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Lai 2017.— Gaiļa gads - ir skaists , veselīgs, piepildīts ar labākajām gaiļa īpašībām
–drosmi, enerģiju, meklēšanas un atrašanas
prieku un pārliecību par savu spēku !

MEŽA NOZARU ARODU BIEDRĪBĀ
21.decembrī notika LMNA Padomes 6.sesija.
Darba gaitā: - 1. Par LMNA 2016.gada 11 mēnešu finansiālo darbību un finansējumu 2017.gadam (ziņo: LMNA priekšsēdētāja vietniece I. Siņica); - 2. Pārskats
par LMNA darbību 2016.gadā (ziņo: - LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons).
Pirms Padomes paredzēto jautājumu izskatīšanas ar LMNA arodorganizāciju vadītājiem, vietniekiem
un arodaktīvu vēlējās tikties Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns, lai
iepazīstinātu LMNA arodaktīvu ar LBAS jaunās vadības
darba prioritātēm ( ...un ne tikai ...).
E. Baldzēns: “- pievērsīsimies
nodokļa sloga mazināšanai darbiniekiem Latvijā, veicot darba samaksas kāpumu, vienlaikus stiprinot mūsu uzņēmumu konkurētspēju un sociālo taisnīgumu; - iesaistīsimies koplīgumu un ģenerālvienošanās slēgšanu procesā,
atbalstot darbiniekiem papildus
noteikto sociālo garantiju neaplikšanu ar darbaspēka
nodokļiem; - nepieļausim darba un arodbiedrības tiesību, darba aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu
grozījumus, kuri vērsti uz darbinieku tiesiskās aizsardzī-

bas, ienākumu un sociālo garantiju mazināšanu vai riskantu un nedrošu nodarbinātības formu veicināšanu; aicināsim Saeimu ratificēt Eiropas Sociālās hartas
4.panta 1.punktu, kas paredz strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu viņiem un viņu ģimenēm
cienīgus dzīves apstākļus... “.
E. Baldzēns atbildēja arī uz klātesošo jautājumiem.
Savas vizītes noslēgumā E.Baldzēns pasniedza LMNA priekšsēdētājam A.Sīmansonam LBAS Atzinības rakstu “Par ilggadēju, profesionālu un veiksmīgu darbu Latvijas Arodbiedrību kustības un
Meža nozaru arodu biedrības stiprināšanā un sociālā dialoga attīstībā”.

Foto no LMNA arhīva

21.12.2016. E.Baldzēns pasniedz Atzinības rakstu
A.Sīmansonam

1.

I. Siņica sniedza pārskatu par LMNA rīcībā
esošo finanšu līdzekļu izlietojumu
2016.gada 11 mēnešos un iepazīstināja Padomes locekļus ar
LMNA finanšu tāmes projektu
2017.gadam.
Padome nolēma: 1. pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu 2016.gada 11 mēnešos pieņemt zināšanai; 2. apstiprināt
LMNA tāmi galvenajos finanšu rādītājos 2017.gadam.
LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons sniedza
Padomes locekļiem īsu apskatu par paveikto
2016.gadā un iecerēm 2017.gadā:
“... Arī 2016.gadā Arodbiedrībai
nesekmējās jaunu arodbiedrības
biedru iesaiste, lai gan vairāki atsevišķi kontakti bija. Tomēr tie nenoslēdzās ar jaunu arodorganizāciju
izveidošanu, jo potenciālo biedru
viena no galvenajām prasībām bija,
- lai par to neuzzina darba devējs...
... daudz laika tika veltīts, lai Valsts Meža dienestā
(VMD) strādājošiem tiktu paaugstināta darba samaksa
vismaz pirmskrīzes līmenī. Jautājuma risināšanai pasākumā tika iesaistīts Tiesībsargs, gan Saeimas deputāti,
gan bija tikšanās ar Zemkopības ministru un valsts sekretāri ...
...joprojām turpinājās—un turpināsies 2017.gadā—
darbs pie Darba likuma 68.panta (par virsstundām) un
110.panta (garantijas arodbiedrības biedriem), bet
Saeimā nogūlies—acīmredzot uz ilgāku laiku— Valsts
dienesta likuma projekts...
... turpinājās darbs pie darbinieku koplīgumā ietverto
sociālo garantiju neaplikšanu ar nodokļiem, - un ir pirmais panākums: ja privātā uzņēmumā darba devējs finansē darbinieku ēdināšanu darbavietā, tas, ar zināmiem nosacījumiem, nav apliekams ar nodokli...
... Baltijas valstu meža nozaru arodbiedrību sadarbības ietvaros LMNA pārstāvji jūnijā tikās ar kolēģiem
Lietuvā un pārrunāja abu valstu arodbiedrību darba
aktualitātes.
Pēc tradīcijas 2017.gadā Baltijas valstu
meža nozaru arodbiedrību tikšanos jāorganizē LMNA ...
... 2017. gadā turpināsim darboties projektā par profesionālo izglītību (Kokrūpniecības nozares ekspertu padomē - NEP)... ;
....
2017.gada
janvārī
tiksimies
ar
‘’Baltijas
akadēmijas’’ pārstāvi un Lietuvas kolēģiem, lai runātu
par jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā. Ceram sarunu rezultātā iegūt vienu apmaksātu štata vienību... ;
... martā plānojam iesaistīties ES finansētā projektā
par ģenerālvienošanos nozares līmenī. Projekta iesniedzējs—LBAS kopā ar LDDK - iesaistīs piecas nozares—
kokrūpniecības, ķīmiskās rūpniecības, būvniecības,
transporta un loģistikas, telekomunikācijas un sakaru.
Projekta darbību regulēs 6.septembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 600 “Darbības program-

2.

LATVIJAS BRĪVO
ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀ
15.decembrī uz LBAS Padomes sēdi no 49 dalīborganizāciju deleģētajiem pārstāvjiem bija ieradušies
44 . Padome apstiprināja Padomes darbības reglamentu
un Valdes darbības reglamentu, kā arī ievēlēja LBAS
Valdi.
LBAS Valde darbosies šādā sastāvā:
Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs;
Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece;
Aleksandrs Muhlinkins, LBAS priekšsēdētāja
vietnieks;
Juris Kalniņš, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu
un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS
priekšsēdētājs;
Valdis Keris, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs;
Maira Muceniece, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja;
Igors Pavlovs, Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības prezidents;
Rita Pfeifere, Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja;
Ilze Priževoite, Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas p.i.;
15. decembrī atjaunotā sastāva LBAS Valde
lēma par LBAS priekšsēdētāja un vietnieku pienākumu
sadalījumu u.c. jautājumiem.
28.decembrī tikās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadība un pauda vienprātīgu secinājumu –
viens no nākamā gada svarīgākajiem uzdevumiem būs
darbs pie jaunās nodokļu politikas stratēģijas ar mērķi
stiprināt tautsaimniecību un uzņēmēju spēju celt vidējo
atalgojumu un darbinieku sociālo nodrošinājumu.
LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone:
”Arodbiedrības ir nozīmīgi mūsu partneri un LDDK pārliecība ir,
ka Latvijai ir jātiecas uz to, lai jau uzņēmumu līmenī darba devējs un darbinieks strādā kopā, balstoties uz partnerības principu. Ir jāapzinās, ka arodbiedrības un darbinieki ir viena no
vērtībām, kas veido uzņēmuma panākumus, jo tām ir jābūt
tieši ieinteresētām, lai uzņēmumiem būtu augsta produktivitāte, rentabilitāte un tie veiksmīgi attīstītos”.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “ Būtiskākais ir,
lai valdības un Saeimas lēmumos tiktu ietvertas darbinieku un
arodbiedrību biedru pamatotas aktuālās intereses, kuras nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un darbinieku labklājības pieaugumu,”

4. janvārī, LBAS vadība tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai apspriestu turpmāko sadarbību un vairākus Latvijas attīstībai svarīgus
jautājumus.
Tikmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atšanās laikā
balsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide
un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma
Ministru
izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcip rez ide nt s
jas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās"
uzsvēra
3.4.2.2. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiearodbiedrīsiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jobu lielo loFoto
no
LBAS
arhīva
mā" īstenošanas noteikumi”;
04.01.2017. Premjers M.Kučinskis ( otrais no mu un to,
... Ir jāuzsāk nopietna gatavošanās LMNA
ir atkreisās ) tiekas ar LBAS vadību A.Muhlinkinu, ka
8.kongresam, kam jānotiek 2018.gada sākumā ...”.
E.Baldzenu, I.Liepiņu
vērts
sa-

darbībai ar LBAS. M. Kučinskis vienojās ar LBAS vadību, ka regulāras tikšanās notiks vienu reizi divos mēnešos.
LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un viņa
vietnieki Irēna Liepiņa un Aleksandrs Muhlinkins
sarunā ar Ministru prezidentu akcentēja nodokļu un
darba samaksas politikas, sociālā dialoga un darba tiesību problēmjautājumus.
Nodokļu politikā, pēc LBAS domām, svarīgākais
ir panākt, lai tā veicinātu normālu darba samaksas kāpumu, turklāt nevis ar pārdalīšanas metodi, bet kāpinot
uzņēmumu konkurētspēju un tautsaimniecības attīstību.
LBAS informēja Ministru prezidentu par kopīgo
ierosinājumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju –
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes paspārnē
izveidot vēl divas apakšpadomes – par vispārējās izglītības un ekonomikas jautājumiem. Ministru prezidents
atbalstīja šo ieceri, bet aicināja to apspriest ar attiecīgajām ministrijām, kā arī kopā ar LDDK izanalizēt
apakšpadomju funkcijas, lai tās nedublētos ar kādām
jau esošajām padomēm vai darba grupām.
LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns kā valdības
labo darbu šī gada valsts budžeta kontekstā minēja
LBAS idejas realizāciju - apstiprinātās nodokļu atlaides
koplīguma sociālajām garantijām, kas gan pagaidām
attiecas tikai uz darbinieku ēdināšanu darbavietā. Tādēļ, pēc LBAS domām, būtu nepieciešams šo atlaižu loku paplašināt, attiecinot to gan uz, piemēram, transporta pakalpojumiem darbiniekiem no/ uz darbavietu u.c.
koplīgumā noteiktajām garantijām, kā arī uz valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrībām.
Ministru prezidents atzinīgi vērtēja koplīgumu
kā instrumentu ēnu ekonomikas mazināšanā un pauda
cerību, ka ideja par nodokļu atlaidēm koplīgumos noteiktajām garantijām attaisnos savu mērķi, un koplīgumi tiks noslēgti arvien vairāk.
LBAS vadība informēja Ministru prezidentu par
nepieciešamību noturēt darbiniekiem svarīgās darba
tiesību normas Darba likumā.

-pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35
stundas nedēļā;
-pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35
stundas nedēļā.
Piezīme: tabulas ar informāciju šiem darba
režīmiem atrodamas LM mājaslapā.
2. Neapliekams papildu labums darbiniekam - ēdināšanas izdevumi
Noteikts jauns iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) atbrīvojums, saskaņā ar kuru neapliks ar IIN darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, nepārsniedzot 480 eiro
gadā (vidēji 40 eiro mēnesī).
Lai būtu tiesības uz atbrīvojumu, darba devējam ir paredzēti daudzi nosacījumi:
-apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu
darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz 5% no
darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;
-nodarbina vismaz sešus darbiniekus;
-pirmstaksācijas gada 15. decembrī nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;
-darba devējs pēdējo divu taksācijas gadu laikā
nav atzīts par vainīgu pārkāpumā saistībā ar darba tiesību normām un vēl citos gadījumos.
Nodokļa atbrīvojumu par ēdināšanas izdevumiem nepiemēro, ja darba devējs ir valsts, pašvaldības, publiskas personas vai publiski privātā kapitālsabiedrība.
3. Iemaksas 3. pensiju līmenī – ieguldītais
jāatstāj divus gadus:
Saskaņā ar likuma 10. pantu (Attaisnotie izdevumi)
privātajos pensiju fondos (pensiju 3. līmenī) veiktās iemaksas, kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, ir attaisnotie izdevumi, no kuriem sekojošajā gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,
var atgūt kā pārmaksāto nodokli 23 procentus.
4. Atvieglojums par laulāto, kurš kopj bērnu ar invaliditāti:
Ar
likuma
grozījumiem
13. pantā
no
JAUNAIS GADS AR JAUNĀM IZMAIŅĀM
2017. gada noteiktas tiesības uz nodokļa atvieglojumu
par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs
1.
2017. gadā minimālā alga – 380 eiro.
bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts
Labklājības ministrija, tāpat kā iepriekšējam gadam,
par personu ar invaliditāti, ja nestrādājošais laulātais
ir aprēķinājusi četru veidu normālā darba laika minimānesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts
lās stundas tarifa likmes pa 2017. gada mēnešiem:
pensiju.
- darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedē5. Nodokļa atbrīvojums NVO un komersanļu un 40 stundas nedēļā (skat.tabulu);
ta stipendijai:
Turpmāk ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiks
apliktas stipendijas līdz 280 eiro mēnesī, ko izglītojamam
darba vidē balstītu mācību ietvaros izmaksā komersants,
iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziska persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais
uzņēmums, tajā skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība,
un citi saimnieciskās darbības veicēji.
6. Atbalsts slimnieku pavadošām personām
Līdz šim likums noteica, ka palīdzība naudā, kas
saņemta no sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) ārstniecības izdevumu segšanai, gada apliekamajā ienākumā
netiek ietverta un ar nodokli netiek aplikta, ja attiecīgās
summas izlietojums ārstniecības mērķiem ir apliecināts ar
attaisnojuma dokumentiem, ko uzglabā SLO. Praksē ir gadījumi, kad personām ar veselības traucējumiem nepieciešama ir pavadošo personu klātbūtne, paskaidrots grozījumu
anotācijā.
Tāpēc jau minētais likuma 9. pants ir papildināts paredzot ar nodokli neaplikt palīdzību naudā, kas saņemta
no sabiedriskā labuma organizācijas, lai nodrošinātu slimnieka
-darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un tā pavadošās personas pārvietošanos līdz ārstniecības ie-

un 40 stundas nedēļā;

stādei.

7. Minimālais mēneša NM mazāks, diferencētais – lielāks:
Minimālais mēneša neapliekamais minimums
2017. gadā būs 60 eiro (gadā – 720). 2016. gadā neapliekamais minimums bija 75 eiro (gadā – 900 eiro).
Neapliekamā minimuma samazināšana notiek
saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
12. pantā no 2016. gada ieviesto diferencēto neapliekamo minimumu.
Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 1 par neapliekamā minimuma un
nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai ikmēneša neapliekamais minimums
katru gadu pakāpeniski tiek samazināts, savukārt maksimālais gada neapliekamais minimums - pakāpeniski
palielinās, 2016. gadā tas bija 1200 eiro, 2017. gadā - 1380 eiro.
Minimālo mēneša neapliekamo minimumu piemēro katru mēnesi ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
8. Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā
darījumu, kura summa pārsniedz 7200 eiro
(neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā
vai vairākās operācijās).
9. Pārrēķinās pensijas, kuras piešķirtas
2011. gadā.
Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem,
kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā,
piemērojot negatīvu kapitāla indeksu. Turpmāk indekss
būs pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un
senioriem papildus nekas nav jādara.
10. Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periods -sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā (iepriekš bija 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms
bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.
Piezīme: Labklājības ministrija norādīja, ka
valsts šādā veidā varētu ietaupīt septiņus miljonus eiro.

MINISTRA PĀRDOMAS ...

Labklājības ministrs J.Reirs: “... sociālais budžets
Latvijā veidots pēc pašfinansēšanās principa - tā izdevumi
tiek finansēti no veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Sociālās apdrošināšanas mērķis ir daļēji kompensēt
līdzšinējos ienākumus, ja tie zaudēti noteikto sociālo risku gadījumos– aizejot pensijā, bezdarba, nelaimes gadījuma darbā
un arodslimības, invaliditātes, maternitātes un slimības gadījumos, kā arī bērna kopšanas laikā.
Jau ilgstoši trešdaļai no visiem sociāli apdrošinātajiem
cilvēkiem iemaksas tiek veiktas no iemaksu objekta līdz valstī
noteiktai minimālai darba algai. Līdz ar to pastāv iespēja, ka
šie cilvēki nevarēs sev nodrošināt pat minimālo pensiju. Tā rezultātā nākotnē viņiem nebūs pietiekami līdzekļi ikdienas iztikai, kas var radīt slogu pārējiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem...”.(19.12.2016.)
Pārdomām: Ministra teiktā ilustrācijai ieskatīsimies
(un salīdzināsim ) tikai dažos 2017.gada valsts budžeta skaitļos:
Budžeta pozīcija

ieņēmumi

izdevumi

Valsts budžets 2017,
no tā:

8,02 miljardi
eiro

8,37 miljardi eiro

Sociālai aizsardzībai

2,24 miljardi
eiro

2,84 miljardi
eiro

Ekonomiskai darbībai

1,74 miljardi eiro

DARBA AIZSARDZĪBAS
PREVENTĪVIE PASĀKUMI – 2017.
6.decembrī Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijas Informācijas padomē apstiprināts Darba aizsardzības
preventīvo pasākumu plāns 2017.gadam.
Plānā uzsvars likts uz informatīvajiem pasākumiem.
Paredzētas 3 konferences (bioloģiskie4faktori darba vidē; putekļi darba vidē un sprādzienbīstamība darba vidē) darba aizsardzības speciālistiem , vides, personāla speciālistiem un
arodveselības un arodslimību ārstiem. Ir paredzēti 9 reģionālie
semināri. Piem., Darba vides Ķīmiskie riska faktori, Ergonomiskie riska faktori un to novērtēšana, preventīvo pasākumu
plānošana u.c. semināri. Rīgā notiks seminārs “Darba aizsardzības prasības drošam darbam ar aprīkojumu un bīstamajām
iekārtām”. Būs 14 specializētie semināri, t.sk. Kokapstrādē
(sadarbībā ar VDI) Darba vides ķīmiskie faktori – nozarē izmantotās vielas (riski/sekas), ķīmisko vielu radītā riska novērtējums, ķīmisko vielu aprite, dokumentācija, IAL, preventīvie
pasākumi. Maijā paredzēts seminārs “Darba vide un grūtniecība”, oktobrī - “Drošs darbs slēgtās telpās”, “Jaunas darba aizsardzības formas”. Notiks semināri Ģimenes ārstiem, fizikālās
medicīnas ārstiem, Profesionāli izglītojošo skolu pedagogiem,
2 konferences Arodslimību ārstiem. OiRA Informatīvajā kampaņā varēs apgūt darbu ar riska novērtējuma moduļiem. Interesanta varētu būt NAPO priekšnesuma izstrāde, piedaloties
profesionālās
izglītības
iestāžu
pedagogiem,
bērniem/
jauniešiem, aktierim... Notiks Darba aizsardzības filmu konkurss, tiks izstrādātas brošūras, atgādnes (piem., “Papīra un
kartona
izstrādājumu
ražošana”
un
arī
buklets—
“Arodslimnieku un nelaimes gadījumos cietušu tiesības un iespējas saņemt atlīdzību no valsts” .

Piebilde: Plānā iekļauti arī daži no LMNA ierosinātajiem pasākumiem (par arodslimnieku un nelaimes
gadījumos cietušo tiesībām, semināri uzticības personām ...).

STARPTAUTISKAJĀ ARODKUSTĪBĀ
EIROPAS ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJA 2017.gadu pasludinājusi par

darba samaksas pieauguma gadu Eiropas
darba ņēmējiem, uzsākot īpašu kampaņu:
PIENĀCIS LAIKS MŪSU ATJAUNOTNEI!
"Ir pienācis laiks mūsu atjaunotnei", sacīja ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini. "Peļņa un vadītāju atalgojumi jau sen
atguvušies no krīzes, bet darbinieku darba samaksa vēl nav
atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Katrs trešais darbinieks cīnās,
lai savilktu kopā galus".
Eiropas Arodbiedrību konfederācija, tiekoties savā Izpildkomitejā ar valstu arodbiedrību vadītājiem, vienojās, ka
a) viņi uzstās uz atalgojuma pieaugumu Eiropas darba ņēmējiem visa 2017.gada laikā;
b) darba samaksas pieaugums ir pilnīgi pamatots, lai
risinātu pieaugošo nevienlīdzību un nabadzību darba vietā, un,
lai radītu izaugsmi un atjaunotni visiem;
c) piešķirot darbiniekiem vairāk naudas tērēšanai,
mēs paceltu visu ekonomiku daudz efektīvāk nekā pašreizējie
pasākumi, piemēram, nodokļu samazinājumi un valsts izdevumu samazināšana, un dotu impulsu gan uzņēmējdarbībai, gan
arī darba ņēmējiem.
"Mēs meklēsim algas palielinājumu, kur vien iespējams," sacīja ETUC konfederālā sekretāre Estere Linča.
"Visefektīvākais līdzeklis, lai panāktu samaksas pieaugumu, ir
ar koplīgumu palīdzību starp arodbiedrībām un darba devējiem, bet mēs skatīsim arī minimālo algu tajās valstīs, kur
koplīgumu pārrunas nav efektīvas. ... Jautājumu par algu pieaugumu mēs virzīsim izskatīšanai gan darba devējiem, gan
politikas veidotājiem."

