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SASKAŅA	SOLĪJUMI
Partijas	programmas	tēmas

Eiropas valstu solidaritāte
ES pamatideja, ekonomikas un sociālās att īst ības
izlīdzināšana

Eiropas sociālā dimensija
„Saskaņa” iestājas par Eiropas sociālā modeļa
pilnveidošanu, pielāgojot to mūsdienu apstākļiem, lai
nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas baudīt brīvības
un ekonomiskās att īst ības augļus. Vienlīdzīgas iespējas
baudīt brīvības un ekonomiskās att īst ības augļus

Taupības pasākumi
Eiropai ir nekavējoties jāizbeidz st ingrā taupība un ir
jāatsāk publiskās investīcijas ekonomikā. Līdzās jau
ieviestajam f inanšu disciplīnas paktam ir jāievieš arī
Sociālā progresa pakts.

ES fondi
Prioritāte ES fondu izmantošanā jāpiešķir projektiem, kas
ir vērst i uz praktisku jauno darba vietu veidošanu, īpaši
jauniešiem. Prioritāte ES fondu izmantošanā jāpiešķir
projektiem, kas ir vērst i uz praktisku jauno darba vietu
veidošanu, īpaši jauniešiem.

Kaimiņvalstu attiecības
„Saskaņa” atbalsta pragmatisku ES kopīgo ārējo un
drošības polit iku, kas ir vērsta uz abpusēji izdevīgu
ekonomisko att iecību att īst ību ar kaimiņvalst īm un
cieņpilnu dialogu jautājumos, kuros viedokļi atšķiras.

"Jāuztur	cilvēktiesības	kā
aktuāls	darba	kārtības

jautājums"
Saskaņa

Biežāk	minētie	atslēgvārdi
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"Saskaņa"	pārstāvēs	LV
intereses	EP

Sociāldemokrātiskajā	frakcijā"
Saskaņa

Pieminētās	sabiedrības	grupas
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Šaubīgi	solījumi

ES sociālā dimensija
„Saskaņa” panāks ES sociālās dimensijas
st iprināšanu un st ingrāku ES normat īvo aktu
izst rādi sociālajā jomā, ieskaitot minimālās algas,
pensiju un pabalstu apmēru, piesaistot tos
reālajam izt ikas minimumam, kā arī veselības
aprūpes pieejamību un kvalitāt i, mājokļa polit ikas
standartus." -> Veselības aprūpes organizēšana
un pabalst i ir Latvijas iekšpolit ikas jautājums.

Sociālā progresa pakts
Līdzās jau ieviestajam f inanšu disciplīnas paktam
ir jāievieš arī Sociālā progresa pakts, lai
dalībvalstu valst s budžet iembūtu obligāt i ne t ikai
taupības kritēriji, bet arī sociālā taisnīguma,
nabadzības apkarošanas un cilvēku
pamatvajadzību apmierināšanas kritēriji." ->
Sociālie jautājumi un to uzraudzīšana nav EP
kompetence.
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