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VIENOTĪBA SOLĪJUMI
Partiju programmas tēmas

Izaugsme & nodarbinātība
Konkurētspēja, strukturālas reformas, Vienotais tirgus,
enerģijas tirgus atvēršana, godīga konkurence,
digitālais tirgus.

Sociāli atbildīga politika
ESF, nodarbinātība, re-emigrācija, jauniešu bezdarba
mazināšana

Zināšanu ekonomika

Apvārsnis 2020, Erasmus Plus, zinātne un inovācijas,
Austrumu partnerība, transatlantiskā sadarbība

Stiprāka Latvija Eiropā

Arī turpmāk “Vienotība” lietpratīgi pārstāvēs Latvijas
intereses, nostiprinot Latvijas ietekmi Eiropā un
pasaulē.

"No Eiropas "rūpju bērna" Latvija
kļuvusi par visstraujāk augošo
eirozonas ekonomiku"
Vienotība

Latvisks
Centrisks
Ekonomiks

Ātrs

Vienots

Nopietns
Pienācīgs

Augošs

Ciešāks

Efektīvs
Jauns

Vēsturisks

Ietekmīgākais
Administratīvs

Kopējs

Profesionāls

ReģionālsIlgtspējīgs
Politisks
Sociāls

Racionāls
Pakāpenisks

Godīgs

Vienmērīgs
Unikāls Lietprātīgs

Labējs

Programmā minētie atslēgvārdi

Strukturāls
Visstraujāk
Stingrs
Pieredzējis
Daudzveidīgs

"Esam daļa no Eiropas ietekmīgākā
politiskā spēka - labēji centriskās
Eiropas Tautas partijas"
Vienotība

Minētie skaitļi

1 000 000 000

Latvijas zemnieki nākamajos septiņos
gados saņems par vienu miljardu eiro
vairāk nekā iepriekšējā periodā

5 000 000 000

Latvijas izaugsmei ES budžetā
kopumā būs pieejami pieci miljardi
eiro

Pieminētās sabiedrības grupas

Jaunieši Zemnieki Uzņēmēji Emigrant i Ģimenes

Zināt nieki

"Vairāk Eiropas lielās lietās. Mazāk
Eiropas mazās lietās"
Vienotība

Šaubīgi solījumi
"Rail Baltica"
"Jānodrošina ES līdzekļu pieejamība “Rail Balt ica” projekt am". -> Par šo
lemj dalībvalst u valdības. T iesa, par līdzekļu pieejamību vēl var būt
diskusijas ES līmenī, lai gan f ondi un līdzeķli jau ir zināmi.

ESF līdzekļi ģimenēm ar bērniem
ESF f onds paredzēt s nodarbināt ības veicināšanai jauniem cilvēkiem un
t iem, kas nāk no sociāli neaizsargāt ām grupām. Ja vēlēt os līdzekļus
novirzīt ģimenēm, t ad t o vist icamāk darīt u dalībvalst s - EK pārrunu
rezult āt ā, bez EP iesaist īšanas.

NATO
„Vienot ība” at balst īs t ransat lant isko sadarbību – ef ekt īvu NAT O un
t ransat lant isko brīvās t irdzniecības t elpu." ->NAT O pieminēšana EP
vēlēšanās īst i neat bilst ES un EP kompet encēm.

Avots: Vienotības programma EP vēlēšanām: http://ep2014.cvk.lv/saraksti/bda1035237.html#programma
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