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PROGRESĪVIE sakņojas sociāli atbildīgas
demokrātijas tradīcijā. Ziemeļvalstu
sociāldemokrātu veidotās sabiedrības
modelis ir PROGRESĪVO mērķis Latvijai —
pārmaiņām atvērtas nācijas, kur cilvēki
gan ikdienā, gan politikā gādā par stipru
valsti, kas spēj pasargāt godīgos, krietnos
un vājākos.
PROGRESĪVIE nebaidās pārmaiņu, nosoda
tos, kas biedē ar pārmaiņām un kūda
cilvēkus vienu pret otru. PROGRESĪVIE ir
gatavi vadīt pārmaiņu procesu tā, lai arī
Latvijā izveidotu sociāli atbildīgu, drošu un
cieņas pilnu labklājības sabiedrību.

Uz cilvēku orientēta
veselības aprūpe un
sociālā drošība kā
valsts politikas
galvenais mērķis
PROGRESĪVIE kā politisku prioritāti izvirza
tāda sociālās drošības tīkla izveidi, kas
nodrošinātu veselības un sociālo
pakalpojumu pieejamību un cilvēka
cienīgu dzīves kvalitāti ikvienam Latvijas
iedzīvotājam neatkarīgi no viņa
dzīvesvietas.

Veselības politikā pacienta interesēm ir
jābūt pirmajā vietā. Sakārtosim veselības
aprūpes sistēmu, panākot pakāpenisku
veselības aprūpes finansējuma
palielinajumu līdz 8% no IKP.
Uzlabosim veselības aprūpes pieejamību,
nosakot kvalitātes standartus un
maksimāli pieļaujamo rindu ilgumu (30
dienas — pie speciālista; 90 dienas —
plānveida operācijām). Medikamentu cenu
samazināšanai likvidēsim aptieku skaita
ierobežojumus un nodrošināsim godīgu
konkurenci medikamentu tirgū.
Noteiksim minimālo sociālo pakalpojumu
grozu pašvaldībās. Veiksim minimālo
ienākumu (minimalā pensija, sociālā
nodrošinājuma pabalsts, apgādnieka
zaudējuma pensija, minimālā alga u. c.)
sistēmisku pārskatīšanu, izmantojot
faktiskos sociālekonomiskos rādītājus,
tostarp, ienākumu viduspunktu valstī.
Veidosim drošu un taisnīgu darba vidi,
veicināsim darba un privātās dzīves
līdzsvaru, veidosim ģimenei draudzīgu
politiku neatkarīgi no ģimenes formas, kā
arī ierobežosim sociālos riskus vairojošas
uzņēmējdarbības formas (ātrie kredīti,
lombardi, laimētavas).

Jauna zaļā
politika — Latvija kā
patiesi zaļa valsts
PROGRESĪVIE iestājas par dabas vērtību
saglabāšanu sabiedrības labklājībai un
veselībai. Tas ietver taupīgu resursu
izmantošanu un vides piesārņošanas
novēršanu, kā arī veselīgas pilsētvides
veidošanu.

Politiskajiem lēmumiem vienmēr jāņem
vērā zinātnieku ieteikumi klimata
pārmaiņu un citu vides katastrofu
novēršanai, līdzsvarojot sabiedrības
īstermiņa intereses un labklājību nākotnē.
Valstij jānostiprina principu «piesārņotājs
maksā», jāsniedz atbalstu investīcijām
zaļajās tehnoloģijās, jāparedz
priekšrocības videi un dzīvniekiem
draudzīgajiem ražotājiem publiskajos
iepirkumos (īpaši bioloģiskajai
lauksaimniecībai).
Vides aizsardzības prasības jāņem vērā,
plānojot ikvienu politisku vai saimniecisku
darbību, un pēc iespējas jānovērš to
nelabvēlīgā ietekme uz vidi un cilvēku
veselību, un jāmazina cilvēku izmantoto
dzīvnieku ciešanas.

Vieda ekonomika,
kas padara Latviju
laimīgu
Iestāsimies par inovācijām Latvijas
ekonomikā. Valstij jākoncentrējas uz
nozarēm, kas ražošanā nodrošina
pieprasījumu pēc augsta zināšanu
ieguldījuma, augstu pievienotās vērtības
līmeni un labi atalgotas darbavietas. Tikai
tādējādi Latvijai būs iespēja mazināt
ienākumu nevienlīdzību.
Ekonomikas izaugsmei jābūt sociālai un
orientētai uz dabas un cilvēku resursu
saudzēšanu un atjaunošanu, tai jāizturas
ar cieņu pret dzīvajām būtnēm. To nedrīkst
vērtēt tikai pēc IKP izaugsmes rādītājiem.
Valsts izaugsmes vērtējumā noteicošam ir
jābūt progresam saskaņā ar ANO
Starptautisko laimes indeksu.
Vieda ekonomiskā izaugsme nav
iespējama bez izglītotiem cilvēkiem, tāpēc
PROGRESĪVIE atbalstīs modernu,
iekļaujošu, kritisko domāšanu, zināšanas
un prasmes veicinošu izglītību un
konkurētspējīgu augstāko izglītību.
Latvijas valstij jākļūst par aktīvu
ekonomikas politikas veidotāju. Ir
jāpārtrauc noziedzīgās intereses un valsts
institūciju vājums, kas nav spējis mazināt
ēnu ekonomiku Latvijā.

