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LSP SOLĪJUMI
Partijas programmas tēmas
Sociālie jautājumi un veselība
Cīņa pret nabadzību un bezdarbu, sociālās garantijas, līdzvērtīgs
atalgojums, bezmaksas medicīna.

Nodokļi

Pazemināts PVN pārtikai; pret jauniem ES līmeņa nodokļiem.

Tiesības

Tautas tiesības lemt par ES jautājumiem, tai skaitā godīgos
referendumos; sieviešu un bērnu tiesību ievērošana;
cilvēktiesības.

Ekonomika

Cīņa ar korupciju un ES banku sistēmas pilnveide. Ražoņas
attīstība Latvijā un importa politikas aizstāšana.

ES finansējums

Latvijai efektīvāk jāizmanto ES finansējuma saņemšanas
iespējas.

"Mūsu pozīcija ES jautājumos
vienmēr ir bijusi un būs
pragmatiska"
Latvijas Sociālistiskā partija

Nelietderīgs
Patstāvīgs

Efektīvs

Vienāds

Drošs

Sociāls

Slikts

Politisks

Labs
Nopietns

Stingrs

Kapitālistisks
Atbilstošs

Negodīgs

Veselīgs

Biežāk minētie atslēgvārdi

Pieejams
Ciešs

Starptautisks
Godīgs
Pragmatisks
Birokrātisks
Taisnīgs

"Latvija uz Briseli aizveda vairāk
neatkarības, nekā Brisele to
prasīja"
Latvijas Sociālistiskā partija

Pieminētās sabiedrības grupas

Sieviet es un bērni Pensionāri un invalīdi
Denacionalizēt o namu īrnieki Jaunieši Mazie un vidējie uzņēmumi
Nepilsoņi

Šaubīgi solījumi

Sociālās garantijas
"Vienādu minimālo sociālo garantiju
ieviešana visās ES dalībvalstīs; īpašu
vērību pievērsīsim pensionāru un
invalīdu, denacionalizēto namu īrnieku
sociālo garantiju paplašināšanai un
nodrošināšanai;" -> Sociālā politika un
garantijas ir katras ES dalībvalsts
iekšpolitikas jautājums.

Veselības aprūpe
"medicīnas pamatpakalpojumu
bezmaksas pieejamības panākšana un
medikamentu cenu regulējums visā ES
teritorijā." -> veselības aprūpes
organizēšana ir katras ES dalībvalsts
atbildība.

Ekonomika

"Veicināsim ražošanas attīstību Latvijā
un importa aizstāšanas politiku." -> EP
darbā nav instrumentu, lai ietekmētu šos
jautājumus.

PVN

"Veicināsim atbilstošas izmaiņas ES
normatīvajos aktos un PVN
samazināšanu Latvijā pārtikai,
medikamentiem, komunālajiem
maksājumiem" -> Nodokļu politika, t.sk.
PVN, ir valstu iekšpolitikas jautājums,
kurā ES neiejaucas.

Nepilsoņi

"Nepilsoņu problēmas atrisinājums visā
ES" -> Nepilsoņu jautājumi ir Latvijas
iekšpolitikas jautājums, ES tajā
neiejaucas.

Tiesības

"Sieviešu un bērnu tiesību ievērošana un
aizsardzība starptautisko un ES likumu,
hartu u.c. regulējumu ietvaros" -> EP ir
likumdevējs, bet likumu ievērošana un
uzraudzība šajos jautājumos ir
dalībvalstu vai Eiropas Kopienu Tiesas
kompetencē.

"Nevienā jomā nedrīkst pastāvēt
dubulto standartu sistēma"
Latvijas Sociālistiskā partija

Avots: Latvijas Sociālistiskās partijas programma EP vēlēšanās,
http://ep2014.cvk.lv/saraksti/c1476f2bcd.html
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