- nuostolius ir galimus vežėjų bankronis darbo užmokestis, o socialinės tus, jei Europos Parlamentas priims
garantijos tokios menkos?
„netinkamą“ Mobilumo paketą.
Didžioji dalis vairuotojų, pervePriminsiu prieš kelis metus vykužančių į užsienį krovinius, gauna sias diskusijas apie Paslaugų direkty-

vą. Šiuo klausimu Lietuva laikėsi atskiros pozicijos – nenaudingos darbuotojams, bet labai naudingos pelnui. Džiaugiuosi, kad
tuomet Europos Parlamento nariai apgynė darbuotojų teisę į tos
šalies, kurioje dirba, darbo užmokestį (o ne į tos, kuri siunčia).
Šis pavyzdys byloja, kad Europos
Parlamento sprendimai yra skirti ir Lietuvos piliečiams.
Esu įsitikinęs, kad Europos
Parlamento rinkimai yra tokie
pat svarbūs, kaip ir nacionalinių
parlamentų rinkimai: nacionaliniu lygmeniu priimtus žmonėms
nepalankius sprendimus gali keisti europiniu lygiu priimti palankūs sprendimai.
Mums svarbūs Europos Parlamento sprendimai ir dėl Biudžeto ir ilgalaikės finansinės perspektyvos, struktūrinių fondų ir
žemės ūkio rėmimo programų lėšų. Šie pinigai sudaro beveik trečdalį Lietuvos biudžeto. Ar mūsų
šalies pasiekimai būtų tokie, jei
ne Europos Sąjungos finansinė
parama?
Tenka tik apgailestauti, kad su
ypač dideliu turtu susiję mokesčiai vis dar sudaro mažą bendrų
mokestinių pajamų dalį: ES-15
šalyse tik 5,8 proc. visų pajamų

Su ypač dideliu
turtu susiję
mokesčiai sudaro
mažą bendrų
mokestinių pajamų
dalį:

ES-28 4,3%
Per dešimtmetį pelno
mokesčio dydis sumažėjo

nuo

40% iki 21,9%

ateina iš mokesčių, o ES-28 šalyse – tik 4,3 proc. Per dešimtmetį
pelno mokesčio dydis sumažėjo labai smarkiai – vidutiniškai nuo 40
proc. iki 21,9 proc. (2018 m.). Vartojimo mokesčių dydis (kurių didelę dalį sudaro PVM) ėmė augti 2009 m. ir 2016 m. pasiekė 20,6
proc. Šie skaičiai iliustruoja, kad
pinigų Europos gyventojai turi,
bet jie ne tų kišenėse, kuriems jų
labiausiai trūksta. Mažai teisybės
ir teisingumo.
Kaip ir didžioji dauguma mūsų
tautiečių ir kitų ES šalių narių gyventojų, pasisakau už lygias galimybes visiems, o ne „gyvulių ūkį“.

Slenksčiai, kuriuos reikia įveikti
Raminta Popovienė
Seimo narė, kandidatė į Europos
Parlamentą

E

uropa be sienų, Europa
be slenksčių! Toks mano
šūkis rinkimuose į Europos Parlamentą.

Europos Sąjungos (ES) valstybės piliečius sutinka be spygliuotos
vielos užtvarų ir kontrolės punktų. Taigi su sienomis viskas lyg ir
aišku. O kaip su slenksčiais? Sveikieji jų dažnai net nepastebi, tačiau
žmogui su negalia fizinis, finansinis ar moralinis slenkstis gali būti
lemiamas veiksnys, stabdantis jo
kelionę. Neįveikiamas. Atskiriantis. Žeminantis.
2011 m. ES ratifikuotoje Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių
konvencijoje nustatyti minimalūs
standartai, kurie garantuoja pilietines, politines, socialines ir ekonomines neįgaliųjų teises. Konvencijos ratifikavimas reiškia ES įsipareigojimą iki 2020 m. milijonams
neįgalių piliečių sukurti Europą be
kliūčių. Iki galutinio šio įsipareigojimo įvykdymo termino liko metai.
Ar žmonėms su negalia Europa tapo zona be kliūčių?
Apsižvalgius Lietuvoje (ir ne tik),
peršasi neigiamas atsakymas. Ar turintis regos negalią žmogus gali užpildyti mokesčių deklaraciją? Ar visi neįgalieji gali balsuoti? Ar žmogus su klausos negalia laukiamas
teatre arba prie televizijos ekrano?
Statistika skelbia, kad klausos
negalią turintiems asmenims sub-

titruojamų informacinių, meno, dokumentinių, kultūros programų Europos Sąjungos šalių televizijų eteriuose yra apie 20–100 proc., o verčiamų į gestų kalbą apie 2–20 proc.
Programų su akustiniu vaizdo aprašymu, skirtų regos negalią turintiems asmenims, kiekis siekia 3–20
proc. Lietuvoje šis informacijos prieinamumas žymiai mažesnis.
Žmonių su negalia gyvenimo kokybė mūsų valstybėje gerokai atsilieka nuo ES vidurkio, pradedant
materialiniu aprūpinimu, baigiant
kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu. Privalome vytis pažangiausias
Europos šalis, nors problemų turi
net ir jos.
Apžvelkime porą skaičių ir faktų:
• Europos Sąjungoje kas šeštam
žmogui (iš viso apie 80 milijonų
žmonių) nustatyta įvairaus laipsnio, nuo lengvos iki sunkios, negalia;
• Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių turi negalią, kuri daugiau ar mažiau riboja jų
gyvenimą;
• Dėl ES gyventojų senėjimo šie
skaičiai kasmet didėja;
• Oficialiai pripažįstama, kad nepaisant to, jog ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija, daugelis šių
žmonių neretai negali visaverčiai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime dėl fizinių ar kitokių
kliūčių, taip pat dėl diskriminavimo.
Dirbdama Seime nuolat gilinuosi,
teikiu siūlymus, kaip spręsti ir sprendžiu problemas, susijusias su visaverčiu žmonių su negalia gyvenimu, jų
teise integruotis į visuomenę ir sava-

rankiškai gyventi ne mažiau prasmingą ir spalvingą gyvenimą nei
sveikųjų.
Man teko laimė susipažinti ir
bendrauti su įdomiais ir puikiais
žmonėmis, turinčiais vienokią ar
kitokią negalią. Jie nori ne globos,
priežiūros, užuojautos, kažkokių
ypatingų paslaugų, bet elementaraus dalyko – savarankiškai gyventi, priimti sprendimus, nebūti
našta nei sau, nei kitiems. Mokytis, dirbti, įsilieti į sociumą, dalyvauti visuomenės procesuose. Šie
paprasti žmogiški troškimai, iš
mūsų nereikalauja nei žygdarbių,
nei aukų, o tik sudaryti elementarias sąlygas turinčiojo negalią
gyvenimui – tokiam, kaip visų.
Neskirstykime visuomenės.

ES kas šeštam
žmogui
(iš viso apie 80 milijonų
žmonių) nustatyta
įvairaus laipsnio

negalia.

Yra tik vienas žodis – „mes“. Visi
esame vienodai reikalingi tiek Lietuvai, tiek ES.
Solidarumas, lygios galimybės ir
vienoda gyvenimo kokybė visiems,
orus gyvenimas be atskirties ir diskriminacijos – tai yra socialdemokratų vertybės. Esu įsitikinusi, kad
Europos Sąjungai reikia būtent jų.
Ne liberalizmo, skatinančio įnirtingą kovą, kurioje kiekvienas už
save. Ne lankstymosi „seniems“ ir
„naujiems“ pinigams, stambiam
kapitalui, bankams ir korporacijoms. Laimės, kaip matome, tai
nesukuria.
Tiksliausias ir teisingiausias šalies pažangos rodiklis yra visuomenės socialinio jautrumo laipsnis ir labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių pragyvenimo ir
integravimosi į bendruomenę lygis. Tai lakmuso popierėlis, parodantis, kaip stipriai valstybė orientuota į žmogų.
Kodėl Lietuvai svarbu, kad Europos Parlamente būtų tinkamai, kompetentingai atstovaujama pažeidžiamiausiam visuomenės sluoksniui? Pirmiausia todėl,
kad mūsų šalyje negalia yra didelė problema, kurią rodo neįgalių,
pasiligojusių, netekusių darbingumo žmonių skaičius ir slenksčiai, su kuriais susiduria jie ir jų
artimieji.
Negalią turinčios moterys yra
viena jautriausių visuomenės grupių. Jos patiria daugialypę diskriminaciją – ne tik dėl neįgalumo,
bet ir dėl lyties. Lyginant su ne-

Už gerovę visiems, o ne tik saujelei
išrinktųjų. Už laisvę ir demokratiją, kurios vis mažiau, kai radikalios politinės jėgos siekia sugriauti
Europos Sąjungos projektą. Nepamirškime, kad Europos Sąjunga yra
Taikos projektas. Ir šiandien Taika
Europoje nėra duotybė, ją turime
kurti visi. Siekdamas ginti šias vertybes, dalyvauju rinkimuose į Europos Parlamentą.
Manau, kad turiu pakankamai
patirties ir kompetencijų šiam darbui. Dvidešimt metų dirbu LR Seime. Esu nuolatinis Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys, kelias
kadencijas buvau Europos reikalų ir
Audito komitetų narys – tad man
žinoma ne viena sritis. Tačiau man
svarbiausia tai, kas arčiausiai žmogaus – užimtumas ir darbas, socialinė apsauga ir socialinis draudimas,
mokesčiai, žmogaus teisės. Europos
Parlamente planuočiau dirbti Užimtumo ir socialinių reikalų, Žmogaus teisių, Moterų teisių ir lyčių lygybės ar Ekonomikos ir pinigų politikos komitetuose.
Kviečiu gegužės 26 d. ateiti į Europos Parlamento rinkimus ir balsuoti už Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatus! Kiekvienas balsas lemia Europos Sąjungos ateitį.
įgaliais vyrais jos yra prastesnėje
padėtyje darbo rinkoje ir švietimo sistemoje. Neįgalių moterų
Lietuvoje, kaip ir visoje ES, yra
daugiau nei vyrų, moterys sudaro
52,4 proc. visų neįgaliųjų Lietuvoje, o iš jų dirba vos 1 proc.
Dirbdama Europos Parlamente
ypatingą dėmesį skirčiau:
1. Teisės aktams;
2. Gerajai patirčiai;
3. Kontrolės mechanizmams;
4. Lėšoms.

Mano
prioritetai:
plėtoti paslaugų
neįgaliesiems prieinamumą,
didinti neįgaliųjų
savarankiškumą ir plėsti jų
įsidarbinimo galimybes;
siekti, kad atsirastų
daugiau neįgaliems
vaikams pritaikytų žaidimo
ir laisvalaikio erdvių;
užtikrinti lygias moterų ir
vyrų su negalia galimybes.
Visus Lietuvos žmones raginu
balsuoti rinkimuose į Europos
Parlamentą. Kadaise netikėjome,
kad prekybininkai įrengs pandusus neįgaliųjų vežimėliams. Pasirodė, kad tai – įgyvendinama.
Kaip ir daugelis kitų ES teisės
aktais reglamentuojamų dalykų.
Svarbu, kad ES įstatymų kalvėje
būtų išgirstas kiekvieno piliečio
balsas.

Už stiprią savivaldą Europoje!

Vitalijus Mitrofanovas
Akmenės rajono meras, kandidatas į
Europos Parlamentą

G

egužės 26 d. visa Europa rinks naująjį parlamentą. Lietuva jau 15
metų yra Europos Sąjungos
(ES) narė. Per šį laikotarpį mūsų
valstybėje daug kas pasikeitė.
Manau, kad teigiamus pokyčius
mato kiekvienas – tiek čia gyvenantis, tiek atvykęs į mūsų šalį. Būdami didelės Europos šeimos dalimi,

EP rinkimai

EP rinkimai
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turime laikytis bendrų žaidimo
taisyklių. O šios žaidimo taisyklės
nustatomos Briuselyje ir būtent Europos Parlamento nariai dalyvauja
jų kūrimo procese. Šios taisyklės
paliečia daugelį mūsų gyvenimo
sričių, pradedant parama žemės
ūkiui, bendrais produkcijos kokybės standartais ir baigiant pagarba žmogaus teisėms. Nuo to, kokios pažiūros vyraus Europos Parlamente, priklauso į kurią pusę judės Europa, taip pat ir mūsų šalis.
Todėl norėčiau visus piliečius paraginti dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.
Šiandien Europa išgyvena esminių pokyčių laikotarpį. Matome išsiskiriančias dvi pagrindines kryptis. Nuo to, ką žmonės pasirinks gegužės 26 d., priklausys, ar Europa
eis bendrystės, ar daugiau nacionalizmo keliu. Aš manau, kad mūsų šaliai palanki didesnė integracija ir visi, kurie tam pritaria, turėtų

pasirinkti mūsų, socialdemokratų, sąrašą.
Jau kelerius metus atstovauju Lietuvai Europos regionų valdžių kongrese, kurio posėdžiai vyksta Strasbūre. Ten susipažinau su įvairių Europos regionų specifika ir gyventojų problemomis. Sukauptą patirtį
pritaikiau, dirbdamas Akmenės
kraštui. Taigi, jeigu būčiau išrinktas į Europos Parlamentą, norėčiau
nenutolti nuo regionų politikos,
ten dirbdamas stengčiausi atstovauti regionuose gyvenančių žmonių interesams.
Akmenės rajonas per pastaruosius keletą metų pasiekė ryškų
proveržį ir manau, kad šiandien
gali būti laikomas savivaldos sėkmės pavyzdžiu. Taigi, savo darbo patirtimi galėčiau pasidalinti su kolegomis iš visos Europos.
Kokie klausimai šiandien aktualiausi Lietuvai Europos Parlamente? Šiuo metu didžiausios

Nuo to, ką žmonės pasirinks

26

gegužės

priklausys, ar Europa
eis bendrystės, ar daugiau
nacionalizmo keliu.

diskusijos vyksta dėl būsimo ilgalaikio ES biudžeto. Manau, nėra teisinga, kad Lietuvai skiriamą
finansavimą numatoma mažinti,
kai Italijai, Ispanijai, Graikijai,
Bulgarijai didinti. Lietuva savo
žmonių sąskaita suvaldė ekonominę krizę, kai pietų valstybės toliau išlaidavo. Toks požiūris nėra
teisingas taupių ir besilaikančių
fiskalinės drausmės valstybių atžvilgiu.
Gyvenime stengiuosi vadovau-

tis moto, kad net ir ilgiausia kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Dirbant meru, teko susidurti
su situacijomis, kai valstybės tarnautojai priima sprendimus, kurie neatitinka regionuose gyvenančių žmonių interesų. Kuomet
bandai jiems tai paaiškinti, dažnai sulauki atsakymo, kad įvairios
įstatymų nuostatos yra perimtos
iš Europos Sąjungos direktyvų.
Esu įsitikinęs, kad, jei egzistuoja
įstatymai, kurie visiškai neatitinka šiandienos realijų, reikia nebijoti juos keisti, net jei tektų persvarstyti įvairius ES priimtus teisės aktus. Tai daryti nėra lengva,
bet iš savo patirties žinau, kad net
ir ilgiausia kelionė prasideda nuo
pirmo žingsnio. Tereikia tik drąsos, ryžto ir iniciatyvos.
Savo veikla Akmenės rajone
įrodėme, kad būdami valdžioje socialdemokratai gali pasiekti
ryškų proveržį. Todėl raginu Jus
Europos Parlamento rinkimuose
pasitikėti manimi ir mūsų socialdemokratų sąrašu.

Renkuosi Europą – renkuosi taikią
ir saugią Lietuvą
permetami visuomenei. Būtina
užtikrinti, kad šios transnacionalinės kompanijos būtų socialiai atsakingos ir paisytų aplinkosaugos reikalavimų, mokėtų mokesčius tose šalyse, kuriose vykdo
verslą. Taip pat privalu užtikrinti persikvalifikavimo galimybes
tiems darbuotojams, kurie neteko darbo dėl procesų robotizacijos, stiprinti profsąjungas, įtraukti darbuotojus į socialinio saugumo tinklus.

Birutė Vėsaitė
Socialdemokratė, kandidatė į Europos
Parlamentą

D

augiau nei tris ketvirčius amžiaus Europoje vyrauja taika ir stabilumas. Priklausau euro fanų klubui, esu užkietėjusi keliautoja, džiaugiuosi, kad Europos Sąjungos (ES) valstybių sienas galiu kirsti be vizų.
Dabar jau kaip slogų sapną prisimenu ilgiausias eiles, kuriose
tekdavo laukti pasieniečių patikros.
Europos Sąjunga atvėrė naujas
galimybes. Jaunimas gali rinktis
geriausius Europos universitetus,
verslininkai – prekiauti ne tik
pusės milijardo vartotojų rinkoje, bet ir visame pasaulyje. ES investicijos neatpažįstamai pakeitė
Lietuvos veidą. Tačiau visos šios
gėrybės nėra duotybė amžiams.

Europos Sąjunga – kryžkelėje
Šiandien Europos Sąjunga yra
kryžkelėje, sakyčiau, išgyvena išlikimo krizę. Vis garsiau girdimas
antieuropiečių, dešiniųjų nacionalistų balsas, stebimas neonacių
atgimimas, kurstoma neapykanta migrantams, musulmonams,
žydams, feminizmui. Eiliniai piliečiai jaučia tam tikrą nusivylimą Briuseliu ir ekonominės stagnacijos apraiškas. Daugelis dabartinių grėsmių – terorizmas,
kibernetinės atakos, vis didėjanti tarša, klimato kaita (Jungtinės Tautos skelbia, kad liko 12
metų iki katastrofos, jei nesiimsime veiksmų) peržengia nacionalinių valstybių sienas. Tokie
skauduliai kaip skurdas, didėjanti
nelygybė ir nedarbas, transnacionalinės monopolijos, vengiančios
mokėti mokesčius, skaitmeniza-

cijos kuriami iššūkiai grasina europiečių ekonominiam ir socialiniam saugumui.
Praeityje Europa, palyginus su
kitomis išsivysčiusiomis ekonomikomis, buvo socialinės sanglaudos ir teisingumo oazė pasaulyje. Deja, pastaraisiais dešimtmečiais vykdyta dešiniųjų politika labai pablogino eilinių žmonių gyvenimą. Pati ES tapo konservatoriško požiūrio įkaite, ypatingai kalbant apie ekonomiką ir
darbo rinką. Net trečdalis europiečių jaučiasi finansiškai nesaugūs, kas dešimtas dirbantis europietis gyvena skurde, 50 milijonų
žmonių patiria energetinį skurdą.
Didėjanti nelygybė iššaukia kitas
problemas. Kuo visuomenėje yra
didesnė socialinė nelygybė, tuo
prastesnė jos narių sveikata, daugiau smurto, trūkinėja socialiniai
ryšiai, mažiau pasitikėjimo, menkesnė vaikų gerovė ir išsimokslinimas, mažesnis socialinis mobilumas ir dėmesys aplinkosaugai.
Šiandien 147 transnacionalinės
kompanijos, t. y. 1 % visų verslo
įmonių, kontroliuoja 40 % pasaulio turto. Šios korporacijos investuoja didžiulius pinigus į robotiką ir dirbtinį intelektą. Tačiau
tuo pačiu šie technologiniai gigantai pirmauja mokesčių vengimo srityje. Būtina užkirsti kelią tokiai situacijai, kai, pasinaudojant technologijų privalumais,
didinamas pelnas, o visi to kaštai

Socialdemokratija – ateities
kelias Europai
Ne paslaptis, kad socialdemokratų partijos išgyvena ne pačius geriausius laikus Europoje. Progresyvios jėgos nepajėgė atsakyti į
klausimus, kuriuos iškėlė globalizacija ir vykusios radikalios transformacijos pasaulyje. Dešinieji ir
populistai Europoje perėmė kairiųjų retoriką ir sėkmingai ja manipuliuoja. Autoritarinių populistų ir nacionalistų pažadai tapo
patrauklūs eiliniams piliečiams.
Turime grįžti prie realios diskusijos žmonėms rūpimais klausimais. Nei dešinieji, nei populistai,
nei antieuropiečiai neturi konkrečių pasiūlymų, kaip Europai
spręsti iškilusias problemas.

Europos
socialdemokratai
išsikėlė ambicingą
tikslą –

iki 2030 m.
iš skurdo spąstų išvaduoti

25 000 000
gyventojų, o iki 2050 m.
pasiekti, kad Europoje
neliktų nei vieno
skurstančio piliečio.

Mūsų ir Europos kelias – mokslas,
inovacijos ir žalioji politika
Arūnas Dudėnas
Socialdemokratas, kandidatas į
Europos Parlamentą

M

okslas, inovacijos,
ekologija ir žalioji politika yra tos sritys, kuriose Europa užima lyderiaujančias pozicijas. Manau, kad jos turi būti vystomos ne tik Europos Sąjungos
(ES) mastu, bet ir mūsų šalis
turi skirti tam didesnį dėmesį. Esame nedidelė valstybė,
neturime daug ir įvairių gamtinių išteklių. Didžiausias mūsų turtas yra žmonės.
Jų darbštumas, kūrybiniai sugebėjimai, žinios, išsilavinimas ir yra
tai, kas gali mūsų valstybę, o kartu
ir Europą, padaryti stipresnę, progresyvesnę ir patogia vieta gyventi.
Mūsų, socialdemokratų, vienas
iš svarbiausių uždavinių yra užtikrinti atsakingą vystymąsi. Mokslas ir inovacijos turi būti nukreipti
į žmonių gyvenimo kokybės gerinimą, turime užtikrinti aplinkos
apsaugą, skatinti gyventi ekologiš-

kai. Ekologija ypatingai svarbi, siekiant tvaraus Europos ekonomikos augimo. Čia Lietuva gali turėti tam tikrą pranašumą. Nors
su didelėmis valstybėmis negalime konkuruoti pagaminamos
produkcijos apimtimi, tačiau galime varžytis kokybės srityje. Aukštos kokybės žemės ūkio ir maisto
pramonės produkcija, ekologiški ir saugūs kitų pramonės sričių
gaminiai – vienas iš galimų kelių
Lietuvai.
Nekalbant apie ES finansinę paramą, mūsų mokslininkams taip
pat prieinami milžiniški kiekiai
mokslinės informacijos, įvairių
tyrimų medžiaga. Visu tuo galime
naudotis, kurdami naujus inova-

tyvius produktus, darydami įvairius atradimus, pritaikydami juos
praktikoje. Turime milžiniškas
galimybes, tereikia jomis tinkamai pasinaudoti, kuriant klestinčią Lietuvą. Juk trys pagrindiniai
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų
politikos tikslai – atviros inovacijos, atvirasis mokslas ir atvirumas pasauliui. Mokslas ir inovacijos kuria naujas verslo galimybes,
prisideda prie užimtumo didinimo. Naujos inovatyvios veiklos
pritraukia papildomas investicijas.
Nepaisant narystės ES atnešamos naudos ir teikiamų galimybių,
pastaruoju metu vis dažniau girdime euroskeptiškus balsus, prieštaraujančius gilesnei Europos integracijai ar netgi Europos Sąjungos
egzistavimui apskritai. Nesuprantu žmonių, teigiančių, kad Lietuva, būdama ES, daugiau praranda negu gauna: vien ką reiškia ES
finansinė parama, o ką bekalbėti
apie sukuriamas galimybes.
Žinoma, globalizacijos ir Europos integracijos procesai kelia tautinio identiteto ir nacionalinio išlikimo klausimus. Tačiau nuogąs-

Didžiausias mūsų
turtas yra žmonės. Jų
darbštumas, kūrybiniai
sugebėjimai, žinios,
išsilavinimas ir yra tai,
kas gali mūsų valstybę, o
kartu ir Europą, padaryti
stipresnę, progresyvesnę
ir patogia vieta gyventi.
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tavimai dėl galimo identiteto, tapatybės praradimo yra nepagrįsti.
Buvimas ir savęs traktavimas europiečiu, individui netrukdo būti lietuviu. Lietuviais esame tiek, kiek
sugebame perteikti jaunajai kartai
savo istoriją, šimtametes tradicijas
ir vertybes.
Kviečiu neabejoti Europos Sąjunga, dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose ir, žinoma,
rinktis socialdemokratus. Žmonės
ir jų gyvenimo kokybė – svarbiausia socialdemokratams. Socialdemokratija turi būti svari jėga.
Socialdemokratijos reikia daugiau, jos reikia ne tik Lietuvai, jos
reikia ir Europai.

A. Dudėnas: „Mokslas, inovacijos, ekologija ir žalioji politika – sritys,
kurioms mūsų šalis turėtų skirti didesnį dėmesį“.

Sociali ir kiekvienam lietuviui prieinama
Europa

Algirdas Raslanas
Socialdemokratas, kandidatas į
Europos Parlamentą

S

Socialdemokratai buvo Europos Sąjungos projekto autoriai.
Esame tie, kurie tiki demokratija, turime aiškią ateities viziją. Tik
drauge galėsime priimti sprendimus, kurie padės išlaikyti taikų ir
klestintį senąjį kontinentą ir Lietuvą jame. Turime atgaivinti susilpnėjusį pasitikėjimą progresyviomis idėjomis ir imtis ryžtingų
veiksmų, kuriant radikaliai kitokią Europą.
Europos socialdemokratai išsikėlė ambicingą tikslą – iki 2030
m. iš skurdo spąstų išvaduoti 25
milijonus gyventojų, o iki 2050
m. pasiekti, kad Europoje neliktų nei vieno skurstančio piliečio.
Tam reikia efektyvaus skurdo mažinimo plano. Europai reikia papasakoti kitą istoriją: ne apie fiskalinę discipliną ar konkurencingas rinkas, bet apie visuomenę, kurioje vyrauja ekonominė
demokratija, socialinis teisingumas ir jaučiama atsakomybė dėl
aplinkosaugos.
Mes, socialdemokratai, turime
pakankamai politinės valios ir
ryžto pakeisti Europos ateitį ir
kurti visai kitokią visuomenę –
tokią, kurioje vyrauja lygybė ir
gerovė kiekvienam, visuomenę,
kurioje vyrauja ekonominis, so-
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Mes, socialdemokratai,
turime pakankamai
politinės valios ir ryžto
pakeisti Europos ateitį
ir kurti visai kitokią
visuomenę – tokią, kurioje
vyrauja lygybė ir gerovė
kiekvienam, visuomenę,
kurioje vyrauja
ekonominis, socialinis
balansas, ekologija ir
taika, kurioje nei vienas
žmogus nėra paliktas
paraštėse ar užmirštas.
cialinis balansas, ekologija ir taika, kurioje nei vienas žmogus nėra paliktas paraštėse ar užmirštas.
Jeigu būsiu išrinkta į Europos
Parlamentą, dirbsiu Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos
komitete. Juolab, kad šiame komitete jau teko dirbti 2004 m.,
kai Lietuva įstojo į ES. Tikiu,
kad žiedinė ekonomika, kuria siekiama, kiek įmanoma sumažinti
atliekų kiekį ir išteklių naudojimą, inovacijos ir atsinaujinanti
energetika yra Europos ateitis.

ociali ir prieinama Europa. Du dalykai, kurie turi rūpėti kiekvienam lietuviui. Tačiau rūpi mažumai.
Europos Parlamento (EP) rinkimai mums yra tapę nuobodžia prievole, kurią vengiame
vykdyti.

Lankydamasis Trečiojo amžiaus universitetuose, įsikūrusiuose visoje Lietuvoje, sutikau
daug šviesių ir labai apsiskaičiusių žmonių, kurie, kalbai pasisukus apie Europos Sąjungą (ES),
tiesiog numodavo ranka. Panašių gestų tenka išvysti ir dėstant
jaunimui. Ir tokios pozicijos laikosi žmonės, siekiantys žinių ir
patirties. Kodėl, nors esame vie-

na labiausiai proeuropietiškai nusiteikusių tautų, mums Europos
Parlamento rinkimai yra visiškai neįdomūs? Atsakymas banaliai paprastas: mes nežinome,
koks svarbus ir atsakingas darbas vyksta Europos Parlamente.
EP rinkimai turėtų būti svarbūs
kiekvienam iš mūsų, mes turėtume siekti didesnės integracijos
į ES struktūras.
Nuolat tenka bendrauti tiek su
mūsų senjorais, tiek su jaunimu.
Žinau, kad geriausi rezultatai pasiekiami, kai sujungiama patirtis ir jaunatviškas entuziazmas.
Europos Sąjunga turi daug įvairių programų, skirtų skirtingo
amžiaus žmonių grupėms. Viena iš jų – Aktyvaus senėjimo. Aktyvaus senėjimo programa – tai
visuomeninių veiklų rinkinys,
leidžiantis senjorams labiau įsitraukti į visuomenės gyvenimą,
įgalinanti juos, kaip įmanoma ilgiau būti aktyviais ir už savo gy-

venimą atsakingais piliečiais. Deja, šioje srityje atrodome prastai.
Nesame pasiruošę vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus didėjimui
mūsų visuomenėje, lėtai prisitaikome prie pokyčių.
Kita mažai išnaudojama programa Lietuvoje yra Erasmus+.
Vakarų Europoje ši programa
dažnai naudojama ir vyresnių
(ne tik jaunų) žmonių judumui
Europos Sąjungoje skatinti, suteikiant galimybę studijuoti ir
gilinti praktines žinias kitose ES
valstybėse narėse.

Privalome siekti
didesnės Lietuvos
senjorų integracijos
į visuomenę ir
labiau juos įgalinti
veikti, tausoti
ir stiprinti savo
sveikatą, naudotis
geriausiomis
patirtimis, prisidėti
prie visiems lygios
Europos kūrimo.

Man, kaip žmogui, visą gyvenimą susijusiam su sportu, aišku
– kol judi, tol gyveni. Tą patvirtina ir patirtis minėtuose Trečiojo amžiaus universitetuose. Tačiau esame nelygiavertėje padėtyje su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Dažnai Lietuvoje pensija reiškia ne daugiau
laiko sau ir aplinkiniams, o mažesnes galimybes ir neretai skurdą. Švedijoje žmogaus, išėjusio į
pensiją, pajamos vidutiniškai sumažėja 25 proc., Lietuvoje – net
apie 60 proc. Vidutinė gyvenimo
trukmė Lietuvoje viena mažiausių tarp Europos Sąjungos šalių
ir siekia 75 metus, kai vidutiniškai ES piliečiai gyvena 81 metus.
Vyrai Lietuvoje gyvena 10 metų
trumpiau nei moterys. Mažesni
moterų atlyginimai lemia mažesnes pensijas ir didesnę skurdo
tikimybę. Privalome siekti didesnės Lietuvos senjorų integracijos
į visuomenę ir labiau juos įgalinti veikti, tausoti ir stiprinti savo
sveikatą, naudotis geriausiomis
patirtimis, prisidėti prie visiems
lygios Europos kūrimo. Tam galime pasitelkti įvairias ES finansuojamas programas.
Deramą dėmesį turime skirti
ir jaunimui, savo vaikams ir anūkams. Šie žmonės kurs Lietuvą
ir Europą. Labai svarbu siekti suderinti jaunų žmonių energiją ir
žingeidumą su vyresniųjų patirtimi. Europos Sąjunga jaunimui
skiria daug dėmesio. Pavyzdžiui,
jau minėta programa Erasmus+,
kuriai skiriama 14,7 mlrd. eurų,
suteikia galimybę jaunimui įgyti
patirties kitose šalyse, susipažinti
su naujomis kultūromis, parvežti

Lietuvoje pensija reiškia
ne daugiau laiko sau
ir aplinkiniams, o
mažesnes galimybes ir
neretai skurdą. Švedijoje
žmogaus, išėjusio
į pensiją, pajamos
vidutiniškai sumažėja
25 proc., Lietuvoje – net
apie 60 proc.

naujų žinių ir praktikų į savo šalį.
Tačiau jaunimas turi suprasti, kokia didelė atsakomybė jų laukia.
Ir tam ruoštis.
Visuomenė sparčiai senėja, o tai
reiškia, kad ateityje dabartinio
jaunimo laukia nelengvas iššūkis
– pasirūpinti visuomenės gerove. Europos Sąjungai reikalingas
naujas socialinis kontraktas, būtina užtikrinti darbų tęstinumą.
Tik taip galėsime užtikrinti tvarią Lietuvą ir tvarią Europą. Visus šiuos klausimus nagrinėja ir
pagrindinius sprendimus dėl jų
priima mūsų visų renkama institucija – Europos Parlamentas. Čia
trumpai aptarti tik keli klausimai
iš kasdieninės Europos Parlamento darbotvarkės. Parlamento, kuris tiek pat atskaitingas prancūzams ir italams, kiek ir lietuviams.
Tik mes patys, deja, mažai domimės ir dar mažiau siūlome.
Tad gegužės 26 d. kviečiu visus
balsuoti ir nuspręsti, kokią Europą turėsime dar penkerius metus
ir kaip ten bus atstovaujama Lietuvos interesams.
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EP rinkimai

Apie ką tas Europarlamentas?
Dovilė Šakalienė
Seimo narė, kandidatė į Europos
Parlamentą

P

ozityviai nustebino bičiulių socialdemokratų
sprendimas deleguoti
mane dalyvauti Europos Parlamento (EP) rinkimuose, esu
sąraše 12-ta ir jau sulaukiau
nemažai klausimų iš kolegų ir
draugų – ar Tu nori į Briuselį?
Šypsausi ir klausiu: o ar žinote,
kad Europos Parlamentas dirba
ne tik Briuselyje, bet ir Strasbūre,
o parlamentarai kas savaitę skraido į savo valstybę, kad palaikytų
glaudų ryšį su savo rinkėjais ir šalimi? Po nemažai pokalbių tapo aišku, kad daugeliui kyla tokie klausimai: „Kam išvis mums reikia atstovavimo EP?“, „Ką veikia EP?“,
„Koks EP sprendimų ryšys su mūsų kasdieniu gyvenimu čia, Lietuvoje?“. O už to slypi ir labai žmogiškas klausimas: „Kam man išvis
balsuoti EP rinkimuose?“.
Pradėkim iš pradžių. Europos
Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai – tai reiškia mūsų visų – renkama Europos Sąjungos (ES) institucija. ES nėra kokia nors atskira
valstybė, Europos Parlamentas yra
mūsų parlamentas. Seimas sprendžia Lietuvos klausimus, o Europos
Parlamentas sprendžia klausimus,
kurie liečia Lietuvą ir kitas ES šalis.
Ką gi konkrečiai daro EP? Leidžia
teisės aktus, kurie reguliuoja laisvę
keliauti, maisto saugos, vartotojų
apsaugos klausimus ir kitus mūsų
gyvenime kasdien svarbius dalykus.
Sudaro ES biudžetą ir tvirtina ES

Svarbiausi tikslai:
• Visiems lygios ir teisingos
sąlygos gyventi ir dirbti;
• Stiprus viešasis sektorius. Kokybiškos ir prieinamos gydymo,
švietimo, pagalbos šeimoms,
senjorams ir žmonėms su
negalia paslaugos;
• Didesnis piliečių dalyvavimas
sprendimų priėmimo procesuose;
• Didesnė atskaitomybė, policijos
ir teismų veiklos skaidrumas;
• Moterų balsas girdimas visuose
sprendimų priėmimo lygiuose;
• Saugesnė ir kiekvieną žmogų
gerbianti bendruomenė.

ilgalaikį biudžetą – daugiametę finansinę programą, kurioje numatoma, kiek lėšų bus skiriama mums
svarbioms sritims. Turbūt jau niekam nereikia aiškinti, kokie svarbūs mums yra iš ES biudžeto gaunami pinigai – ir aš kalbu ne tik
apie žemės ūkį. ES lėšos skiriamos
labai apleistų ir jautrių socialinės,
sveikatos apsaugos, švietimo sričių
problemų sprendimui. Taip pat Europos Parlamentas renka Europos
Komisijos pirmininką ir turi teisę priversti visą Komisiją atsistaty-

dinti, jei ji blogai atlieka savo darbą.
Ir bendrai EP atlieka demokratinę
visų ES institucijų kontrolę. Maža
to, nagrinėja piliečių peticijas ir atlieka tyrimus.
Kartais net nesusimąstome, kad
tam tikri dalykai, kuriais labai patenkinti naudojamės, tiesiogiai jaučiame mūsų gyvenime yra EP priimtų sprendimų rezultatas:
- Panaikinus ES valstybių narių
sienų kontrolę, laisvai keliaujame
po visą Europą tik su tapatybės kortele kišenėje, kertame sienas be jokių stovėjimų pasienio punktuose,
keliaujame ir dirbame kur norime;
- Naudojamės „Erasmus+“ programa, kuri suteikia galimybę jaunimui studijuoti, savanoriauti, mokytis ar įgyti darbo patirties visoje
Europoje – kaip smagu matyti drąsius, savimi pasitikinčius, įvairiomis kalbomis susikalbančius jaunus žmones.
Yra ir kitų gyvybiškai svarbių EP
priimtų sprendimų, su kuriais susiduriame, tik kai ištinka bėda: pavyzdžiui, Nusikaltimų aukų teisių
apsaugos direktyvos dėka užtikrinama, kad nukentėjęs žmogus neturi laukti prie apklausos kabineto,
sėdėdamas šalia smurtautojo, jis (ar
ji) įgijo teisę gauti būtiniausią informaciją jau pirmo kontakto su institucijų atstovais metu, teisę į pagarbų, jautrų ir profesionalų elgesį, į
apsaugą nuo bauginimo ar keršto,
teisę į nemokamą konsultacinę, psichologinę ir kitą pagalbą.
Taigi, mūsų, lietuvių, interesas
yra turėti stiprius, kompetentingus,
sąžiningus ir socialiai jautrius atstovus Europos Parlamente, nes jų ran-

kose tiesiogiai mūsų visų gerovę liečiantys sprendimai. Iš 751 EP nario 11 išrenkami Lietuvoje. Tai nėra daug, todėl turime labai atidžiai
rinktis. Kiekvieno iš mūsų reikalas
nuspręsti, kokias politines pažiūras
turėtų atstovauti mūsų europarlamentarai, tačiau regint, kokios
problemos mums yra skaudžiausios – socialinės atskirties, pajamų
nelygybės, teisingumo ir saugumo
stokos – manau, kad mums reikia
daugiau kairiųjų idėjų, o tai reiškia – daugiau socialdemokratų EP.

Valstybė stipri tiek, kiek
apgina silpniausius savo
piliečius, Europa stipri tiek,
kiek stipri kiekviena jos
valstybė.
Ką aš veikčiau Europos Parlamente, jei Jūsų valia būčiau išrinkta?
Dirbčiau Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete. Tai nuolatinis EP komitetas, atsakingas už pilietinių laisvių ir žmogaus teisių apsaugą Europos Sąjungoje, kaip numatyta
ES pagrindinių teisių chartijoje. Jo
veiklos sferoje – asmens duomenų
apsauga, migracijos klausimai, ES
sienų apsauga, teisėsaugos ir teismų klausimai, terorizmo keliamos
grėsmės. LIBE komitetas prižiūri
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europos policijos biurą (Europolą), Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėsenos centrą
ir kitas institucijas, kurios dirba pi-

EP rinkimai
liečių teisių apsaugos srityje.
Taip pat man labai įdomios Socialinių reikalų ir darbo komiteto
ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto veiklos. Tačiau pastarajame, tikiuosi, pratęs darbą ilgametė
EP narė Vilija Blinkevičiūtė. Kuriame komitete bedirbčiau, mano
svarbiausi tikslai nesikeis: noriu,
kad visi turėtume lygias ir teisingas
sąlygas gyventi ir dirbti, kad viešasis sektorius būtų stiprus ir teiktų
kokybiškas gydymo, švietimo, pagalbos šeimoms, senjorams ir žmonėms su negalia paslaugas, kad tos
paslaugos būtų prieinamos. Sieksiu didesnio piliečių dalyvavimo
sprendimų priėmimo procesuose
ir didesnės atskaitomybės, policijos ir teismų veiklos skaidrumo.
Sieksiu, kad moterų balsas būtų
girdimas visuose sprendimų priėmimo lygiuose, o jos pačios galėtų
sėkmingai realizuoti save visose srityse, panaudoti savo gebėjimus savo pačių džiaugsmui ir visuomenės
naudai. Atsakingai dirbsiu vardan
saugesnės ir kiekvieną žmogų gerbiančios bendruomenės kūrimo,
kad lietuviai nebūtų išnaudojami,
išvykę dirbti į kitas šalis, kad kiekvienas pilietis bet kurioje ES šalyje
galėtų gauti visą reikalingą pagalbą
ir apsaugą visais atvejais.
Visi, kurie mane pažįstate, žinote:
visur, kur teko dirbti, siekiau tų pačių tikslų – apginti pažeidžiamiausius, nes valstybė stipri tiek, kiek apgina silpniausius savo piliečius, Europa stipri tiek, kiek stipri kiekviena
jos valstybė.
Jeigu norite, kad aš atstovaučiau
Jums Europos Parlamente, rinkimų
dieną, balsuodami už LSDP sąrašą, biuletenio pirmumo langeliuose įrašykite mano numerį – 12.

žmonės Europos Sąjungoje turi jaustis
lygiaverčiai – ir Paryžiuje, ir Panevėžio rajone
Modesta Petrauskaitė
Socialdemokratė, kandidatė į
Europos Parlamentą

K

odėl lietuviai nesijaučia lygiaverčiais Europos Sąjungos gyventojais? Toks klausimas kilo, bendraujant su mūsų krašto žmonėmis.
Dėl įdomumo padariau savotišką
apklausą ir paaiškėjo, kad tik trečdalis mano apklaustų žmonių ketina balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose.
„Vis tiek niekas nepasikeis“, „Ką
ten Lietuvos atstovai bepadarys?“,
„Ar iš viso toje Europoje žino, kas
ta Lietuva?”, – dažnai girdžiu tokio pobūdžio skeptiškus argumentus ir klausimus.

Europos Sąjunga – tai ir Eliziejaus laukai Paryžiuje ir mūsų
Aukštaitijos lygumos su vienkiemiais. Tiksliai žinau dėl ko norėčiau būti išrinkta į Europos Parlamentą ir ko ten siekčiau. Manau,
kad labai svarbu, jog skirtingose
ES šalyse gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė ir savivertė būtų
vienoda. Niekas neturi gyventi
prasčiau ar jaustis antrarūšiu europiečiu dėl to, kad gyvena ne Europos Sąjungos šalyje senbuvėje, o
vadinamoje Rytų Europoje ar kokiame nors nutolusiame regione.
Regionai turi išlaikyti savitumą. Kad ir kiek bežavėtų Normandijos ar Provanso kraštovaizdžiai ir pilys, man tai nepakeis lietuviškos paežerės peizažo ir savos
aukštaitiškos tarmės. Būtina išlaikyti šiuos unikalius skirtumus,
investuoti į jų išsaugojimą.
Tikiuosi, kad tai, kas pradėta daryti, t. y. LEADER ar URBAN programų lėšomis gražinami mūsų miestai ir kaimai, bus
tęsiama. Mano tikslas yra užtikrinti, kad visi regionai gautų paramą plėtrai ir unikalumo išsaugojimui, o jų gyventojai galėtų
jaustis lygiaverčiais su kitų ES
šalių gyventojais.

Deja, kol kas skirtumai tarp regionų labai dideli. Tai juntama ne tik
tarp skirtingų Europos Sąjungos
valstybių, bet ir pačioje Lietuvoje.
Gyvenu tarp Vilniaus ir Panevėžio,
kasdien matau tai savo akimis. Jei-

Mano tikslas yra
užtikrinti, kad visi
regionai gautų paramą
plėtrai ir unikalumo
išsaugojimui, o jų
gyventojai galėtų jaustis
lygiaverčiais su kitų ES
šalių gyventojais.
gu Vilniuje žmonės suka galvas dėl
to, ar vaikas gaus vietą darželyje,
kaip įveikti kamščius, kur pasistatyti automobilį, kaip įdomiai praleisti atostogas ar savaitgalį, regione
žmonės nerimauja dėl to, kaip nusigauti pas gydytoją, gauti darbą ir išgyventi iš gaunamo atlyginimo, kai
viskas taip brangsta. Šiuos žmonių
gyvenimo kokybės skirtumus būtina mažinti. Deja, valdantieji, nors
ir pažadėję tai daryti, kol kas elgiasi atvirkščiai. Europos Sąjunga gali

mums daug duoti, bet, žinoma, ES
institucijose turi būti tvirtai ginami
ir atstovaujami Lietuvos interesai.
Lietuvos žmonės jau pajuto, kokią naudą atneša ES. Ne veltui Lietuvoje, remiantis apklausomis, mažiausiai euroskeptikų. Regionai dabar naudojasi ES teikiamomis galimybėmis: pasitelkiant ES fondų
lėšas, mažinamas skurdas ir socialinė atskirtis, jaunimo nedarbas, didinimas konkurencingumas, plečiamos socialinės paslaugos.
Apklausų duomenys rodo, kad
41 proc. lietuvių įsitikinę, kad nedarbas yra ta grėsmė, nuo kurios turėtų apsaugoti ES. ES institucijose
pasiektas susitarimas dėl Direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų. Tai žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti geresnę darbuotojų
padėtį Europos Sąjungoje.
Dar vienas atrodytų paprastas,
bet kiekvienam iš mūsų svarbus
sprendimas: 2018 m. lapkritį Europos Parlamentas patvirtinto atnaujintas Telekomunikacijų taisykles, pagal kurias skambučiai tarp ES
šalių narių atpigs. Juk dažnas lietuvis turi emigravusių šeimos narių,
vaikų, anūkų, su kuriais nori palaikyti kuo artimesnį ryšį paprastomis
priemonėmis.

Europos Parlamentas taip pat
pritarė „WiFi4EU“ iniciatyvai,
kuria siekiama, kad visoje Europoje piliečiams būtų sudarytos sąlygos naudotis nemokamu
belaidžiu internetu savivaldybių
viešosiose erdvėse, pavyzdžiui,
parkuose, bibliotekose, sveikatos centruose ir kt. Bus remiamos savivaldybės, kurios visuomeninio gyvenimo centruose,
viešosiose erdvėse įrengs belaidžio interneto zonas.
ES institucijų priimti sprendimai turi įtakos mūsų šalies ekonomikai, verslui, kiekvieno piliečio gerovei, todėl labai svarbu,
kad Europos Parlamente dirbtų
kompetentingi žmonės, kurie
tinkamai atstovautų mūsų piliečiams. Kiekvienas Europos Parlamento narys stengiasi atliepti savo šalies verslininkų, žemdirbių ir visų kitų gyventojų lūkesčius.
Galiausiai, noriu pasidžiaugti,
kad visai neseniai buvo išgirstas
Lietuvos (ir kitų šalių) noras: Europos Parlamentas pagaliau pritarė siūlymui liautis Europos Sąjungoje privalomai sukioti laikrodžius. Smulkmena, bet pavasariškai maloni.
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Turime įrodyti, kad esame geriausias pasirinkimas

europiečiams
Antanas Jodauga
Socialdemokratas, kandidatas
į Europos Parlamentą

Š

iuo metu Europos Sąjunga (ES) išgyvena ne pačius lengviausius laikus.
Aktyvėjančios radikalios dešiniosios jėgos siekia destabilizuoti jau ne vieną dešimtmetį nusistovėjusią tvarką, išgyvename nežinią dėl Didžiosios Britanijos likimo, Europos kairieji praranda žmonių
pasitikėjimą.
Artėjantys Europos Parlamento rinkimai yra ypač svarbūs ne
tik Lietuvos, bet ir visos Europos
socialdemokratams. Turime įrodyti, kad esame geriausias pasirinkimas europiečiams.

Tikslas – sveikesnė Europa
Visą savo gyvenimą pašvenčiau
sportui. Šiuo metu esu Lietuvos jėgos trikovės federacijos
prezidentas, žinau su kokiomis
sveikatos problemomis susiduria tiek sportuojantieji, tiek kiti

Lietuvos ir Europos gyventojai.
Pagal sportuojančiųjų skaičių
Lietuva vis dar stipriai atsilieka
nuo Vakarų Europos valstybių
– vos 24 proc. lietuvių bent kartą per savaitę sportuoja ar užsiima aktyvia fizine veikla, kai
Suomijoje šis skaičius siekia net
80 proc., o ES šalių vidurkis yra
44 proc. Šie skaičiai verčia sunerimti.
Esame antri ES pagal širdies
ir kraujagyslių ligų skaičių: 100
tūkst. gyventojų tenka 4193 susirgimai. Kita didelė problema
– viršsvoris. Beveik pusė europiečių turi viršsvorį, o ketvirtadalis – didelį viršsvorį, dėl kurio
atsiranda įvairios ligos. Tai lemia
dideles, nuolat augančias išlaidas
sveikatos apsaugai.
Beveik trečdalis jaunimo iki
18 metų kiekvieną dieną vartoja
daug cukraus turinčius produktus. Trūksta programų, nušviečiančių nesveiko maisto vartojimo pasekmes. Turime siekti didinti vaikų fizinį aktyvumą ir
sudaryti sąlygas jiems sportuoti.

Ir tai tik maža dalis problemų,
kurios kamuoja europiečius.

Nuo ko pradėsiu?
Problemų daug, deja, jos nėra
sprendžiamos. Jeigu būčiau išrinktas į Europos Parlamentą, aktyviai
dirbčiau Aplinkos, visuomenės
sveikatos ir maisto saugos komitete, kuris yra atsakingas už Europos
Sąjungos šalių gyventojų sveikatą.
Europoje turi būti kuriama ir
įgyvendinama bendra sveikos gyvensenos politika, apimanti piliečių fizinio aktyvumo skatinimą ir sveikos gyvensenos populiarinimą.
Žinoma, per vieną dieną visko
nepakeisi, tačiau nuolatinis, siste-

Sportuojančių
Lietuvoje

24 %

ES vidurkis

Suomijoje

44% 80%

mingas darbas gali duoti puikius
rezultatus. Svarbiausi darbai, kuriuos planuoju atlikti, tapęs Europos Parlamento nariu:
• Inicijuosiu ir kartu su bendraminčiais kursiu „Sveikos gyvensenos programą“. Europos Sąjungai reikia dokumento kuriame, remiantis įvairių šalių patirtimi, būtų susisteminta informacija apie
sveiką gyvenseną. Rūpinsiuosi šios
programos sklaida Europos Sąjungos valstybėse. Sveikos gyvensenos gidas turės būti pasiekiamas
kiekvienam europiečiui, sklaidos
formą kiekviena šalis galės pasirinkti pati;
• Siekiant sustabdyti visuotinį
klimato atšilimą, svarbu bendradarbiauti ir imtis veiksmų tarp-

Dinamiška Europa kintančiame
pasaulyje – kokia ji bus?
Antanas Valionis
Socialdemokratas, diplomatas,
kandidatas į Europos Parlamentą

V

alstybės ir tautos istorijos raidoje sprendžia du
pagrindinius klausimus
– išlikimo, išgyvenimo, konkuruodamos su kitomis, dažniausiai kaimyninėmis, valstybėmis ir tautomis bei socialinio- ekonominio klestėjimo.

Lietuvių tauta per savo daugiau
nei tūkstantmečio istoriją ir Lietuvos valstybė per beveik 766 gyvavimo metus matė ir šilto, ir šalto.
Lietuvos valstybė ne kartą buvo ištrinta iš pasaulio žemėlapio. 1990
m., dar kartą atkūrę savo valstybę,
nedvejodami tiesėme kelią link Europos civilizacijos – ten kur ir tautai, ir kiekvienam žmogui atskirai
užtikrinamas saugumas ir gerovė,
asmens laisvė ir pagarba.
Susitelkę ir vieningi, padedami
Vakarų partnerių šį kelią nuėjome
greitai. 2002 m. lapkritį Prahoje
buvome pakviesti į NATO, karinįpolitinį aljansą, užtikrinantį mūsų
visų kolektyvinį saugumą, o tų pat
metų gruodį Kopenhagoje baigėme
derybas su Europos Sąjunga (ES) ir
jau 2004 m. gegužę tapome pilnateisiais ES nariais. Dabar visi džiaugiamės, kad Lietuva dar niekada nebuvo tokia saugi, kokia yra dabar ir
niekada neturėjo tokių politinių ir
ekonominių galimybių kurti savo
piliečiams gerovę.
Lietuvos gyventojai beveik vienbalsiai remia mūsų dalyvavimą Europos Sąjungoje. Tai nestebina, nes

sparčiai žengiame į priekį, žmogaus
gaminamas bendras vidaus produktas mūsų šalyje artėja prie ES
vidurkio. Galime gyventi ir dirbti
bet kuriame ES kampelyje, nyksta ne tik valstybinės, bet ir kultūrinės sienos, bet tuo pačiu gerbiamas
kiekvienos šalies savitumas, saugojamos tradicijos.
Negalime pasakyti, kur būtume,
jeigu nepriklausytume NATO ir
ES, bet matome, kaip gyvena mūsų kaimynai ir nelaimės draugai iš
buvusios Tarybų Sąjungos. Moldova – padalinta, Sakartvelas – suskaldytas, Abchazija ir Osetija yra atplėštos, Ukrainos teritorijos aneksuotos... Šiose šalyse ekonomikos
silpnos, pragyvenimo lygis žemas.
Europa keičiasi
Kaip ir bet kuri organizacija, Europos Sąjunga keičiasi, prisitaiko
prie tarptautinės aplinkos, jos institucijos vykdo reformas, ji patenka
į krizes ir sėkmingai jas įveikia. Pavyzdžiui, Lisabonos sutartis, kurią
ratifikavo visos ES šalys, atsirado
tik po to, kai nepavyko patvirtinti Europos Konstitucijos, kaip supaprastintas buvusios konstitucijos variantas.

Šiandien ES susiduria su nemažai
iššūkių. Siekiant juos įveikti daug
pastangų teks įdėti ir Lietuvos atstovams Europos Parlamente (EP).
Vienas dabartinės Europos tėvų,
Robertas Šumanas sakė: „Europa
nesukurta vieną kartą ir visiems laikams, pagal vieną planą“. Ji kuriama
žingsnis po žingsnio, įveikiant nuolat kylančius sunkumus.
Vienas didžiausių iššūkių –
Brexit. Iš Europos Sąjungos nutarusi pasitraukti Jungtinė Karalystė
niekaip negali sutarti dėl išstojimo
sąlygų nei šalies viduje, nei su kitomis ES šalimis narėmis.
Graikija, Portugalija, Ispanija lėtai brenda iš finansinės krizės, Italijoje padėtis vis dar sunki.
Daugelį Europos šalių užplūdo
migrantai – žmonės bėga iš savo
valstybių dėl ekonominių priežasčių, politinio, religinio, etninio persekiojimo.
Nelegalių migrantų srautai, patenkantys per blogai saugomą ES išorinę sieną, sukėlė nerimą daugelyje
valstybių. Tai lėmė, kad kai kurios
ES valstybės uždarė sienas ES viduje
– tarp valstybių narių. Vienas iš šios
problemos sprendimo būdų galėtų
būti pagalbos teikimas skurstančioms šalims, padedant joms sukurti gerovę vietoje. Tačiau savo šalyse
persekiojami žmonės turėtų rasti
prieglobstį Europoje.
Pastaraisiais metais atgijo ar naujai susikūrė homofobiškos nacionalistinės partijos, kurioms svetima tolerancija ir užuojauta. Autoritarizmo apraiškos stiprėja Lenkijoje, Vengrijoje. Ten abejojama de-

mokratijos teikiamomis laisvėmis,
palaipsniui eliminuojamas valdžių
pasidalijimo principas. Netgi šimtametes demokratijos tradicijas turinčiose šalyse matomi aiškūs tautinio egoizmo ženklai, galintys smarkiai pakirsti europinio solidarumo
pagrindus.
Iškilusios problemos verčia galvoti apie radikalias reformas. Jau aptarti penki Europos Komisijos pasiūlyti ES raidos scenarijai. Pirmasis: paliekame viską taip, kaip yra.
Antrasis scenarijus: laisvoji rinka
be politinės integracijos, o tai reiškia žingsnį atgal. Trečias kelias –
kelių greičių Europa: tie, kurie nori daugiau, daro daugiau. Būtų formuojamas euro zonos valstybių biudžetas ir skatinamas stipresnis eurą
įsivedusių valstybių bendradarbiavimas. Ketvirtasis galimas scenarijus – darom mažiau, bet efektyviau:
mažinami bendri standartai, stabilizuojama euro zona, išlieka pasienio bendradarbiavimas ir t. t. Penktasis – kartu darom daug daugiau:
stiprinama bendroji rinka, finansinė ir fiskalinė sąjunga, laikomasi
vieningos užsienio politikos ir t. t.

manau, kad labiausiai
tikėtinas ES raidos
scenarijus yra
trečiasis: tos valstybės,
kurios norės gilesnės
integracijos, galės ją
pasirinkti.
Daug metų dalyvavau ES Tarybos darbe, sprendžiant ypatingos
svarbos ES klausimus. Žinau kitų
Europos valstybių pozicijas, todėl,
manau, kad labiausiai tikėtinas ES

tautiniu lygiu. ES jau daug prisidėjo, kad būtų daroma pažanga
tarptautinėse derybose dėl klimato kaitos. Sieksiu, kad pilnai būtų
įgyvendintas 2015 m. pasirašytas
Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos;
• Europos Sąjunga daug dėmesio skiria maisto kokybės kontrolei. Galime pasidžiaugti, kad ES
šioje srityje įgyvendino ne vieną
reformą, tačiau nemažai darbų
laukia ir ateityje. Europos Sąjunga
turi užtikrinti, kad skirtingose šalyse narėse būtų prekiaujama vienodos kokybės maisto produktais
ir gaminiais. Tą padaryti be verslo
sutikimo yra sunku, tačiau viliuosi, kad Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendros pastangos duos gerus rezultatus.
Žinoma, dirbdamas Europos
Parlamente, kasdien susidurčiau
su ekonominiais ir socialiniais
klausimais, ir čia reikalingas vieningas Europos kairiųjų balsas.
Visus kviečiu gegužės 26 d. ateiti į Europos Parlamento rinkimus,
paraginti tai daryti draugus ir artimuosius, balsuoti už Lietuvos socialdemokratų partiją.
raidos scenarijus yra trečiasis: tos
valstybės, kurios norės gilesnės integracijos, galės ją pasirinkti. Tačiau visos pagrindinės diskusijos
dar prieš akis. Dabar pats laikas apsvarstyti, kokie yra mūsų valstybės
interesai, ruošti derybines pozicijas,
studijuoti ir analizuoti kitų valstybių narių nuostatas. Manau, kad
Lietuvai, santykinai nedidelei valstybei, yra naudinga, kad centrinės
Briuselio institucijos – Parlamentas ir Komisija – būtų stiprios. Tada išvengiame užkulisinių didžiųjų valstybių derybų, neretai mūsų
– mažesniųjų, sąskaita.
Kodėl svarbus
Europos Parlamentas?
Gegužės 26 d. vyksiantys Europos
Parlamento rinkimai skatina dar
kartą apmąstyti, kur eina Europa,
kokių rezultatų mes siekiame ir kokių reformų tikimės.
Europos Parlamentas kartu su ES
Taryba leidžia ES teisės aktus, priima sprendimus dėl ES metinio biudžeto ir ilgalaikės finansinės perspektyvos; atlieka politinę kitų ES
institucijų kontrolę ir teikia konsultacijas; dalyvauja priimant visus
svarbiausius sprendimus, pasisako
visais ES politikos klausimais; renka Europos Komisijos pirmininką, tvirtina kitus Europos Komisijos narius ir t. t.
Europos Parlamento priimti
sprendimai daugeliui metų lemia
Europos ateitį, jos vietą pasaulyje
ir mūsų gyvenimo kokybę. Jo svarba vykstančių esminių transformacijų metu yra išskirtinė. Rinkėjai,
mesdami savo balsus į urnas, turi
gerai pagalvoti, ar kandidatas į Europos Parlamentą gerai suvokia visų problemų mastą, ar jis gebės tinkamai atstovauti Lietuvai. Tik tada
Lietuvos interesai ES bus tinkamai
apginti
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Europos Sąjunga – taikaus gyvenimo
ir kuriančių žmonių erdvė

Sigitas Dobilinskas
Socialdemokratas, kandidatas
į Europos Parlamentą

N

eseniai Europos Sąjunga (ES) atšventė
60-metį, tačiau dėl
vieningos Europos projekto
esama nemažai būgštavimų.
Šiandien ES yra atsidūrusi politinėje krizėje ir kryžkelėje. Kai
vadinamųjų euroskeptikų ir populistų idėjos sulaukia vis didesnio palaikymo, keliu savo kandidatūrą į Europos Parlamentą,
norėdamas papildyti ES šalininkų ir statytojų gretas. Esu Europos Sąjungos – mūsų bendro taikaus gyvenimo ir kuriančių žmonių erdvės – puoselėtojas.
Mums neabejotinai svarbi Europos gynybos ir saugumo politika. Turime stiprinti Europos gynybos sektorių, užtikrinti valstybių narių gynybos biudžetų suderinamumą, siekti ES valstybių glaudesnio bendradarbiavimo

Be solidarumo ir
vienybės, vargu, ar
Europa bus saugi.
NATO rėmuose. Siekiant užtikrinti taiką žemėje, svarbūs net tik
transatlantiniai, bet ir europiniai
gynybos pajėgumai.
Ypatingai svarbi – Europos integracijos misija. Sveikinu Ukrainos laisvės siekius, kurie tuo pačiu yra svarbūs ir visai Europai.
Mes turime palaikyti Ukrainą.
Be solidarumo ir vienybės, var-

gu, ar Europa bus saugi. Turime
stiprinti savo išorės sienas, ginti
demokratijos vertybes, neleisti
priešiškoms jėgoms manipuliuoti žmonėmis.
Turime investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas tiek
pat, kiek investuoja į tai JAV ir
Kinija. Europos valstybės pavieniui negali konkuruoti su pasaulio galybėmis, tačiau Europos Sąjunga gali tai daryti.
ES priemonės, skirtos aplinkos
apsaugai, nedelsiant turi būti atnaujintos. Privalome tapti atsinaujinančios energijos bendrija
ne vėliau kaip iki 2050 m., turime siekti, kad mūsų ekonominė
veikla neįtakotų klimato. Didelės
CO2 emisijos privalo būti apmokestintos vienodai visoje ES, kad
teršėjai sumokėtų už taršos padaromą žalą ir tomis lėšomis galėtume finansuoti švarią energiją,
didinti jos prieinamumą.
Europos socialistų partija neseniai paskelbė manifestą, kuria-

me sakoma: „Mes, socialdemokratai, turime užtikrinti piliečių
gerovę ir socialinę bei ekonominę
pažangą, nepamirštant nė vieno
žmogaus ir nė vieno regiono, pereinant prie naujų skaitmeninių
technologijų ir darnaus vystymosi. Europa turi pereiti prie cikliško gamybos ir vartojimo modelio, kuris tausotų mūsų aplinką
ir jai nekenktų. Mes stiprinsime
Europos vienybę ir gerbsime jos
įvairovę. Mes, socialdemokratai,
siūlome naują Europos socialinę sutartį“.
Ši sutartis yra kelrodis, ką ir
kaip turime daryti, kad Europa ir
toliau klestėtų. Turime atgaivinti Europos Sąjungą. Ji turi tapti
teisingesnė, darnesnė ir demo-

Stiprinkime socialinį teisingumą
Europos Sąjungoje
Margarita Jankauskaitė
Lygių galimybių plėtros centro
ekspertė, socialdemokratė,
kandidatė į Europos Parlamentą

L

ietuvoje sunku aptikti žmonių, kurie nebūtų
girdėję, jog lyčių lygybė
yra neatsiejama Europos Sąjungos politikos dalis.
Ne ką mažesnis iššūkis rasti tokių, kurie žino, kodėl šiam klausimui skiriama tiek daug dėmesio.
Kairiesiems turėtų pakakti argumento, kad lyčių lygybė yra neatsiejama socialinio teisingumo ir
pilnavertės demokratijos dalis, taigi
yra vertybė pati savaime, tačiau ne
visuomet užtenka. Skirkime laiko
kitų argumentų paieškai.
Dalis jų gali būti susieta su Lietuvos socialdemokratų partijos vizija 2024, kurioje pabrėžiama, kad
„ekonomikos augimas negali būti
savitikslis (...). Ne BVP, o gyventojų išsilavinimas, sveikata ir visuomenės pasitikėjimas vieni kitais yra
tikrieji mūsų šalies pažangos rodikliai“. Mes siekiame visus įtraukiančios Lietuvos. Todėl nerimą
kelia tai, kad šalyje yra toks didelis,
7 kartus siekiantis pajamų atotrūkis tarp skirtingų socialinių grupių.

Lietuva. Atotrūkis tarp lyčių
Pajamų atotrūkis tarp skirtingų socialinių grupių daro neigiamą poveikį šalies ekonominei, socialinei
raidai ir tvarumui. Bet retas susimąstome, kad atotrūkis tarp lyčių
yra vienas didžiausių socialinių atotrūkių, turintis lygiai tokias pat neigiamas pasekmes.
Vyrų aukščiausio lygio sprendimų priėmimo organuose Lietuvoje yra 4-9 kartus daugiau nei moterų (Seime, Centrinio banko valdyboje, didžiųjų bendrovių valdybose, stebėtojų tarybose, nacionalinių olimpinių sporto organizacijų aukščiausio lygio sprendimų
priėmimo organuose) . Vyrų rizika
susirgti rezistencine tuberkuliozės
forma yra 4 kartus, o patekti į įkalinimo įstaigą 19 kartų didesnė nei
moterų. Tačiau moterims tenka 6,5
karto didesnė neapmokamo darbo namuose, vaikų priežiūrai skirto laiko našta ir šiuo metu yra 100
kartų mažesnė tikimybė nei vyrui
patekti į ministrų kabinetą.
Statistika negailestinga: vyrai susiduria su didele rizika patirti kito
vyro smurtą viešoje erdvėje. Norint
šito išvengti jiems reikia daugiau
laiko leisti namuose, skiriant dėmesio buičiai ir artimiesiems. Pasirodo, kad tokie, iš pirmo žvilgsnio nepatrauklūs užsiėmimai, kaip sauskelnių keitimas, rūpinimasis namų
ruoša ir lankymasis tėvų susirinkimuose, daro didesnį teigiamą poveikį vyrų sveikatai nei periodiškas sporto klubų lankymas. Taip
nutinka todėl, kad vaikais besirūpinantys suaugusieji pradeda atidžiau

stebėti savo sveikatos būklę ir profilaktiškai ja rūpintis. Kai „maitintojo“, „kovotojo“ ir „kieto vyruko“
mentalitetas užleidžia vietą globėjui, krinta agresijos, siejamos su vyriškumo demonstravimu, lygis, o
tuo pačiu ir vyro rizika būti sužalotam ar nužudytam kito vyro, ar
žūti kelių karuose, kurie šiandien
pasiglemžia daugiau aukų nei ginkluoti karo konfliktai.
Norėdami suprasti, kokią žalą tai
daro visuomenei, pradžioje atidėkime į šalį daugelio galvose įsirėžusį

lyčių lygybė yra
neatsiejama
socialinio teisingumo
ir pilnavertės
demokratijos dalis,
taigi yra vertybė pati
savaime.

vaizdinį, kur lyčių lygybė (įsi)vaizduojama kaip nesibaigiantys lyčių
karai: nesiliaujanti kova dėl ribotų
išteklių. Taip mąstant vienų padėties gerėjimas vertinamas kaip rizika kitiems kažko netekti, o ši perspektyva nekelia ūpo. Užuot dairęsi per petį, ar ko nors nesigviešia
konkurentai, visuomenę mėginkime suprasti kaip susisiekiančius indus, kur vienos grupės padėtis daro
įtaką kitai ir tai – ne atvirkštinė, o
tiesioginė sąsaja.
Ten, kur lyčių lygybės
daugiau
Europos lyčių lygybės instituto
duomenimis, valstybėse narėse
pastebima aiški tendencija: ten kur
daugiau lyčių lygybės yra aukštesnis socialinių inovacijų lygis, daugiau bendro vidaus produkto tenka vienam gyventojui, daugiau vaikų lanko ikimokyklines ugdymo
įstaigas, o tai svarbu ankstyvajai
vaikų raidai, dosniau finansuojamos socialinių paslaugų ir sveika-

Turime atgaivinti
Europos Sąjungą. Ji
turi tapti teisingesnė,
darnesnė ir
demokratiškesnė.
kratiškesnė. Tikiu, kad Europos
Sąjunga taps tokia tautinių Europos valstybių sąjunga, kurioje
visų ES valstybių piliečiai jausis
lygiateisiai ir nedvejodami keisis
tarpusavyje civilizacijos ir mokslo laimėjimais.
Kviečiu balsuoti už Lietuvos
socialdemokratų partijos kandidatus.
tos apsaugos sritys, galiausiai žmonės paprasčiausiai laimingesni.
Paprastai lyčių lygybės politika
siejama su siekiu ištaisyti istorinę
neteisybę moterų atžvilgiu, kurią
įtvirtino ir reprodukuoja patriarchalinė ir kapitalistinė sistemos.
Tačiau vyrams lyčių lygybė taip
pat naudinga. Negaištant laiko
detalėms, galima pasakyti paprastai – vyrai užsitikrina saugesnį, ilgesnį ir laimingesnį gyvenimą.
Priešingai nei mums mėgina
įteigti lyčių lygybės oponentai,
vaikų gimsta daugiau tose Europos Sąjungos valstybėse, kur lyčių lygybės yra daugiau. Štai kodėl nei lozungai gimdyti daugiau
vaikų, nei pigaus būsto įsigijimo
programos nedaro esminio poveikio demografijai. Norite, kad
krykštautų mažyliai (ir nebūtinai Prezidentūroje?), užtikrinkite saugias darbo vietas moterims,
kokybiškas šeimos ir darbo derinimo paslaugas abiems tėvams ir
aktyvesnį vyrų įsitraukimą į vaikų priežiūrą.
Ir tai tik vienas pavyzdys, rodantis, kodėl formuojant politiką Europos Sąjungos lygiu ir tuo
būdu brėžiant gaires valstybių narių raidai, svarbu stiprinti priemones, padedančias siekti lyčių lygybės tikslų. Garsesnio balso reikia
užtariant ir lyčių kvotų stambiose
įmonėse, ir tolygesnio vaikų priežiūros pas(is)kirstymo tarp tėvų,
ir smurto artimoje aplinkoje pažabojimo iniciatyvas: parama reikalinga tyrimams, direktyvų priėmimui, reikalingas finansavimas
programoms. Galiausiai, privalu
apskritai stiprinti į socialinį teisingumą orientuotą Europos Sąjungos politikos dėmenį, nes bet
koks pusiausvyros visuomenėje
sutrikdymas atveria kelią įtampas
ir nesantaiką kurstančiam populizmui.

Misija įmanoma: grįžti į Lietuvą

paramą naudojome tinkamai, ten,
kur labiausiai jos reikėjo. Kiekvienas
beprasmiškuose seminaruose, turistinėse kelionėse prarastas ar korupciniuose tinkluose įstrigęs ES paramos euras mažino žmonių pasitikėjimą valdžia. Tikėjimas ateitimi ir
gerove buvo prarastas.

Vaidas Rusys
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos pirmininkas, kandidatas į
Europos Parlamentą

S

todami į Europos Sąjungą (ES), turėjome vilčių ir
lūkesčių, kad mūsų vaikai gyvens geriau. Būdami
europinių vertybių puoselėtojai, buvome pripažinti ir priimti į ES.

Atsivėrė Europos sienos, atsirado galimybė laisvai keliauti, semtis
patirties, mokytis kituose kraštuose. Kartu atsirado laisvė išvažiuoti
ir dirbti kitur, sukuriant didžiules
lietuvių bendruomenes Anglijoje,
Vokietijoje, Ispanijoje ir kt.
Praradome bendrą tikslą
Europos parama pakeitė Lietuvą.
Sutvarkėme kelius ir šaligatvius,
pastatėme gamyklas, įsigijome žemės ūkio technikos, pavertėme
Vilnių europinio lygio sostine. Tačiau regionų miestai ir miesteliai
liko šešėlyje. Bedarbystė, socialinė
atskirtis ir skurdas privertė tautiečius ieškoti darbo ir kurti gyvenimus kitur Europoje. Asmeninės
nuoskaudos ir nusivylimas nutiesė kelią į emigraciją.
Reikia pripažinti – pasiekėme

daug: iškovojome laisvę, tapome
NATO ir ES nariais. Tačiau ilgainiui praradome tarpusavio ryšį, pristigome naujų bendrų siekių. Nebeturėdami bendrų tikslų, nebeturime
ir vieningos bendruomenės, kurios
nariai kartu kurtų Lietuvą. Be bendro tikslo, ateitis tapo kiekvieno asmeniniu reikalu.
Bilietas į vieną pusę –
protestas prieš nelygybę
Skurdas, socialinė atskirtis ir nelygybė paskatino susikrauti lagaminus ir nusipirkti bilietus į vieną pusę. Toks buvo ir yra tautiečių protestas prieš nelygias gyvenimo sąlygas
ir nelygias galimybes Lietuvoje. Turime pripažinti, kad padarėme klaidų: neskyrėme reikiamo dėmesio savo žmonėms, išvykusiųjų sugrąžinimui į namus. Ne visada ES finansinę

Sugrąžinti išvykusius
– toks galėtų būti
mūsų visų naujas,
bendras tikslas. Toks
yra ir mano siekis –
dirbti, kad kiekvienas
turėtų galimybę grįžti
į namus, kuriuose yra
laukiamas.
Ši misija įmanoma.
Ispanijos pamokos ir metai be
Lietuvos
Prieš devynerius metus pagal Europos Sąjungos programą buvau palikęs Tėvynę ir aš. Beveik metus Ispanijoje, Sevilijos mokykloje, mokiau vaikus anglų kalbos, filosofijos ir geografijos. Kupini patirčių
ispaniškos kultūros pažinimo ir is-

Europos Sąjungos ateitis –
mūsų rankose
Vaclovas Andrulis
Kelmės rajono meras, kandidatas
į Europos Parlamentą

J

au 15 metų Lietuva yra visateisė Europos Sąjungos
(ES) narė. Šiandien tikriausiai niekam nekyla abejonių, kad mūsų šalies buvimas Europos Sąjungoje yra
labai svarbus pasiekimas. Taika tarp valstybių, šalių politinis, ekonominis, kultūrinis
bendradarbiavimas, užtikrintas piliečių saugumas, ekonominis ir socialinis solidarumas
– visa tai mums atneša Europos Sąjunga.
Tik būdami ES nariais galime
konkuruoti globaliame pasaulyje, skleisti bendras europiečių vertybes.
Buvimas Europos Sąjungos nare Lietuvai yra svarbus ne tik finansine prasme (pvz., 2017 m.
Lietuva sumokėjo 0,274 mlrd.
Eur į ES biudžetą, o gavo 1,575
mlrd. Eur), bet ir dėl ekonomikos
vystymo galimybių, laisvo prekių,

paslaugų ir žmonių judėjimo. Šiandien mūsų šalis nebūtų tiek pasiekusi,
tiek investicijų sulaukusi,
nebūtų tokia saugi ir ekonomiškai, politiškai stabili, jeigu nepriklausytų ES.
Gegužės mėnesį vyksiantys Europos Parlamento rinkimai turės tiesioginės įtakos kiekvieno
iš mūsų gyvenimui. Nuo
rinkimų rezultatų, nuo
išrinktų Europos Parlamento narių priklausys,
kaip ateinančius metus
bus sprendžiami mums
svarbūs užimtumo, socialinės politikos, verslo, migracijos, klimato kaitos ir
daug kitų klausimų.

Buvimas Europos
Sąjungos nare
2017 m.
Lietuva sumokėjo

0,274 mlrd. €
2017 m.
Lietuva gavo iš ES

1,575 mlrd. €
Nors padaryta labai
daug, nemažai darbų laukia ateityje. Turime spręsti tokius klausimus kaip
nevienodos išmokos žem-

dirbiams, nevienodi maisto saugos reikalavimai, sutarti dėl vieningo požiūrio
į regioninę politiką, gamtosauginių reikalavimų ir
kitų dalykų.
Nors siekiame bendrų
tikslų, Europos Sąjungoje
vis dar egzistuoja didžiulė
pajamų, turto ir galimybių
nelygybė – tiek tarp valstybių narių, tiek pačiose
valstybėse. Nelygybė pasireiškia įvairiose gyvenimo
srityse ir ją lemia daugybė
skirtingų veiksnių: pradedant išsilavinimu, gebėjimais, lytimi, odos spalva,
gyvenamąja vieta ir baigiant turimais galios įrankiais, sparčios technologijų
raidos, globalizacijos procesų ir kitų veiksnių sąlygojamais faktoriais.
Mūsų, socialdemokratų,
svarbiausias uždavinys mažinti socialinę atskirtį, pajamų, turto ir galimybių
nelygybę.
Tai, kad mes, socialdemokratai, norime ir gebame spręsti mūsų piliečiams
labai svarbius klausimus,
rodo mūsų parlamentarės
Vilijos Blinkevičiūtės pavyzdys, todėl visus kviečiu
gegužės 26 d. ateiti į rinkimus ir balsuoti už Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą.
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panų kalbos mokymosi metai paliko geriausius prisiminimus. Puikus
oras, visada malonūs miestiečiai, sutvarkyta aplinka galėjo pakerėti. Pasibaigus programai, nedvejodamas
grįžau į Lietuvą, nors buvau kviečiamas pasilikti Ispanijoje. Po Sevilijos dangumi jaučiausi svetimas.
Kodėl pasakoju apie save? Kartais
reikia išvažiuoti, kad suprastum, kokia brangi Tėvynė. Taip, mums reikia semtis patirties iš kitų, galime
daug ko išmokti iš Vakarų Europos
šalių, tačiau privalome sugrįžti, kad
įgytas žinias pritaikytume čia, Lietuvoje, kurdami jos ateitį.
Sugrąžinti išvykusius –
svarbiausias tikslas
Didelė gyventojų emigracija būdin-
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ga visoms skurdesnėms ES šalims.
Reikalingos priemonės ir programos, skatinančios piliečius grįžti
namo. Turime kalbėti ne tik apie
vieningą rinką, laisvą prekių, paslaugų ir darbo jėgos judėjimą, bendrą valiutą, bet ir apie vienodą darbo užmokestį visoje Europoje už
tą patį darbą, vienodą minimalų
atlyginimą.
Mums reikia mūsų piliečių,
draugų, giminaičių, brolių ir seserų, ir mums jų reikia čia, Lietuvoje, šalia mūsų. Sugrąžinti išvykusius – toks galėtų būti mūsų visų
naujas, bendras tikslas. Toks yra ir
mano siekis – dirbti, kad kiekvienas turėtų galimybę grįžti į namus,
kuriuose yra laukiamas. Ši misija
įmanoma.

V. Rusys: „Skurdas, socialinė atskirtis ir nelygybė paskatino susikrauti
lagaminus ir nusipirkti bilietus į vieną pusę“.

Esame Europos Sąjungoje,
kad išsaugotume Lietuvą
Vytautas Plečkaitis
Diplomatas, istorikas, socialdemokratas, kandidatas į Europos Parlamentą
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rieš penkiolika metų
Lietuva kartu su kitomis Baltijos šalimis ir Vidurio Rytų Europos valstybėmis įstojo į Europos Sąjungą
(ES) – ekonominę ir politinę
bendriją, kurioje gyvena daugiau kaip pusė milijardo žmonių. Ši Sąjunga jungia 28 Europos valstybes.
Nepaisant Brexito ir kritikos
Europos Sąjungai dėl jos biurokratiškumo, dėl jos vadovų neoliberalistinės politikos, ES parlamento neįgalumo ir kitų trūkumų, ES išlieka patraukli kitoms Europos valstybėms, kurios trokšta į ją įstoti. Eilės tapti
Europos Sąjungos narėmis laukia Balkanų šalys – Šiaurės Makedonija, Bosnija–Hercegovina,
Serbija, Albanija, Juodkalnija.
Europos Sąjungos nare nori tapti Turkija ir Ukraina, kitos šalys.
Visos jos, kaip ir jau Europos Są-

jungoje esančios naujos
šalys, tarp jų ir Lietuva,
tikisi didžiulių išmokų
iš ES iždo ir investicijų,
naujų darbo vietų ir didesnių atlyginimų.
Lietuvos gyventojai
jaučia ir žino, kad priklausymas Europos Sąjungai teikia jiems nemažus dividendus. Jie laisvai, be vizų gali keliauti
po Europos šalis, jaunimas turi galimybę studijuoti Europos universitetuose, neturintys darbo savo tėvynėje gali jį
rasti kitose ES šalyse, ir
kur kas daugiau uždirbti.
Deja, ne visos gaunamos lėšos yra tinkamai
panaudojamos. Socialiniai skirtumai Lietuvoje
išlieka vieni didžiausių
tarp visų ES šalių. Žmonėms ne tiek daug reikia: normalaus atlyginimo, kad galėtum aprengti, pamaitinti ir išmokslinti vaikus; kad valdžia
ir vietiniai biurokratai
pagarbiai į tave žiūrėtų,
kaip į lygų bendrapilietį,
kad tave gerbtų, nepaisant to, kokį darbą bedirbtum.
Bet to nedaug Lietuvoje trūksta. Nei viena Lietuvos valdžia dar nedirbo
dėl paprasto žmogaus. Ji

dirba dėl didesnio BVP,
kuris neteisingai paskirstomas, nuskriaudžiant
silpnesnį ir mažiau uždirbantį.
Kad paprastam žmogui mūsų šalyje būtų geriau, reikia priimti europinę mokesčių sistemą,
kuri įpareigoja mokėti didesnius mokesčius tuos,
kurie gauna didesnes pajamas ir mažesnius tuos,
kurie uždirba mažiau.
Valdžia vengia progresinių mokesčių kaip velnias kryžiaus ir tuo pačiu
skurdina mūsų šalį, didina atskirtį tarp didžiausias ir mažiausias pajamas
turinčių žmonių.
Buvimas Europos Sąjungoje mums teikia vilties, kad Lietuvos žmonių gyvenimas gerės
sparčiau, o socialinės neteisybės bus mažiau. Europos Sąjunga išgyvena
dabar ne pačius geriausius laikus. Europos Parlamentui reikalingi drąsūs ir išmintingi žmonės,
kurie turi idėjų, kaip sustiprinti Europos Sąjungą, išsaugojant jos šeimoje Lietuvą ir užtikrinant
mūsų tėvynės žmonių geresnį gyvenimą. Socialdemokratų kandidatai
gali tai padaryti.
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Rinkimai

Skirkite 1 proc. Lietuvos socialdemokratų partijai
L
SKIRKITE
ietuvoje egzistuoja galimybė
skirti 1 proc. paramos politinėms partijoms nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Tokia galimybė įstatymuose numatyta, stiprinant politines partijas. Ši
parama nieko nekainuoja papildomai, nes gyventojų pajamų mokestis
už praėjusius metus jau sumokėtas.
Skirti paramą labai paprasta. Tereikia iki gegužės 1 d. užpildyti gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją. Tai padaryti galite internetu, at-

vykę į Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių arba LSDP būstinę.
1 proc. pajamų mokesčio suma
politinėms partijoms nėra tas pats
kaip 2 proc. nuo gyventojų pajamų
mokesčio kitiems paramos gavėjams, tačiau rekomenduojama abi
paramas skirti vienu metu.
Jei Jums kyla klausimų ar neaiškumų, mes padėsime užpildyti deklaraciją. Susisiekite su mumis telefonu: +370 699 04018. Dėkojame už
palaikymą!

PAJAMŲ MOKESČIO

1%

LR prezidento
rinkimai 2019

EUROPOS PARLAMENTO
RINKIMAI 2019

12
gegužės

26
gegužės
Balsuokite

už socialdemokratus!
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