
Iniciatorius Rėmėjai

Dešimt Europos Sąjungos privalumų

Daugiau nei 60 metų taikos ir stabilumo.
ES yra svarbus ne tik ekonominis veiksnys: įkūrus Europos ekonominę bendriją 1957 m. valstybėms narėms tenka priimti ir    
sudėtingus kompromisus. Tai yra ilgiausias taikos laikotarpis Europos istorijoje, tuo pačiu ir politinis stabilumas verslui.
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EIK balsuoti!
Europos ateitis priklauso nuo tavęs!  

Europa prisidėjo prie Lietuvos augimo.
Lietuvai įstojus į ES, BVP augo 127,79 %, valstybės biudžetas išaugo nuo 6,2 mlrd. EUR iki 15,3 mlrd. EUR. 

Bendroji Europos rinka ir muitų sąjunga mažina kaštus bei kliūtis.
2018 m. Lietuvos eksportas į ES sudarė 58,59 %, importas iš ES - 68,19 %. ES yra svarbiausias Lietuvos prekybos partneris.

Stiprus žaidėjas pasauliniu mastu.
ES yra didžiausia ekonomika pasaulyje. 2017 m. ES prekybos apimtys sudarė 5 900 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 3 777 mlrd. 
JAV dolerių atiteko ES vidaus prekybai. ES lenkia Kiniją (2 263 mlrd. JAV dolerių) ir JAV (1 546 mlrd. JAV dolerių). Jai 
tenkanti pasaulinės prekybos dalis nulemia jos svarbų vaidmenį tarptautinėse organizacijoje, vykdant derybas, įvedant 
standartus ir t.t.

Prekių, kapitalo ir asmens judėjimo laisvė.
Šengeno sutartis daugumai ES šalių sukūrė bendrą erdvę be sienų ir pasų kontrolės. Prekių transportavimo metu pasienyje 
negaištamas laikas. ES supaprastina investicijas ir sutartis tarp valstybių: įmonės ir piliečiai turi teisę vystyti verslą ir veikti 
visoje ES.

Viena valiuta euro zonoje.
19-oje ES šalių atsiskaitoma eurais, todėl valiutos konvertavimo mokesčiai ir  valiutų kursų rizika euro zonoje yra eliminuoti.

Bendra teisinio reguliavimo sistema užtikrina saugumą.
Kadangi ES galioja bendri teisės aktai, norėdami vystyti verslą kitoje ES šalyje, turėsite atlikti mažiau korekcijų. Tai taip pat 
reiškia mažesnes administravimo išlaidas ir geresnę apsaugą, pvz. dėl bendro Europos patentų galiojimo.

Augimo skatinimas silpnesniuose regionuose.
ES specialių fondų lėšomis remiami silpnesni regionai, kas aktualu ir Lietuvai, gerėja infrastruktūra vietiniam verslui.

Kaimynystės politika - stabilios rinkos už ES ribų.
ES prisideda prie kaimyninių šalių stabilizavimo ir ekonomikos augimo, bendri ES šalių standartai ir direktyvos palengvina 
verslo ryšių plėtrą.

Skiriamos lėšos moksliniams tyrimams skatina inovacijas.
Tokios programos kaip „Horizontas 2020“ skatina Europos Sąjungoje tarpvalstybinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje ir 
remia novatoriškas įmones. Šioje programoje numatytas biudžetas Lietuvai - 54,73 mln. EUR.
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