Rīga,

12.06.2014.

ES Fondu 2014.-2020. gadam apguve notiks saskaņā ar iepriekš pieņemto
koncepciju
Sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienība un Latvijas Republikas Ministru kabinets – šodien Nacionālās Trīspusējās sadarbības
padomes (NTSP)sanāksmes laikā vienojās par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gadam
apguvi. Tas notiks saskaņā ar 2013. gadā 4. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināto “Koncepciju
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu
2014.-2020.gadā Latvijā”.
Pērn darba devēji saņēmuši dažādu institūciju komentārus, kuros izskanējušas šaubas par
Koncepcijas izstrādes un ieviešanas gaitu. Līdz ar ko LDDK radās jautājums, vai valdība var
apliecināt, ka ES Fondu 2014. – 2020. ieviešanas gaitai nepieciešamas dokumentācijas izstrāde
notiek efektīvi, ir skaidri laika grafiki un apguve netiks kavēta.
Sniedzot atbildi uz darba devēju jautājumu, Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota
Straujuma uzsvēra: „Mēs nevaram atļauties kārtējo reizi ieviest izmaiņas Koncepcijā, aizkavējot
ES Fondu 2014.-2020. apguvi. Pērn apstiprinātā Koncepcija par ES Fondu 2014.-2020. gadam
ieviešanu tika izstrādāta ar sociālo un sadarbības partneru līdzdalību un atbalstu, un tā paliek
spēkā.”
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsvēra, ka ļoti
svarīgi ir šogad uzsākt tādas aktivitātes kā uzņēmējdarbības vides uzlabošana, jauniešu garantijas,
ceļu infrastruktūras attīstīšana u.c., īstenojot tās kā prioritārās vēl pirms Darbības programma tiek
apstiprināta.
Sakarā ar ēnu ekonomikas līmeņa pieaugumu (pirmo reizi pēdējo trīs gadu laikā ēnu ekonomikas
līmenis ir pieaudzis -pieaudzis par 2.7%, un patlaban tas ir 23.8%) un iespējamo nodokļu
paaugstināšanu, NTSP tika aktualizēts jautājums par ēnu ekonomikas apjoma mazināšanu.
Sociālie partneri norādīja, ka jau tagad gadā neiekasēto nodokļu apjoms sastāda vairāk nekā 1
miljardu eiro. Latvijas Konverģences programmā 2014.-2016.gadam plānots no ēnu ekonomikas
papildus iekasēt 110 miljonus eiro, tai ir –aptuveni30 miljonus eirogadā. sasniegti.
“Darba devēji uzskata, ka mazināt pieaugošo ēnu ekonomiku var, radot stimulus nodokļu
nomaksai un nodrošinot labvēlīgu vidi tiem uzņēmējiem, kuri godprātīgi maksā nodokļus. Arī
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darba spēka nodokļu samazināšanai būs pozitīva ietekme. Nodokļu maksāšana ilgtermiņā ir
nodrošināma nevis ar sodīšanu, bet gan ieinteresētību tos maksāt,” uzsver LDDK prezidents
Vitālijs Gavrilovs.
Līdzās diskusijai par ES fondu līdzekļu apguves jautājumiem un ēnu ekonomiku sociālie partneri
NTSP sanāksmes laikā parakstīja Memorandu par sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē 2015. gadā sagatavošanā un norisē. Darba devēji, parakstot sadarbības
memorandu, apliecina gatavību uzņemties līdzatbildību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
izaugsmē un sniegt ieguldījumu sekmīgā Prezidentūras norisē.

Uzziņai:
Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija,
kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības (LBAS) deleģētie pārstāvji.
NTSP mērķis ir veicināt sociālo partneru sadarbību nacionālajā līmenī un nodrošināt saskaņotu, visai
sabiedrībai un valsts interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības jautājumu risināšanu, kas
garantētu sociālo stabilitāti, labklājības līmeņa un tautsaimniecības izaugsmi valstī.
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