Vairāk Eiropas!
PROGRESĪVO
Eiropas politikas
programma
Eiropas pamats ir brīvības, miera, solidaritātes un likuma varas ideja. Eiropa ir un
būs stipra tikai sadarbojoties, ne “cīņā par savas valsts interesēm”. Tas ir īpaši būtiski
laikā, kad Eiropas ideju apdraud bezatbildīgs nacionālisms, tuvredzīgs populisms un
tāda ekonomiskā politika, kas vairo nevienlīdzību un apdraud planētas nākotni.
PROGRESĪVIE uzskata, ka sarunai ar vēlētājiem par Eiropas Savienības nākotni jābūt
godīgai. Eiropas Savienībai ir jākļūst demokrātiskākai, pieejamākai un neatkarīgākai
no populistiem, lielkapitāla un noziedzīgām interesēm. Tai ir jānostiprina sava
rīcībspēja gan globālā līmenī, gan tās iekšienē.
PROGRESĪVIE Eiropas līmenī sadarbosies ar sociāldemokrātiskiem un zaļajiem
domubiedriem, kas kopīgi iestājas par ekonomikas un nodarbinātības politiku, stabilu
sociālo labklājību un ilgtspējīgu, zaļu saimniekošanu, kuras vērstas uz cilvēku
vajadzībām.
Latvijas vieta ir Eiropā, un mūsu interesēs ir saliedēta, droša un sociāli atbildīga
Eiropas Savienība, kas spēj gādāt par Eiropas valstu, iedzīvotāju un sociāli atbildīgu
uzņēmumu interesēm visā pasaulē.
Eiropas Savienībai jātiecas mazināt bezdarbu un sociālo nedrošību dalībvalstīs un līdz
ar to arī izmisuma izraisītu masveida iekšējo migrāciju. Eiropas Savienībai ir jāīsteno
stingra vides politika, lai novērstu katastrofālas klimata pārmaiņas un dabas vērtību
izzušanu Eiropā un citviet pasaulē

1.Vairāk Eiropas = Stiprāka Eiropa
1.1

Vairāk demokrātijas
Lai veidotu stiprāku Eiropas Savienību, atbalstīsim ES demokratizāciju un
ciešāku federalizāciju, konstitūcijas pieņemšanu, tajā iekļaujot
Cilvēktiesību hartu, Eiropas Parlamenta lomas palielināšanu, piešķirot tam
likumdošanas iniciatīvas tiesības, un aizstājot ES Padomi ar parlamenta
augšpalātu, kas sastāvētu no vēlētiem reģionāliem vai nacionāliem
pārstāvjiem.
Atbalstīsim spēcīgu Eiropas nevalstisko organizāciju un kvalitatīvas mediju
vides veidošanos.

1.2

Vairāk tiesību un brīvību
Iestāsimies par cilvēktiesībām un brīvībām, dzimumu līdztiesību,
vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem, vienotām pieejamības
prasībām cilvēkiem ar invaliditāti, LGBT+ kopienas tiesību atzīšanu,

etnisko grupu aizsardzību un ekonomisko vienlīdzību, par nabadzībai
pakļauto cilvēku iekļaušanos sabiedrībā.
1.3

Vairāk patstāvības
Iestāsimies par neatkarīgi fnansētu ES. Atbalstīsim vienotu nodokļu
sistēmu un ekonomisko politiku visā Eiropas Savienībā, kas ļautu ieviest ES
mēroga sociālās programmas, mazinātu nevienlīdzību un nabadzību, kā arī
nodrošinātu eirozonas ekonomisko un fnansiālo stabilitāti.

1.4

Vairāk cīņas pret pārrobežu noziedzību
Rosināsim izveidot kopēju Eiropas Kriminālizmeklēšanas biroju un
Krimināltiesu, lai atklātu pārrobežu noziegumus un Eiropas dalībvalstīs
samazinātu korupciju, īpaši augsta profla politisku lietu izskatīšanā.

1.5

Vairāk nodokļu taisnīguma
Lai pārtrauktu destruktīvu nodokļu konkurenci ES iekšienē, atbalstīsim
vienotā uzņēmumu ienākuma nodokļa izveidi ar minimālo uzņēmumu
ienākuma nodokļa likmi, kā arī iestāsimies par globālu nodokļu politikas
institūcijas izveidi ANO paspārnē, lai globālai problēmai radītu globālus
risinājumus ar visu valstu iesaisti. Iestāsimies par lielāku caurskatāmību un
publisku datu pieejamību attiecībā uz uzņēmumu fnansēm un to
īpašniekiem, lai izskaustu starptautiskas nodokļu nemaksāšanas shēmas.

1.6

Vairāk atbildības par pasauli
Eiropai ir jāuzņemas lielāka atbildība par pasauli, to veidojot tādu, kādu
eiropieši to vēlas redzēt arī savās mājās — drošu, brīvu no bada un
nabadzības un ar vienlīdzīgām iespējām.
Veicināsim attīstības sadarbību ar ES Austrumu partnerības valstīm un
Āfrikas kontinenta valstīm. Iestāsimies par darbaspēka un vides atbilstības
prasību iekļaušanu Eiropas Savienības tirdzniecības līgumos ar
nabadzīgākajiem pasaules reģioniem. Atbalstīsim attīstības valstu
suverenitātes striprināšanu attiecībās ar starptautisko uzņēmumu
interesēm.
Rūpēsimies par to, lai novērstu un mazinātu bēgļu krīzes un migrācijas
plūsmas iemeslus. Iestāsimies par to, lai Eiropas Savienība būtiski palielina
kopējo fnansējumu ANO Bēgļu aģentūrai. Veidosim pārdomātu un
uzņēmējvalstu kapacitātei atbilstošu bēgļu sadales mehānismu starp
dalībvalstīm ar Eiropas Savienības kopīgo fnansējumu nepieciešamajiem
integrācijas pasākumiem. Radīsim kontrolētas legālas ieceļošanas iespējas,
ievērojot humānus apsvērumus, lai novērstu cilvēku tirdzniecību, nāves
draudus un necilvēcīgus apstākļus ceļā uz Eiropu. Nostiprināsim Eiropas
Savienības ārējo robežu kontroli, bet tas nedrīkst notikt uz cilvēktiesību
rēķina.
PROGRESĪVIE atbalsta vienotas ES armijas izveidi kā papildinājumu NATO
kolektīvās aizsardzības sistēmai.
ES un tās dalībvalstīm ir pienākums un atbildība savus iedzīvotājus
aizsargāt pret uzbrukumiem, kas var izpausties gan kā netradicionāli
apdraudējumi (hibrīdie, kibernoziedzības, ķīmiskie, bioloģiskie,

radioloģiskie), gan kā militāri, terorisma un jūras drošības draudi, gan kā
ekonomiskie, politiskie, ar energoapgādes drošību un klimata pārmaiņām
saistīti apdraudējumi, kā arī aizstāvēt Eiropas intereses un vērtības.
Uzskatām, ka jāpadziļina Eiropas globālā sadarbība aizsardzības jomā,
uzlabojot kooperēšanos ar partnervalstīm un starptautiskajām
partnerorganizācijām — ANO un NATO.
Ārējā sadarbībā ES un NATO veicina koordinētas novērošanas operācijas,
pasākumus pret teroristu grupām vai jūras drošības un robežu aizsardzības
misijas. Stiprinot ES civilās un militārās spēju veidošanas misijas, varētu
palielināt tuvējo reģionu un tālāku valstu izturētspēju. Nostiprinot ES
stratēģisko autonomiju, būtu iespējams nepieciešamības gadījumā rīkoties
patstāvīgi vai kopā ar stratēģiskajiem sadarbības partneriem.
Vienlaikus turpinot sadarbību ar NATO, atbalstīsim ES bruņoto spēku
ģenerālštāba izveidošanu, lai veicinātu ES dalībvalstu spēju stāties pretī
ārējiem draudiem.

2.
2.1

Vairāk Eiropas = Sociālāka Eiropa
Vairāk atbalsta darba ņēmējiem un sociāli drošu darba vietu
izveidei
Ierosināsim darba devējiem visā ES noteikt pienākumu radīt izdevīgus
nosacījumus nodarbināt mazāk aizsargātās personas (jauniešus, seniorus,
cilvēkus ar invaliditāti, sievietes u.c.) un novērst pret šādām personām
vērstu diskrimināciju
Atbalstīsim un veicināsim iniciatīvas darbinieku interešu aizsardzībai
uzņēmumu pārvaldības struktūrvienībās (valdēs un padomēs), nosakot
vienotus minimālos noteikumus (vietu skaitu), kāds uzņēmumu valdēs un
padomēs jāatvēl no darbinieku vides demokrātiski ievēlētiem darbinieku
pārstāvjiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

2.2

Vairāk sociālās drošības
Iestāsimies par vienotu darbinieku tiesību un sociālo garantiju standartu
stiprināšanu Eiropas Savienībā, novēršot valstu sociālo dempingu.
Veicināsim nestandarta nodarbinātības formu sociālo aizsardzību Eiropas
Savienībā, sagatavojot rekomendācijas par darbinieku un pašnodarbināto
personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai un to apstiprināšanu Padomē, kā
arī adekvātu tās ieviešanu visā Eiropas Savienībā.
Veicināsim arodbiedrību un citu profesionālos darbiniekus pārstāvošu
organizāciju starptautisko sadarbību, kā arī iniciatīvas arodbiedrību biedra
statusa atzīšanai un aizsardzībai visā ES teritorijā, lai visiem Eiropas
Savienībā strādājošajiem nodrošinātu līdzīgus darba apstākļus un augstāku
atalgojumu.
Atbalstīsim topošo Eiropas Darba iestādi (darba inspekciju), kurai
jānodrošina vienādi darba apstākļi visā Eiropas Savienībā. Iestāsimies par
ES līmeņa trīspusēju komisiju, kas strādātu ar darbiniekiem, uzņēmumiem
un Eiropas Darba iestādi.

Atbalstīsim Eiropas Savienības mēroga formulu minimālās algas un pensiju
aprēķināšanai, kas ņem vērā valsts ekonomiskās attīstības līmeni un ir
vērsta uz cilvēku sociālās drošības paaugstināšanu.
Ieviesīsim Eiropas bezdarba apdrošināšanas shēmu — pārapdrošināšanas
fondu — gadījumiem, kad negaidīti palielinās bezdarba līmenis.
Veicināsim tādu iniciatīvu pieņemšanu, kas noteiktu, ka starptautiskajiem
uzņēmumiem visā ES teritorijā saviem darbiniekiem ir jānodrošina vienota
līmeņa aizsardzība. Ir jāizskauž starptautisko uzņēmumu pretestība
adekvātu sociālo un darba tiesību standartu ievērošanai Centrālās un
Austrumeiropas valstīs.
Veicināsim vienotās minimālās algas ieviešanu Eiropas Savienībā, kas visu
valstu darba ņēmējus aizsargās no pakļaušanas nabadzības riskam.
Turpināsim darbu pie vienotu Eiropas sociālo standartu ieviešanas, kas
nodrošinātu katras personas pamattiesības dzīvot cieņpilnu dzīvi un
iekļauties sabiedrībā.
Ieviesīsim 35 stundu darba nedēļu visās Eiropas Savienības valstīs un
minimālo apmaksāto atvaļinājumu — 35 dienas gadā.
Aicināsim atšķirību starp lielāko un mazāko algu uzņēmumā ierobežot līdz
10 reizēm.
Rosināsim Eiropas līmenī investēt valsts un pašvaldību mājokļu
programmās un sniegt atbalstu ģimenes pirmā mājokļa iegādei un mājokļu
siltināšanai.
Stiprināsim sociālo garantiju aizsardzību un starpvalstu pārnesamību
iekšējās migrācijas gadījumā.
2.3

Vairāk izglītības
Stiprināsim jebkuram cilvēkam pieejamu un kvalitatīvu izglītību, īpaši
izskaužot bērnu pakļaušanu nabadzībai.
Atbalstīsim izglītības un profesionālās apmācības sistēmas modernizāciju,
paplašināsim mūžizglītības programmas, lai sekmētu lielāku nodarbināto
personu mobilitāti un risinātu ar prasmju neatbilstību saistītās problēmas
mainīgajā globalizācijas darba tirgū.
Sekmēsim pāreju no mācībām uz nodarbinātību, izmantojot duālo
arodmācības sistēmu, apvienojot izglītību ar praktisku darba pieredzi, kā
arī veicināsim e-skolas sistēmu.
Atbalstīsim «Erasmus+», kas ir viena no vissekmīgākajām iniciatīvām
Eiropas vēsturē, palīdzību novirzot studentu, skolēnu, arodmācības
studentu, praktikantu un skolotāju profesionālajai izaugsmei un visiem
nodrošinot vienlīdzīgas līdzdalības iespējas.

2.4

Vairāk veselības
Prasīsim atzīt, ka cilvēka veselība ir svarīga un kopīga ES vērtība un tās
tālākas attīstības priekšnoteikums. Prasīsim noteikt, ka cilvēku veselības
aizsardzībai jākļūst par ikvienas ES politikas neatņemamu elementu.

Rosināsim izveidot ES veselības vicekomisāra amatu un stiprināt veselības
direktorāta spējas. Prasīsim Eiropas veselības datu iestādes izveidi, lai
varētu apkopot un analizēt datus par iedzīvotāju veselības vajadzībām,
izstrādāt efektīvus veselības aizsardzības instrumentus un tos ieguldīt
dalībvalstu veselības aprūpes politikas veidošanā un sistēmu attīstībā.
Noteiksim, ka ES kopīgais mērķis ir cilvēku veselības veicināšana un
saslimšanas risku mazināšana. Paredzēsim, ka ES īsteno dažādām
iedzīvotāju grupām piemērotas programmas, kas veicina fziskās un garīgās
veselības aizsardzību un paaugstina cilvēku spēju sevi pasargāt. Īpašu
uzmanību pievērsīsim veselības izglītībai, veselīgai pārtikai un videi.
Prasīsim, lai ES parlaments un iestādes vairāk dara saslimušo ES cilvēku
labā un panāk, ka saslimušie var iegūt augstas kvalitātes veselības aprūpi
gan savā valstī, gan pārvietojoties ES. Prasīsim, lai ES ievieš vienotus
principus zāļu un medicīnas iekārtu vērtības noteikšanā, iepirkšanā un
kompensācijā iedzīvotājiem. Atbalstīsim standartizētu veselības aprūpes
rezultātu mērījumu sistēmas ieviešanu katrā dalībvalstī.
Prasīsim, lai tiek paplašinātas reto slimību pacientu iespējas palīdzību
saņemt bez ierobežojumiem. Nodrošinot zināšanas un tehnoloģijas,
stiprināsim medicīnas profesionāļu spējas strādāt droši, efektīvi un
daudzveidīgi. Atbalstīsim tālāku darbu pie marihuānas dekriminalizācijas
un tās izmantošanas medicīnā.

3.

Vairāk Eiropas = Zaļāka Eiropa

3.1

Vairāk atbildības klimata pārmaiņu ierobežošanā
Darīsim visu, lai novērstu klimata pārmaiņas, – veicināsim zinātnieku
prasībām atbilstoši strauju pāreju uz jaunu enerģijas sistēmu, kas
neizmanto fosilos resursus.
Iestāsimies par to, ka Eiropas Investīciju bankai nepieciešams būtiski
palielināt investīcijas jaunas enerģijas sistēmas izveidē, vienlaikus veicinot
labi apmaksātu nodarbinātību.
Iestāsimies par to, ka šobrīd nevienu eiro no publiskajiem līdzekļiem
nedrīkst atvēlēt ieguldījumiem fosilo resursu infrastruktūrā.
Atbalstīsim vienotu Eiropas līmeņa nodokli CO2 emisijām, lai veicinātu
pāreju uz atjaunojamo enerģiju bez subsīdijām. Šāds nodoklis attiektos arī
uz visām Eiropas Savienībā importētajām precēm.
Atbalstām principu, ka energoefektivitātes pasākumos jāparedz priekšroka
trūcīgajām saimniecībām un jānovērš šķēršļi, kas trūcīgākajām
mājsaimniecībām liedz šajā jomā izmantot atbalsta pasākumus.

3.2

Vairāk atbalsta dabai, dzīvniekiem un cilvēkiem nekaitīgai
lauksaimniecībai
Iestāsimies par to, lai lauksaimniecība nenoplicina dabas resursus, kas ir
tās pamats, sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, izvairās
dzīvniekiem sagādāt ciešanas, nerada draudus apkārtējām dabas vērtībām
un cilvēkiem.

Ar maksājumu un prasību izmaiņām vēlamies panākt, ka Eiropas
lauksaimniecība
1. Nodrošina iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, labu darbu un saglabā
kultūras vērtības,
2. Kļūst pēc iespējas izturīgāka pret satricinājumiem un nenoplicina dabas
resursus tās pamatā,
3. Sniedz devumu klimata pārmaiņu samazināšanā,
4. Samazina lauksaimniecības dzīvniekiem nodarītās ciešanas,
5. Nerada draudus apkārtējām dabas vērtībām un cilvēkiem.
Katram eiro no Kopējās lauksaimniecības politikas budžeta jāatbalsta šo
mērķu sasniegšana.
Uzskatām, ka visās dalībvalstīs lauksaimniekiem jānodrošina
nepieciešamais atbalsts pārejai uz ilgtspējīgām metodēm, kas piemērotas
reģionālajiem apstākļiem. Ilgtspējīga lauksaimniecība jābalsta arī
ilgtspējīgā pārtikas sistēmā, ko veicina zaļais publiskais iepirkums un citi
rīki.
Atbalstām pesticīdu lietojuma samazināšanu, kā arī plašākus aizliegumus
pesticīdu grupām, kuri pētījumos saistīti ar būtisku ietekmi uz veselību,
apputeksnētājiem un kopējo kukaiņu populāciju. Gadījumos, ja pētījumi
nesniedz skaidru atbildi par sagaidāmajiem riskiem, jāseko piesardzības
principam, līdz iegūta uzticama informācija.
Lai šie mērķi nepaliktu tikai uz papīra, jāizveido konkrēti noteikumi
pesticīdu lietojuma samazināšanai, lai virzītos uz nākotni bez pesticīdiem.
Iestāsimies par to, lai tiktu veidota Latvijas un vides aizsardzības interesēm
atbilstoša sertifkācijas sistēma dzīvniekiem, kas uztur dabiskās pļavas.
Atbalstīsim izmaiņas produktu sertifkācijas regulējumā, lai mazinātu
zaļmaldināšanu un visiem patērētājiem nodrošinātu iespēju viegli atpazīt
videi nekaitīgus produktus.
Iestājamies par Kopējās lauksaimniecības politikas pakāpenisku pāreju uz
Kopējo pārtikas politiku – arvien plašāku pārtikas sistēmas uzlabošanu, lai
risinātu klimata pārmaiņu, dabas aizsardzības, veselībai nekaitīga uztura
un sociālā taisnīguma jautājumus.
3.3

Eiropa bez atkritumiem
Uzskatām, ka atkritumu politikā prioritāri jāīsteno lēmumi, kas mazina
atkritumu rašanos, tādēļ atbalstīsim plašākus vienreizlietojamās
plastmasas produktu aizliegumus un to aizvietošanu ar videi mazāk
kaitīgiem materiāliem.
Jāsamazina Eiropā radītā plastmasas iepakojuma apjoms, pieprasot
ražotājiem, lai viss iepakojums ir pārstrādājams.
Jāpaplašina aizliegto vienreizlietojamās plastmasas produktu saraksts,
veicinot to aizstāšanu ar videi labvēlīgākām alternatīvām.

Tāpat iestājamies par stingrākām prasībām atkritumu apsaimniekošanai
dalībvalstīs – jānodrošina atkritumu šķirošanas iespējas, šķiroto atkritumu
dalīta savākšana, bioloģisko atkritumu kompostēšana, atkārtotai
izmantošanai derīgu materiālu un izejvielu atgūšana no atkritumu plūsmas.
Uzskatām, ka straujāk jāatsakās no atkritumu apglabāšanas un
sadedzināšanas. Neatbalstīsim ieguldījumus atkritumu sadedzināšanas
rūpnīcu celtniecībā.
Iestāsimies par patērētāju tiesībām iegādāties kvalitatīvas un ilgi lietojamas
elektroniskās preces bez ražotāju radītiem šķēršļiem to labošanai.
Jāaizliedz ražotāju stratēģija ar elektronikas plānoto sabojāšanos (planned
obsolesence) patēriņa veicināšanai.
Uzskatām, ka ar prasībām ražotājiem jāsamazina elektronisko atkritumu
apjoms, kā arī jāveicina to plašāka pārstrāde Eiropā, mazinot atkritumu
eksportu un ar to saistītos vides un veselības riskus.
3.4

Vairāk aizsardzības dabai un dabas resursiem
Iestāsimies par to, lai Eiropas esošā dabas aizsardzības likumdošana
nākotnē tiktu stiprināta, nevis vājināta un, lai ar to saistītajiem pasākumiem
netiktu samazināts fnansējums.

3.5

Videi draudzīgāks transports
Uzskatām, ka Eiropas pilsētās ar uzlabojumiem satiksmes infrastruktūrā
un sabiedriskajā transportā jāveicina kājāmgājēju un velobraucēju
īpatsvara pieaugums.
Iestāsimies par būtisku gaisa piesārņojuma, kas saistīts ar transportu,
samazināšanu Eiropas pilsētās.
Ar kopbraukšanas regulējumu un turpmākiem ieguldījumiem dzelzceļu
uzlabošanā jāveicina pāreja uz veselībai un videi iespējami labvēlīgākiem
pārvietošanās veidiem.
Atbalstīsim investīcijas dzelzceļu uzlabošanā kā ērtā alternatīvā gaisa
satiksmei.

3.6

Cilvēku labklājībai pielāgota ekonomika
Uzskatām, ka mūsu atkarība no nebeidzamas ekonomikas izaugsmes
apdraud planētas ekosistēmas, kā arī rada nevajadzīgus bezdarba,
nabadzības un nestabilitātes riskus ekonomisko krīžu laikā.
Jāveido cilvēkiem labvēlīga ekonomika, kurā augstāka produktivitāte
mums ļauj strādāt mazāk, nevis liek patērēt vairāk.
Tādēļ iestāsimies par dažādām iniciatīvām, kas atbilst šim mērķim:
1) jāveicina darba laika saīsināšanas pasākumi ekonomikā, lai mazinātu
bezdarbu un celtu labklājību;
2) ilgtermiņā jāveido fnanšu sistēma, kas ļauj sasniegt zemu bezdarba un
nabadzības līmeni arī bez ekonomikas izaugsmes. Finanšu sektoram
jāpielāgojas sabiedrības vajadzībām, nevis otrādi;

3) jāveido stratēģija Eiropas nākotnei pēcizaugsmes laikmetā.

4.

Vairāk Eiropas = Viedāka Eiropa

4.1

Vairāk ilgtspējības
Mākslīgais intelekts un robotizācija var stiprināt Eiropas ekonomiku,
palielinot darba pievienoto vērtību un padarot mūsu dzīvi ērtāku. Digitālās
tehnoloģijas var arī palīdzēt ekonomiku padarīt zaļāku un efektīvāku. Taču,
lai tas notiktu, ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu
starpniecību jāturpina atbalstīt automatizāciju.

4.2

Vairāk solidaritātes digitalizācijas procesā
Mēs vēlamies dzīvot tādā nākotnē, kurā tehnoloģiju attīstība nodrošinās,
ka mums visiem būs jāstrādā mazāk. Taču Eiropa nedrīkst pieļaut, ka
digitalizācija, mākslīgais intelekts vai pāreja uz zaļāku ekonomiku atstāj
novārtā cilvēkus, kas strādā tajās nozarēs, kuras nākotnē vairs nebūs
vajadzīgas. Tāpēc ir jāizveido ilgtermiņa investīciju plāns, lai šiem cilvēkiem
palīdzētu pārkvalifcēties un lai attīstītu reģionus, kuri citādi modernizācijas
procesos kļūtu par zaudētājiem.

4.3

Vairāk taisnīguma
Nav pieļaujams, ka lielas multinacionālas korporācijas un interneta
platformas (piemēram, Facebook) maksā nesamērīgi mazus nodokļus,
izmantojot likumdošanas nepilnības. Tāpēc atbalstām digitālā nodokļa
ieviešanu ES līmenī, kas nodrošinātu godīgu tirgus konkurenci
uzņēmumiem, kuru pakalpojumi tiek pārdoti digitāli.

4.4

Vairāk pārraudzības
Vienotais tirgus var radīt darba vietas un veicināt labklājību, bet tikai tad,
ja to papildina kopīgi, iedarbīgi noteikumi darba ņēmēju un patērētāju
tiesību aizsardzībai un sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šo
priekšnosacījumu īstenošana šobrīd ir nepietiekama, īpaši informācijas un
datu tirdzniecībā. Globalizācijas rezultātā ir radušies uzņēmumi, kuri ir tik
ietekmīgi, ka tos nav iespējams regulēt nacionālā līmenī. Tāpēc iestāsimies
par efektīvu un neatkarīgu ES iestādi, kas pārraudzītu digitālo sektoru.

4.5

Vairāk interneta brīvības
Iestāsimies pret 13. pantu direktīvā par autortiesībām digitālajā vienotajā
tirgū, jo tas nepamatoti apdraud satura veidotājus internetā. Padarot
satura veidotājus juridiski atbildīgus par trešās puses darbībām to vietnēs,
radīsies būtiskas tiesvedības problēmas, no kurām ieguvēji būs
autortiesību reģistrētāji, nevis radītāji vai patērētāji.

4.6

Vairāk privātuma
Ieviestie datu aizsardzības noteikumi ir jāīsteno pilnībā. Digitālo
pakalpojumu sākotnējiem iestatījumiem ir jābūt tādiem, kas lietotājam
sniedz skaidru informāciju par viņu datu drošību, kā arī iespējām atteikties

no pakalpojumiem. Mēs iestājamies pret jebkādu nepamatotu datu
saglabāšanu un pārdošanu.

5.

Vairāk Eiropas = ilgtspējīga Eiropa

5.1

Iestāsimies par tādu sociālu tirgus ekonomiku, kas izmanto inovācijas,
lai veicinātu Eiropas iedzīvotāju labklājību. Noteicošajiem kritērijiem
Eiropas Savienības ekonomiskajā attīstībā vajadzētu būt vienlīdzībai un
ilgtspējībai. Attīstība ir jāvērtē ne tikai pēc IKP, bet arī pēc ANO laimes
indeksa. Pieņemot lēmumus par kopējās ekonomiskās telpas regulēšanu
un attīstīšanu, jāveic sociālās un vides ietekmes novērtējums.

5.2

Vairāk inovāciju
Iestāsimies arī par lielāku atbalstu mazo biznesu uzsākšanai un attīstībai,
kā arī sociālajai uzņēmējdarbībai.

5.3

Vairāk godīgas konkurences
Eiropas ekonomika balstās uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc
iestāsimies par tādu tirgus regulēšanu, kas līdzsvaro lielo korporāciju
negodīgo konkurenci pret maziem un vidējiem uzņēmumiem. Iestāsimies
pret uzņēmumu diskrimināciju ES iekšienē pēc to ģeogrāfskās izcelsmes,
ja šāda attieksme nav saistīta ar piegādes attālumu līdz gala patērētājam
un tās iespējamo ietekmi uz vidi. Veicināsim inovācijas, atbalstot
augstskolu un zinātnieku sadarbību ar maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Nepieļausim subsīdijas uzņēmumiem, kuri nerealizē sociāli atbildīgu vai
videi nekaitīgu uzņēmējdarbību.

5.4

Vairāk kontroles pār fnanšu tirgu
Atbalstīsim intensifcētu ES un pasaules fnanšu tirgu un korporāciju
pārskatāmību un kontroli, ar vienādiem nosacījumiem visām ES
dalībvalstīm iekļaujot cīņu pret naudas atmazgāšanu.

5.5

Vairāk investīciju
Daudzi eiropieši joprojām cieš no nepamatotās taupības politikas, kura
ieviesta pēdējās globālās ekonomiskās krīzes laikā un vēl arvien kavē
ekonomisko attīstību. Iestāsimies par plašu eirozonas reformu un
fundamentālām pārmaiņām ES ekonomikas politikā, lai kopīgās valūtas un
kopējā tirgus izraisītās problēmas nepadziļinātu plaisas starp pārtikušajām
un mazāk turīgajām dalībvalstīm.
Lai atrisinātu investīciju trūkumu, Eiropas Investīciju bankai nepieciešams
būtiski palielināt investīcijas infrastruktūras uzlabošanā un atjaunojamās
enerģijas projektos. Investīcijām jākalpo kā stabilizatoram, prioritāri tās
novirzot Eiropas reģioniem ar lielāku bezdarbu, kā arī īstenojot anticiklisku
politiku ekonomisko lejupslīžu laikā. Rosināsim nākotnē ar Eiropas
Centrālās bankas garantijām veicināt iespējas Eiropas Investīciju bankai
līdzekļus lēti iegūt fnanšu tirgos, tā ļaujot vairot tās ietekmi.

Tiešās investīcijas no valstīm ārpus Eiropas Savienības nedrīkst būt
pretrunā ar drošības interesēm.
5.6

Vairāk mobilitātes
Veicināsim uz galvenajiem satiksmes dalībniekiem – cilvēkiem, tajā skaitā
cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, – vērstu Satiksmes
infrastruktūras daļu (velotransports, auto transports, dzelzceļa transports,
sauszemes sabiedriskais transports, aviotransports, ūdenstransports)
attīstību, rosinot esošo likumdošanas realizācijas monitoringu nodrošināt
komfortablu un drošu nokļūšanu plānotajā galamērķī.
Atbalstīsim jaunāko tehnoloģiju attīstību satiksmes infrastruktūrā –
bezpilota automašīnu iekļaušanu satiksmes infrastruktūrā un kopējās
ilgtermiņa infrastruktūras uzlabošanu, tajā paredzot ceļu projektēšanas
nosacījumus par papildu aprīkojumu un izstrādājot vienotas ES satiksmes
organizācijas zīmes ar elektroniskiem satiksmes organizēšanas līdzekļiem.

5.7

Vairāk labklājības
Iestāsimies par Stabilitātes un izaugsmes pakta papildināšanu ar
Ilgtspējības un labklājības paktu.
Iestāsimies par Eirozonas starpvaldību struktūru (kā Fiskālais kompakts un
Eiropas Stabilitātes mehānisms) fundamentālu reformu, kas tās iekļauj ES
tiesiskajā ietvarā ar Eiropas Parlamenta iesaisti.
Iestāsimies par Eiropas Centrālās bankas statūtu grozīšanu, lai tai būtu
iespēja kalpot par pēdējās instances aizdevēju dalībvalstīm un veicināt ne
tikai cenu stabilitāti, bet arī nodarbinātību.

5.8

Lielāks budžets
Veicināsim pozitīvu ES budžeta ietekmi uz reformētās ES attīstību,
vienotību un efektivitāti, īpaši sociālā nodrošinājuma, vides, drošības un
aizsardzības jomā. Rūpēsimies, lai ES budžets īpaši mazina nevienlīdzību
starp ES dalībvalstīm un reģioniem.
Lai palielinātu ES budžetu, atbalstīsim spekulatīvu fnanšu darījumu
aplikšanu ar nodokļiem, tādējādi paplašinot ES centralizēto fnanšu
resursu bāzi («pašu resursus») un cīnoties par lielāku vienlīdzību. Tālab
atbalstām Finanšu transakcijas nodokli.
Iestāsimies par sistemātisku sociālu, vides un godīgās tirdzniecības kritēriju
piemērošanu publiskajos iepirkumos.

5.9

Vairāk globālā taisnīguma
Rosināsim Eiropas Savienību iniciēt Pasaules tirdzniecības organizācijas
reformu, kas mazinātu nabadzību pasaulē, veicinātu industrializāciju
nabadzīgajās valstīs un mazinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas valstīs,
kā arī nodrošinātu cilvēktiesībām atbilstošu vājāku regulējumu
medikamentu autortiesību aizsardzībai gadījumos, kad medikamentu
nesamērīgi augstās cenas ir cēlonis epidēmijām un tūkstošiem cilvēku
nāvēm.

