Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Informatīvais ziņojums
“Par 2018.gada 12.jūlija Euro grupas un 2018.gada 13.jūlija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 12. un 13.jūlijā Briselē notiks Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus. Tiek
plānots izrunāt jūnija Euro samita rezultātus, Eiropas Komisijas vasaras starpposma
prognozes, Euro zonas fiskālo nostāju, kā arī vērtēt Īrijas un Spānijas pēcprogrammas uzraudzību.
Savukārt ECOFIN plānots turpināt diskutēt par Pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
vispārējo apgrieztās maksāšanas sistēmu, PVN e-publikācijām, uzklausīt un
apmainīties ar viedokļiem par Austrijas prezidentūras darba programmu, 2018.gada
28.-29.jūnija Eiropadomes sanāksmes rezultātiem un noslēgumā pieņemt ES kopīgo
nostāju, gatavojoties G20 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmei
Buenosairesā (Argentīnā) š.g. 21.-22.jūlijā.

Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Jūnija Euro samita rezultāti
Sanāksmē plānots informēt par notikušo jūnija Euro samitu. Tas ir devis skaidru
mandātu strādāt ar Banku savienības pilnveidošanas pabeigšanu, ir jāuzsāk politiskās
debates par EDIS (Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma) ceļa karti. Jāturpina
tālāka Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) reformas pilnveide, jo īpaši attiecībā uz
Publiskā atbalsta instrumenta (common backstop) aspektiem. Rezultātiem jābūt
2018.gada decembrī.
Euro samitā atzinīgi vērtēja 2018.gada 21.jūnija Euro grupas pieņemto paziņojumu
par finanšu palīdzības noslēgšanu Grieķijai.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Eiropas Komisijas vasaras starpposma prognozes - prezentācija
Euro grupas sanāksmes laikā plānots ministrus informēt par Eiropas Komisijas
vasaras starpposma prognozēm1 .
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai Eiropas Komisijas prezentāciju par vasaras starpposma
prognozēm.
Euro zonas fiskālā nostāja
Plānots pārrunāt euro zonas fiskālo nostāju, uzmanību pievēršot Eiropas Fiskālās
padomes2 (turpmāk – EFP) ziņojumā izteiktajiem secinājumiem.
Atbilstoši Eiropas Komisijas pavasara prognozēm euro zonas fiskālā nostāja kopš
2015.gada ir neitrāla un tiek plānots, ka tāda tā saglabāsies vismaz līdz šī gada
beigām. Vienlaicīgi Eiropas Komisija atzīmē, ka iespējas ar fiskālajiem pasākumiem
veicināt tautsaimniecības pieprasījuma pieaugumu mazinās.
EFP ir rekomendējusi 2018.gadā dalībvalstīm ievērot neitrālu fiskālo nostāju, bet
jebkurus neplānotus ieņēmumus budžetā izmantot parāda līmeņa samazināšanai.
Ņemot vērā pašreiz labvēlīgo ekonomisko klimatu, arī EFP saredz nepieciešamību un
iespējas veidot fiskālās rezerves sliktajiem laikiem.
EFP atbalsta Eiropas Investīciju stabilizācijas mehānisma priekšlikumu 3 , kas varētu
uzlabot euro zonas noturību pret šokiem. Vienlaicīgi EFP uzskata, ka ir nepieciešams
veikt priekšlikuma uzlabojumus, kā arī tā lielums varētu būt nepietiekams.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jānodrošina Stabilitātes un izaugsmes pakta
nosacījumu ievērošana, lai netiktu zaudēta uzticība dalībvalstu ekonomikas
koordinācijas spējām un ES fiskālās pārvaldības ietvaram, kas turpmāk var negatīvi
ietekmēt tālāko tautsaimniecības un fiskālo stabilitāti.

Uz informācijas sagatavošanas brīdi nav pieejams pamatdokuments, lai atspoguļotu plašāk saturu. Tiek
pieļauts, ka tā varētu būt tikai Eiropas Komisijas mutiska informēšana par šo jautājumu.
2
Eiropas Fiskālā padome ir neatkarīga institūcija ar mandātu sniegt padomus EK par euro zonas fiskālās
politikas kopējo virzību un novērtēt ES fiskālā ietvara darbību. Padome ir izveidota 2015.gadā.
3
2018.gada maijā EK nāca klajā ar leģislatīvo priekšlikumu, kas paredzēja Eiropas Investīciju stabilizācijas
mehānisma izveidi. Plānots, ka mehānisms daudzgadu budžeta ietvaros 7 gadu laikā finansēs 30 mljrd. euro
aizdevumu formā, ietverot grantu komponenti, lai subsidētu procentu izdevumus.
1
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Īrija – pēc-programmas uzraudzība
Plānots, ka Euro grupa tiks iepazīstināta ar galvenajiem Īrijas pēc-programmas
uzraudzības misijas4 novērojumiem5 .
2013.gada decembrī Īrija veiksmīgi noslēdza starptautisko finanšu palīdzības
programmu. Ņemot vērā, ka Īrija ir pakļauta pēc-programmas uzraudzībai līdz 75%
no sniegtā aizdevumu apjoma nebūs atmaksāti. No šī gada 14. līdz 18.maijam
norisinājās astotā pēc-programmas uzraudzības misija. Nākamā misija plānota šī
gada rudenī.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvijas pieņem zināšanai pausto informāciju.
Spānija – pēc-programmas uzraudzība
Plānots pārrunāt un izskatīt Spānijas pēc-programmas uzraudzības jautājumus.
Atjauninātajā budžeta plāna projektā iekļautas ekonomikas un budžeta prognozes,
kurās iekļauti 2018.gada 3.aprīlī Spānijas parlamentam apstiprinātie pasākumi
budžeta likuma projektā, kā arī papildu izdevumi pensijām.
Spānija ir turpinājusi rekorda augstu ekonomikas izaugsmi. Izlaides apjoms pieauga
par 3,1% 2017.gadā, virs euro zonas vidējā rādītāja trešo gadu pēc kārtas. Dinamiskā
darbavietu radīšana izraisīja bezdarba līmeņa samazināšanos, kas joprojām ir ļoti
augsta.
Eiropas Komisija 2018.gada 7.martā publicētajā 2018.gada valsts ziņojumā Spānijai
secināja, ka Spānija joprojām piedzīvo makroekonomisko nelīdzsvarotību. Saskaņā
ar Eiropas Komisijas 2018.gada pavasara prognozi, deficīts ir noteikts, lai 2018.gadā
samazinātos līdz 2,6% no IKP. Tomēr Eiropas Komisija prognozē, ka 2018.gadā
netiks izpildīti ne budžeta deficīta mērķi, ne fiskālie centieni, kas pieprasīti 2016.gada
Padomes ziņojumā, tāpēc aktualizētais budžeta plāna projekts ir ekspansīvs.
2018.gada 8.februārī ESM direktoru padome apstiprināja divas papildu brīvprātīgas
pirmstermiņa atmaksas Spānijai. Rezultātā Spānija jau ir atmaksājusi 35,3% no
sākotnējā aizdevuma.
Latvijas nostāja Euro grupā
Misiju veidoja Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvji, un tā tika koordinēta ar Starptautisko
Valūtas fondu. Misijā piedalījās arī Eiropas Stabilitātes mehānisms, agrīnā brīdinājuma sistēmas novērtēšanas
ietvaros.
4

Pēc-programmas uzraudzības ietvaros dalībvalsts netiek pakļauta formālo nosacījumu izpildei, tomēr Padome
var pieņemt rekomendāciju nepieciešamo korektīvo pasākumu veikšanai.
5
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Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) vispārējā apgrieztā maksāšanas sistēma –
viedokļu apmaiņa
ECOFIN sanāksmes laikā plānots vēlreiz apspriest priekšlikumu Padomes direktīvai,
ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu
saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta
robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu, lai vienotos par
vispārēju pieeju. 2017.gada 16.jūnija ECOFIN sanāksmē šis jautājums tika skatīts
pirmo reizi, bet vienošanās par to netika panākta. Līdz 2018.gada 25.maijā notikušajai
ECOFIN sanāksmei diskusijas par šo priekšlikumu nebija notikušas. Savukārt š.g.
25.maija ECOFIN sanāksmē atkal tika mēģināts panākt vienošanos par minēto
priekšlikumu, tomēr vienbalsīga atbalsta no dalībvalstu puses šim jautājumam nebija.
Tāpēc Austrijas Prezidentūras laikā mēģinās panākt nepieciešamo vienošanos.
2018.gada 25.maijā notikušajā ECOFIN sanāksmē atsevišķas dalībvalstis norādīja,
ka netic apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības efektivitātei krāpšanas
apkarošanā un tām ir bažas, ka, ieviešot vispārējo apgriezto jeb reverso PVN
maksāšanas kārtību vienā dalībvalstī, krāpšana varētu migrēt uz citām dalībvalstīm,
kurās šī kārtība nebūs ieviesta.
Priekšlikuma mērķis ir samazināt atsevišķās dalībvalstīs krāpšanu PVN jomā un
novērst tās izplatību, nodrošinot, ka krāpšana PVN jomā nepārvietojas no vienas
nozares uz citu vai starp dalībvalstīm.
Priekšlikums paredz īpaša juridiskā pamata noteikšanu vispārējās PVN apgrieztās
maksāšanas kārtības piemērošanai uz noteikta laika periodu precēm un
pakalpojumiem, kuru vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību. Šajā priekšlikumā
joprojām paredzēts augsts subsidiaritātes līmenis dalībvalstīm, jo šīs kārtības
piemērošana ir brīvprātīga un, ja ir izpildīti kritēriji, katra dalībvalsts var pieņemt
lēmumu par to, vai pieprasīt šādu atkāpi.
Lai ieviestu vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, dalībvalstij ir jāatbilst
noteiktiem nosacījumiem, kas raksturo augstu PVN krāpšanas līmeni dalībvalstī.
Priekšlikums paredz, ka dalībvalstij, kas piemēro vispārējo PVN apgrieztās
maksāšanas kārtību, ir jānosaka atbilstošu un efektīvu elektronisku ziņošanas
pienākumu visiem reģistrētiem PVN maksātājiem.
Lai dalībvalsts varētu ieviest vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, tā
iesniedz pieteikumu Eiropas Komisijai, kurā norāda PVN direktīvā noteikto
informāciju (atbilstību vispārējās PVN apgrieztās maksāšanas kārtības
nosacījumiem, šīs kārtības piemērošanas laiku, PVN maksātāju informēšanas
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pasākumus un pasākumu aprakstu papildinošiem pasākumiem). Ja visa informācija ir
iesniegta, Eiropas Komisija trīs mēnešu laikā iesniedz Padomē priekšlikumu par
atkāpes piešķiršanu konkrētajai dalībvalstij. Padome, pieņemot lēmumu vienprātīgi,
var atļaut dalībvalstij ieviest vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību. Ja
Eiropas Komisija uzskata, ka pieprasījums neatbilst noteiktajām prasībām, tad
ievērojot šo pašu termiņu, tā sniedz atteikuma paskaidrojumu dalībvalstij un
Padomei.
Ja tiek konstatēta vispārējās PVN apgrieztās maksāšanas kārtības negatīva ietekme
uz iekšējo tirgu, tad Eiropas Komisija iesaka atcelt visus īstenošanas lēmumus ne
agrāk kā divpadsmit mēnešus pirms pirmais īstenošanas lēmums, kas atļāvis ieviest
vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, ir stājies spēkā. Tiek uzskatīts, ka
Padome ir atcēlusi šos īstenošanas lēmumus, ja vien Padome 30 dienu laikā nenolemj
noraidīt Eiropas Komisijas ieteikumu.
Vispārējā PVN apgrieztās maksāšanas kārtība piemērojama tik ilgi, kamēr tiks
ieviesta galīgā PVN sistēma.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē6
Latvija kopumā atbalsta priekšlikumu, ka nepieciešamības gadījumā ar vispārējo
PVN apgriezto maksāšanas kārtību dalībvalstis varētu uzlabot PVN iekasēšanu un
efektīvāk apkarot PVN nemaksāšanu, tādējādi varētu veicināt dalībvalstu ieņēmumu
pieaugumu. Latvija kompromisa vārdā var atbalstīt priekšlikuma tālāko virzību,
lai gan Latvija saskata problēmas un riskus, kā šāda vispārēja PVN apgrieztās
maksāšanas kārtība darbosies dalībvalstī, kura izvēlas šo kārtību ieviest. Saskatām
arī risku attiecībā uz darījuma robežvērtības 10 000 euro apmērā noteikšanu, jo
varētu tikt sadalīti darījumi tā, lai minētā robežvērtība netiktu pārsniegta.
Latvijai nav iebildumu, ja vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību ievieš uz
ierobežotu laika periodu.
PVN e-publikācijas – vispārējā pieeja
ECOFIN sanāksmes laikā tiek plānots atkārtoti apspriest vispārēju pieeju par
priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz
PVN likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem.
2017.gada 16.jūnija ECOFIN sanāksmē šis jautājums tika skatīts pirmo reizi, bet
vienošanās par to netika panākta. Līdz 2018.gada 25.maijā notikušajai ECOFIN
sanāksmei diskusijas par šo priekšlikumu nebija notikušas. Savukārt š.g. 25.maija
ECOFIN sanāksmē atkal tika mēģināts panākt vienošanos par minēto priekšlikumu,
Uz 2017.gada 16.jūnija ECOFIN tika apstiprināta Latvijas pozīcija Nr.2 “Par priekšlikumu Padomes
direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar
noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK
par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”.
6
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tomēr starp dalībvalstīm nebija iespējams panākt vienošanos par šo priekšlikumu ,
tāpēc Austrijas Prezidentūras laikā mēģinās panākt nepieciešamo vienošanos.
2018.gada 25.maijā notikušajā ECOFIN sanāksmē viena dalībvalsts7 norādīja, ka nav
atrisināti tehniskie jautājumi un nav kliedētas bažas par PVN samazinātās likmes
noteikšanu. Priekšlikums nav vērtēts no dalībvalstu nodokļu politikas realizācijas
viedokļa, kā arī digitālās jomas kontekstā.
Saskaņā ar Direktīvu 2006/112/EK elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk.
elektroniski sniegtām publikācijām (turpmāk – e–publikācijām), jāpiemēro PVN
standartlikme, kas ES kā minimālā ir noteikta 15% apmērā. Vienlaikus, dalībvalstīm
ir iespēja publikācijām jebkurā fiziskā formātā noteikt samazinātu PVN likmi, kas
attiecīgi ES kā minimālā ir noteikta 5% apmērā, un atsevišķām dalībvalstīm ir dota
iespēja turpināt piemērot PVN likmes, kas ir zemākas nekā šobrīd esošā minimālā
PVN likme 5% apmērā, tā sauktās īpaši samazinātās likmes, tostarp atbrīvojumus ar
tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN noteiktām drukātām
publikācijām.
Direktīva 2006/112/EK pašlaik liedz dalībvalstīm piemērot e–publikācijām tādas
pašas PVN likmes, kādas tās piemēro fiziskām publikācijām, tādējādi e–publikācijām
ir ievērojami mazāk labvēlīgs PVN režīms salīdzinājumā ar drukātām publikācijām.
Priekšlikuma mērķis ir ļaut dalībvalstīm saskaņot PVN likmes e-publikācijām un
jebkura fiziskā formāta publikācijām, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību digitālajā
ekonomikā. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā rīcības brīvība noteikt PVN likmes
publikācijām un ierobežot samazinātu PVN likmju piemērošanas jomu.
Šie noteikumi vairs nebūs piemērojami, tiklīdz ES Padome pieņems tiesību aktus par
galīgo PVN sistēmu, tostarp noteikumus par PVN likmju noteikšanu. 8
Latvijas nostāja ECOFIN padomē9
Latvija pēc būtības atbalsta vienādu attieksmi pret fiziska un digitāla formāta
publikācijām, tādējādi kopumā atbalsta priekšlikumu. Vienlaikus uzsverot, ka
dalībvalstu līmenī jautājums par samazinātās PVN likmes ieviešanu joprojām ir
skatāms valsts budžeta politikas kontekstā.
Latvija tomēr vērš uzmanību uz praktiskām problēmām, kas varētu rasties,
ieviešot samazināto PVN likmi e–publikācijām. Pastāv bažas, ka varētu tikt
apgrūtināta pārrobežu tirdzniecība un arī PVN administrēšana. Lai gan atbalstām
Mūsu rīcībā nav informācijas, kura dalībvalsts.
2018.gada 18.janvārī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu
2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm. Šī priekšlikuma mērķis ir ieviest noteikumus
par PVN likmju noteikšanu visā Eiropas Savienībā, stājoties spēkā galīgajai PVN sistēmai darījumos starp
dalībvalstīm.
9
2017.gada 16.jūnija ECOFIN tika skatīts jautājums par priekšlikumu PVN likmēm e-publikācijām, par ko ir
apstiprināta pozīcija Nr.1 “Par Eiropas Komisijas priekšlikumu – Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu
2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un
periodiskiem izdevumiem”.
7
8
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pieeju, ka dalībvalstīm jāsaglabā rīcības brīvība ierobežot samazināto PVN likmju
piemērošanas jomu, tomēr rodas jautājums, vai dalībvalstīm piešķirtā brīvība neradīs
problēmas PVN piemērošanā pārrobežu darījumos, kad PVN maksātājam ir jāsaprot,
kāda PVN likme piemērojama konkrētajai e–publikācijai attiecīgajā dalībvalstī.
Dažādi – aktuālie tiesību aktu priekšlikumi – Prezidentūras informācija
Prezidentūra informēs par aktuālākajiem tiesību aktu priekšlikumiem finanšu
pakalpojumu jomā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Austrijas prezidentūras darba programmas prezentēšana – viedokļu apmaiņa
Sanāksmes laikā Austrijas prezidentūra informēs par darba programmu 2018.gada
otrajam pusgadam. Austrijas prezidentūras galvenās vispārīgās prioritātes ir:
• patvērums un migrācija,
• ārējo robežu aizsardzība,
• radikalizācijas, terorisma un organizētās noziedzības apkarošana,
• digitālā drošība,
• Eiropas vērtību aizsardzība.
Savukārt, ECOFIN Padomes darba kārtībā galvenie jautājumi Austrijas prezidentūras
laikā būs sekojoši:
• Banku savienības pabeigšana un Kapitāla tirgu savienības (CMU) attīstība –
Prezidentūra koncentrēsies uz turpmākiem risku mazināšanas pasākumiem;
• Ekonomikas politikas koordinācijas padziļināšana un stiprināšana – lai arī
šobrīd ES ir gatava krīzei kā jebkad agrāk, tomēr ir nepieciešams stiprināt
uzticamību;
• Efektivitātes un godīguma uzlabošana nodokļu jomā – efektīva, godīga un
caurredzama nodokļu sistēma ir būtiska valsts finanšu ilgtspējai – prezidentūra
cer pievērsties šī jautājuma risināšanā G20, OECD un ES līmenī, jo īpaši
attiecībā uz digitālās ekonomikas aplikšanas ar nodokļiem;
• ES budžets 2019 – Prezidentūra sola nodrošināt 2018.gada budžeta ieviešanu
un 2019.gada budžeta atbilstību efektīvai finanšu pārvaldībai un stingriem
principiem.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai Austrijas prezidentūras darba programmu.
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(iesp.) 2018.gada 28.-29.jūnija Eiropadomes sanāksmes rezultāti – viedokļu
apmaiņa
Plānota viedokļu apmaiņa par notikušo jūnija Eiropadomes sanāksmi. Tika pārrunāti
vairāki svarīgi un šobrīd ļoti aktuāli jautājumi, un sniegtas vadlīnijas tālākajam
darbam.
ECOFIN kompetences jautājumos Eiropadome pieņēma secinājumus par dalībvalstu
specifiskajām rekomendācijām 2018.gada Eiropas semestra cikla kontekstā, nodokļu
un daudzgadu finanšu shēmas (MFF) jautājumiem:
•

tika sniegts atbalsts dalībvalstu specifiskajām rekomendācijām, noslēdzot
2018.gada Eiropas semestra ciklu, norādot, ka pašreiz labvēlīgo ekonomikas
situāciju jāizmanto reformu stiprināšanai;

•

galvenā prioritāte joprojām ir godīgas un efektīvas nodokļu sistēmas
nodrošināšana, pie tā strādājot gan globālā, gan ES līmenī, kā arī ņemot vērā
digitālās ēras izaicinājumus, veicinot efektīvu PVN iekasēšanu;

•

vērsta uzmanība arī uz nesen Eiropas Komisijas prezentēto Daudzgadu finanšu
shēmu 2021.-2027.gadam, Eiropadome aicināja Padomi to vērtēt daudzpusīgi
un pēc iespējas ātrāk.

Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Gatavošanās G2010 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmei
Buenosairesā (Argentīnā) š.g. 21.-22.jūlijā – ES kopīgās nostājas (Terms of
reference) pieņemšana
Plānots pieņemt ES kopīgo nostāju, gatavojoties š.g. 21.-22.jūlija G20 finanšu
ministru sanāksmei Buenosairesā. Sagatavotajā kopīgās nostājas projektā tiek
definēta ES pozīcija par galvenajām diskusiju tēmām. Kopīgās nostājas projektā tiek
iekļauti šādi galvenie aspekti:
• globālā ekonomika,
• starptautiskie nodokļi un to aktuālie jautājumi (nodokļu caurspīdīgums,
digitālie nodokļi u.c.),

1999.gadā tika izveidota divdesmit valstu grupa, ko pārstāv finanšu ministri un centrālo banku vadītāji, lai
apvienotu sistēmiski nozīmīgas industriāli attīstītas valstis ar mērķi pārrunāt, veikt atklātas un konstruktīvas
diskusijas par galvenajiem jautājumiem pasaules ekonomikā. G20 palīdz nodrošināt izaugsmi un attīstību
pasaules mērogā.
G20 valstis ir ASV, Vācija, Japāna, Francija, Lielbritānija, Kanāda, Itālija, Argentīna, Austrālija, Brazīlija,
Ķīna, Indija, Indonēzija, Meksika, Krievija, Saūda Arābija, Dienvidāfrikas Republika, Dienvidkoreja, Turcija
un ES Prezidējošā valsts kopā ar Eiropas Centrālo banku.
10
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• finanšu pakalpojumu regulēšana un uzraudzība, finanšu sektora reformas un
citi svarīgi un aktuāli jautājumi.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta ES kopīgās nostājas pieņemšanu.
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Latvijas delegācija
Delegācijas vadītājas:

Baiba Bāne, valsts sekretāre (Euro grupā)
Sanita Pavļuta-Deslandes, pastāvīgā pārstāve, ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece ES (ECOFIN)

Delegācijas dalībnieki: Līga Kļaviņa, valsts sekretāres vietniece finanšu politikas
jautājumos (dalība arī Euro grupā)
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta direktora vietniece, Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES vadītāja
Larijs Martinsons, Finanšu ministrijas nozares padomnieks
LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
Antra Trenko, Latvijas Bankas nozares padomniece LR
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Sterinoviča
67083837, guna.sterinovica@fm.gov.lv
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