
 
 

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS (LPK) 

MANIFESTAS 

LIETUVOJE IŠRINKTIEMS EUROPOS PARLAMENTO NARIAMS  

2019 - 2024 METŲ KADENCIJAI 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sveikina Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius 

2019-2024 m. politiniam laikotarpiui ir tikisi glaudaus, konstruktyvaus ir prasmingo 

bendradarbiavimo Lietuvos pramonei ir verslui svarbiais klausimais. 

 

Gegužės 26 d. įvykę Europos Parlamento rinkimai, kuriuose dalyvavo net 50% visų ES rinkėjų (53,5% 

Lietuvos rinkėjų), dar kartą įrodė, jog Europos Sąjunga yra svarbi jos piliečiams ir jie rimtai vertina 

ES institucijas, šiuo atveju – Europos Parlamentą, bei tikisi jų lūkesčius ir viltis atitinkančių sprendimų 

ekonominės gerovės užtikrinimo, konkurencingumo, kovos su klimato kaita, tvarios energetikos, 

saugumo ir daugelyje kitų sričių.  

 

Labai svarbu, kad rinkėjai išreiškė pasitikėjimą demokratiškai ir proeuropietiškai politinių grupių 

daugumai, kritiškai įvertinę populistinių, radikalių ir euroskeptiškų jėgų pažadus.    

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) jau ketvirtą kartą nuo Lietuvos narystės ES pradžios 

aktyviai dalyvavo priešrinkiminėje kampanijoje, ragindama įmonių vadovus bei darbuotojus 

balsuoti, aiškindama Europos Parlamento vaidmenį, įvertindama besibaigiančios kadencijos metu 

išmoktas pamokas bei pabrėždama šių metų rinkimų svarbą. 

 

Akivaizdu, kad Lietuvos pramonė ir verslas siekia stiprios ir vieningos Europos Sąjungos, kuri būtų 

įtakinga globali veikėja, lyderė inovacijų, skaitmeninimo ir tvarumo srityse, ekonomiškai ir socialiai 

darni ir veiksminga, sugebanti sparčiai reaguoti į iššūkius, priimti sprendimus ir spręsti iškylančias 

problemas.  

 

Lietuvos įmonės svariai prisideda prie šalies ekonominio ir socialinio augimo, skatina technologinę 

pažangą, ekonomikos ir visuomenės skaitmeninimą, prisiima atsakomybę ir investuoja į klimato 

kaitos mažinimo, energetinio efektyvumo, maisto saugos ir sveikatos apsaugos priemones bei kitas 

visuomenei svarbias sritis. Tačiau tam, kad pramonė ir verslas galėtų sėkmingai atlikti šį svarbų 

vaidmenį visuomenėje, būtina kurti įmonėms veikti palankią aplinką.  

 

Kadangi apie 80 procentų visų teisės aktų, reguliuojančių  įmonių veiklą, yra priimama ES lygiu, o 

Europos Parlamentui tenka ypatingas vaidmuo ES teisės aktų priėmimo procese, labai svarbu, kad 

Europos Parlamento nariai palaikytų atvirą dialogą su šalies pramonės ir verslo bendruomene, 

identifikuojant su europiniu reguliavimu susijusias galimybes bei rizikas, kas ženkliai prisidėtų prie 

Lietuvos interesų bendro atstovavimo sėkmės. 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija turi ilgametę bendradarbiavimo su ES institucijomis patirtį. 

Atstovaudama šalies pramonės ir verslo interesams, LPK rengia asociacijų bei įmonių vadovų misijas 

į Briuselį, dalyvauja svarbiausiuose kasmetiniuose ES pramonei ir verslui skirtuose renginiuose ir 



 
konsultacijose, priima institucijų atstovus LPK renginiuose Vilniuje, reguliariai rengia susitikimus su 

Europos Komisijos atstovais, Europos Parlamento vadovybe, Parlamento nariais iš Lietuvos ir kitų 

valstybių narių, kuriems pristato bendras pozicijas, teisės aktų projektų poveikio vertinimus, 

rekomenduoja sprendimus.  

 

Mūsų pozicijos Europos Parlamentą pasiekia ir per Lietuvos verslo atstovybę ES bei Europos 

pramonės ir verslo konfederaciją BusinessEurope, kurios narė LPK yra dar nuo 1999 m. Lietuvos 

pramonės ir verslo atstovai yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESC) nariai, 

kurie šios institucijos vardu rengia nuomones, dalyvauja konsultacijose su Europos Parlamentu ir 

aktyviai atstovauja Lietuvos verslo interesams. 

 

Vertindami šį ilgalaikį bendradarbiavimą ir suvokdami neginčijamą jo svarbą, norėtume atkreipti 

dėmesį į Lietuvos bei visos Europos pramonės ir verslo bendruomenei svarbius klausimus, kurių 

sprendimai gali turėti lemiamos reikšmės ekonominei bei socialinei ES bei Lietuvos raidai.  

 

- Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pramonei, generuojančiai 2/3 ES eksporto, 

įdarbinančiai apie 45 mln. žmonių, investuojančiai ir kuriančiai bei vystančiai Europos 

technologinę  pažangą.  

- Būtina  parengti išsamią ir ilgalaikę ES pramonės politikos strategiją iki 2030 m., atsižvelgiant 

į geopolitines ir pasaulinės ekonomikos tendencijas, sudarant Europos pramonės įmonėms 

sąlygas stiprinti konkurencingumą, technologiškai augti bei stiprėti, kartu numatant 

konkrečių veiksmų planą pramonės politikos strategijai įgyvendinti.  

- Siekiant užtikrinti integruotą pramonės politikos įgyvendinimą, skiriant Europos Komisijos 

pirmininką bei tvirtinant Europos Komisiją, būtų svarbu numatyti viceprezidento, atsakingo 

už pramonę, pareigybę.  

- ES vidaus rinka, užtikrinanti laisvą prekių, paslaugų, kapitalo, žmonių ir duomenų judėjimą, 

yra svarbiausias ES ekonomikos ramstis, pagrindas ES verslui augti ir stiprėti, todėl ji turi būti 

gilinama, šalinant protekcionizmo apraiškas ir visus išliekančius barjerus. 

- Naujų rinkų atvėrimas Europos įmonėms ir abipusiškumo principo taikymas užsienio 

prekybos politikoje su pagrindinėmis ES prekybos partnerėmis yra svarbus tiek dideliam, 

tiek ir smulkiam bei vidutiniam verslui. ES reikia veiksmingų prekybos apsaugos priemonių, 

kurios reaguotų į nesąžiningos prekybos apraiškas santykiuose su trečiosiomis šalimis ir 

palaikytų vienodas konkurencines sąlygas. 

- Svarbiausia, būtina siekti, kad ES institucijų sprendimai stiprintų Europos įmonių 

konkurencingumą globalioje ekonomikoje, skatintų inovacijas ir verslo bei visuomenės 

skaitmeninimą. 

 

Prie šio Manifesto pridedame LPK parengtą poziciją dėl ES pramonės politikos strategijos. 

 

Konkretūs pasiūlymai, atsižvelgiant į Lietuvos pramonės ir verslo interesus bei Europos Parlamento 

narių veiklą 

 

- Atvirumas ir glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos pramonės ir verslo bei kitais socialiniais 

partneriais.   



 
- LPK norėtų paraginti, kad Europos Parlamento nariai pasirinktų darbą politinėse grupėse, 

komitetuose,  pakomitečiuose, delegacijose ir kt., susijusiuose su ekonomika, pramone ir verslu. 

- LPK norėtų matyti Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius dirbančius:  

 tarptautinės prekybos (INTA),  

 pramonės, mokslinių tyrimų bei energetikos (ITRE), 

 vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO),  

 transporto ir turizmo (TRAN),       

 užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL),  

 Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON),   

 regioninės plėtros (REGI) klausimais. 

- Labai svarbu, kad vyktų aktyvus Lietuvos Europos Parlamento narių darbas grupėse ir 

komitetuose: tiesioginiai kontaktai, santykiai su vadovybe, matomumas ir žinomumas, 

bendraminčių koalicijų formavimas, aktyvus dalyvavimas balsavimuose komitetuose bei 

plenariniuose posėdžiuose.  

- Reikėtų siekti užsitikrinti pranešėjų arba šešėlinių pranešėjų pozicijas svarbiais Lietuvai ir jos 

ekonomikai klausimais. 

- Palaikyti glaudžius santykius su Europos Komisijos komisarais ir jų kabinetais. 

- Reikėtų pasiekti, kad Lietuvos valdžios grandys ir ES institucijose dirbantys Lietuvos atstovai 

(Europos Parlamento nariai bei komisaras/ė) dirbtų vieningai Europos Sąjungos darbotvarkės 

klausimais svarbiais Lietuvai.  

 

Lietuvos pramonė ir verslas - už stiprią Lietuvą stiprioje Europos Sąjungoje! Stipriai ES reikia 

stipraus Europos Parlamento, o Lietuvai reikia aktyvių jo nariu!  

 

 

 

 

 

 


