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NA	SOLĪJUMI
Partijas	programmas	tēmas

Nacionālu valstu ES
NA ir pret ES federalizācijas centieniem, jo atbalsta nacionālu Eiropas valstu
savienības ide ju.

Atbrīvošanās no Krievijas ietekmes
Ir nepie ļaujami, ka turpinās rusifikācijas procesi, krievu valoda tiek
nepamatoti pieprasīta darba tirgū.Ir nepie ļaujami, ka pēc neatkarības
atjaunošanas, Latvijai jau desmit gadu esot ES dalībvalstij, turpinās
rusifikācijas procesi, krievu valoda tiek nepamatoti pieprasīta darba tirgū.

Demogrāfija un migrācija
Latviešu nācijas pastāvēšanu apdraud emigrācija un zemā dzimstība. ES
dalībvalstīm arī turpmāk jāsaglabā tiesības veidot savu imigrācijas politiku.

Ekonomikas izaugsme
NA atbalsta stingrāku ES finanšu sektora uzraudzību un komercbanku
klientu aizsardzību.

"Latvijas	dalībai	ES	nav
ģeopolitiskas	alternatīvas"

NA

Biežāk	minētie	atslēgvārdi
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Nedrīkst	veidoties	ES,	kurā	ir
"kodols"	ar	darbaspēku,

ietaupījumiem	un	labklājību,	un
nīkuļojoša	"buferzona"	"

NA

Pieminētās	sabiedrības	grupas

Pilsoņi Ģimenes Diaspora

"Par	būtiskām	izmaiņām	ES
līgumos	tiks	rīkota	tautas

nobalsošana"
NA

Pretrunas	programmā

Finanšu kontrole vs. Ekonomikas regulācija
"NA atbalsta stingrāku ES finanšu sektora uzraudzību un komercbanku klientu
aizsardzību" vs. "Pārlieka ekonomikas regulācija ES līmenī traucē dalībvalstu ekonomiskajai
attīstībai."

Imigrācijas politika
"Uzturēšanās tiesībasES trešovalstu pilsoņiem jāpiešķirm rēķinoties ar viņu sniegto
pievienotovērtību ilgtermiņā" vs. "ES dalībvalstīm arī turpmāk jāsaglabā tiesības veidot
savu im igrācijas politiku"

"NA	neatbalstīs	bezvīzu	režīma
ieviešanu	ar	Krieviju"

NA

Šaubīgi	solījumi

Referendumi
"Tautas nobalsošana par izmaiņām ES līgumos." ->Tautas
nobalsošanas rīkošana par izmaiņām ES līgumos nav EP, bet
gan katras dalībvalsts vai ES Padomes kompetencē.

Atvērts gāzes tirgus
"Izbeigt Krievijas monopolu Latvijas gāzes tirgū, atverot
tirgu citiem piegādātājiem" -> LV gāzes tirgus atvēršana ir
Latvijas kompetencē. ES to neaizliedz, tikai mudina.

"Rail Baltica"
"Uzlabot transporta infrastruktūru ES virzienā, īstenot "Rail
Baltica" dzelzceļa projektu." -> Rail Baltica projektam nav
šķēršļu no EP puses, kavēšanās ir dalībvalstu pusē, kas
iesaistītas projektā.

Ģimenēm labvēlīga politika
"Svarīgi izmantot visu iespējamo ES fondu atbalstu, lai [..]
veidotu ģimenēm labvēlīgu nodokļu un mājokļu politiku." ->
Dzimstības veicināšana, kā arī nodokļu politika, kas
labvēlīga ģimenēm nav EP kompetencē.
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