ZINI UN DOMĀ!
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Vai, Jūsuprāt, Latvija ir ieguvusi
tos labumus, ar kuriem valdība un
dažādi eksperti pamatoja pārejas
no latiem uz eiro nepieciešamību?

Aģentūra SKDS pēc Latvijas Nākotnes Institūta pasūtījuma veica
aptauju, noskaidrojot sabiedrības uzskatus par to, vai Latvija ir ieguvusi
labumus, ar kuriem valdība un eksperti pamatoja pārejas no latiem uz eiro
nepieciešamību.
Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc Latvijas iedzīvotāju domām Latvija
nav ieguvusi tos labumus, ar kuriem valdība un dažādi eksperti pamatoja
pārejas no latiem uz eiro nepieciešamību – 37.5% iedzīvotāju uzskata, ka
Latvija nepārprotami nav tos ieguvusi, un 32.6% – ka drīzāk nav ieguvusi
(kopā 70.1%).
Tikai 4% iedzīvotāju uzskata, ka Latvija nepārprotami ir ieguvusi
solītos labumus, un 16% uzskata, ka drīzāk ir ieguvusi (kopā 20%).

«Latvijas iemaksas un valsts garantijas eiro valūtas
stabilizācijas vajadzībām, kas skaitāmas ap trīs miljardu
eiro apmērā, būtiski palielina nodokļu slogu Latvijā un
spiež veikt tālākus taupības pasākumus,» uzskata Latvijas
Nākotnes Institūta valdes priekšsēdētājs Normunds
Grostiņš «Tai pat laikā varas solītie labumi no iestāšanās
Eirozonā ne tuvu nav saņemti solītajā apmērā.»

Kāda ir jūsu attieksme pret valdības
lēmumu pāriet no latiem uz eiro?
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Neitrāla attieksme 25%

Lai pievienotu Eirozonai, Latviju piespieda veikt dramatiskus
taupības pasākumus ar ļoti smagām sekām. Taupības nolūkos, piemēram,
tika likvidēta Valsts Būvinspekcija.
Tautai jāatgūst tiesības ierosināt referendumus par ES jautājumiem.
Tādēļ jāmaina Satversmes 68. pants, kur 2003. gadā tika noteikts
aizliegums tautai lemt par jebkuriem ES jautājumiem. Tas deva kangariem
iespēju, atšķirībā no Skandināvijas valstīm, uzspiest eiro pretēji tautas
vairākuma gribai, uzskata Latvijas Nākotnes Institūta valdes priekšsēdētājs
Normunds Grostiņš

EAF daļēji finansē Eiropas Parlaments,
kas nav atbildīgs par šīs publikācijas saturu
www.eurallfree.org

Vairāk informācijas par
Latvijas Nākotnes Institūta
darbu var atrast www.parlatu.lv

