Rīga, 2021.gada 1.februārī, Nr.2-9e/15
Latvijas Republikas 13.Saeimas priekšsēdētajai Inārai Mūrniecei
Saeimas Eiropas lietu komisijai
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai
Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam
Ministru Kabineta locekļiem
Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas
Par Latvijas Atjaunošanas un noturības plāna projektu
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas (FM)
vadībā ministriju sagatavoto Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) plāna
projektu (2021.gada 20.janvāra redakcijā). LDDK ir identificējusi būtiskus trūkumus un
nepilnības ANM/RRF plāna projektā un uzskata, ka plāna projekts ir konceptuāli
koriģējams un pilnveidojams. Ir nepieciešams skaidrs un visaptverošs ekonomiskais
izvērtējums par plānoto investīciju projektu atdevi.
Atbilstoši LDDK aplēsēm privātajā sektorā (uzņēmumos, mājsaimniecībās) tiktu
ieguldīti 295,6 miljoni EUR jeb 18% no šobrīd plānotājām izmaksām, savukārt
publiskajā sektorā – 1,35 miljardi EUR (82%). Tas nozīmē, ka publiskajā sektorā tiktu
izlietota lielākā daļa no šī [aizņemtā] finansējuma, kas būtu aptuveni 4,5% no Latvijas
IKP.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) informāciju, lai finansētu atveseļošanu, ES
aizņemsies finanšu tirgos un summas sadalīs starp valstīm. Savukārt, lai EK varētu
sākt aizņemties, visām ES dalībvalstīm saskaņā ar to konstitucionālajām prasībām ir
jāratificē jaunais Padomes Lēmums par ES pašu resursu sistēmu. Kā norāda EK,
attiecībā uz jauniem ieņēmumu avotiem, kas palīdzēs atmaksāt aizņēmumu, EK līdz
2021. gada jūnijam plāno nākt klajā ar priekšlikumiem par ieņēmumu avotiem, kas
saistīti ar oglekļa ievadkorekcijas mehānismu, digitālo nodevu, ES emisijas kvotu
tirdzniecības sistēmu. Savukārt līdz 2024. gadam EK plāno nākt klajā ar
priekšlikumiem par jauniem ieņēmumu avotiem, piemēram, finanšu darījuma nodokli,
finanšu iemaksu saistībā ar korporatīvo sektoru un jaunu kopējo uzņēmumu ienākuma
nodokļa bāzi.
LDDK vērš jūsu uzmanību uz to, ka ANM/RRF plāna projektā nav norādes par Latvijas
nostāju saistībā ar potenciālajiem jauniem ieņēmumu avotiem un to ietekmi uz Latvijas
uzņēmumu konkurētspēju un tautsaimniecību, un nav sniegts redzējums, kā Latvija
plāno atdot starptautiskajos tirgos ES aizņemto naudu, kas ir ANM/RRF pamatā.
Lai veiktu konceptuālas korekcijas un pilnveidotu ANM/RRF plāna projektu, LDDK
ierosina:
1. fokusēt publiskās investīcijas pasākumos, kas sekmē inovācijas, produktivitāti,
eksportspēju, kas nodrošinās transformāciju, noturību un izaugsmi;
2. nodrošināt plānā paredzēto finansējumu uzņēmējdarbībai vismaz 70% apmērā;
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nodrošinot savstarpējo demarkāciju gan ANM/ RRF plāna projekta
ietvaros, gan ar dažādiem finansējuma avotiem;
2.3.
samazinot plānotos pārvaldības un administratīvās kapacitātes
izdevumus;
2.4.
izslēdzot uz valsts budžetu attiecināmos izdevumus;
2.5.
nodrošinot saskaņotību ar spēkā esošajiem ES un nacionālajiem valsts
atbalsta noteikumiem.
3. Finanšu ministrijas (FM) vadībā sagatavot un iesniegt sociālajiem partneriem
tālākās ANM/ RRF plāna pilnveides un starpministriju un sociālo partneru
konsultāciju saturisko un laika plānu, ņemot vērā sociālo partneru iepriekš
iesniegtos priekšlikumus.
2.2.

LDDK priekšlikumi tika izskatīti Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP)
2021.ga 29.janvāra sēdē, kurā valdība un sociālie partneri – Latvijas Darba devēju
konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – pārsprieda
ministriju sagatavoto ANM/RRF plāna projektu. Puses vienojās nākamajā ANM/RRF
plāna izstrādes posmā nepieciešams pilnvērtīgi iesaistīt sociālos partnerus. Lai to
nodrošinātu, FM izstrādās tālāko konsultāciju satura un laika plānu, ņemot vērā LDDK
un LBAS priekšlikumus. Savukārt, iesniedzot ANM/RRF plāna projektu izskatīšanai
Ministru kabinetā un EK, kā papildu dokumenti būs pievienoti arī LDDK un LBAS
izstrādātie priekšlikumi.
Papildus informējam, ka 2021.gada 13.janvārī Ziemeļvalstu un Baltijas darba devēju
organizācijas sagatavoja paziņojumu, aicinot Eiropas Komisiju stingrāk uzraudzīt Next
Generation EU (Nākamās paaudzes ES) fondu izmantošanu. Lai nodrošinātu
pieejamā finansējuma izlietošanu ilgtspējīgai attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai,
astoņu valstu darba devēju un nozaru organizācijām aicina nodrošināt ekonomikas
atlabšanas rezultātu uzraudzību, kura pamatā ir skaidri noteikti kvantitatīvie mērķi
ekonomikas atveseļošanai.
Pielikumi:
1. LDDK pozīcija Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdei
2020.gada 29.janvārī Par Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānismu” uz 2
lappusēm;
2. LDDK pozīcija Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdei
2020.gada 18. decembrī Par Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānismu” uz
7 lappusēm;
3. Ziemeļvalstu un Baltijas darba devēju organizāciju paziņojums 2021.gada
13.janvārī, latviešu valodā uz 2 lappusēm.
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