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LA SOLĪJUMI
Partijas programmas tēmas
Kritika par līdzšinējo darbu ES
atvijas politiskajā elitē līdz šim bijis raksturīgi Eiropas Savienību (ES) vai nu nekritiski slavēt,
vai populistiski vainot par pašu pieļautajām kļūdām .

Atbalstāmas likumdošanas iniciatīvas
ekonom isko attiecību atslogošana no ierobežojum iem , ES budžeta m aiņa, atkarības
m azināšana no finanšu tirgus svārstībām , transporta un enerģētikas infrastruktūra,
kultūru un valodu uzplaukum s.

Neatbalstāmas likumdošanas iniciatīvas
Kas apgrūtina Latvijas ražotāju darbu, kas var m azināt Latvijas patstāvību izglītības,
valodas un im igrācijas regulējum ā, kas var m azināt Latvijas patstāvību izglītības, valodas
un im igrācijas politiku regulējum ā.

LV interešu pārstāvniecība ES
ES attiecības ar kaim iņiem , jauniešu bezdarbs, enerģijas tirgus, lauksaim niecības tirgus
reform as.

"Mūsu deputāti EP būs aktīvi LV
interešu pārstāvji nevis
likumdošanas procesa vērotāji"
Latvijas attīstībai
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"LV unikālā kultūra rada iespējas
veidot spilgtu mūsu valsts tēlu"
Latvijas attīstībai

Minētās sabiedrības grupas

Lat vijas ražot āji Cit u valst u polit iķi T ūrist i Masu mediji
Jaunieši Lauksaimnieki

"Nepieciešama jauna, radoša
pieeja"
Latvijas attīstībai

Šaubīgi solījumi
ES budžets
"Atbalstīs likumdošanas iniciatīvas, kas mainīs ES budžetu par labu Latvijas
attīstībai, zinātnei, inovācijai un stiprinās mūsu konkurētspēju." - > ES
daudzgadu budžets 7 gadiem tika pieņemts jau iepriekšējā sasaukumā, tā
pārskatīšana notiks 2016.gadā, kad var runāt par nelielām izmaiņām.

Izglītība, valodas un imigrācija
"Neatbalstīs likumdošanas iniciatīvas, kas var mazināt Latvijas patstāvību
izglītības, valodas un imigrācijas politiku regulējumā." -> Izglītības un
valodas jautājumi nav ES un EP kompetencē, par tiem valstis jau lemj
patstāvīgi.

Nodokļu slogs
"Neatbalstīs likumdošanas iniciatīvas, kas var palielināt nodokļu slogu
Latvijā." -> Par nodokļu palielināšanu vai samazināšanu lemj katra
dalībvalsts atsevišķi.

ES ieguldījumi izglītībā un zinātnē
"Aktīvi jāstrādā arī EP, lai Latvijas intereses ES ieguldījumos izglītības un
zinātnes attīstībā tiktu respektētas" -> Par ES fondu sadali izglītībai un
zinātnei jau lēma iepriekšējais EP sasaukums daudzgadu budžeta ietvaros.

Mēs neredzam nevienu sķērsli
lielu mērķu izvirzīšanai
sasniegšanai Latvijai Eiropā!
Latvijas attīstībai

Avots: Latvijas Attīstībai programma EP vēlēšanās, http://ep2014.cvk.lv/saraksti/b651ba5d18.html
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