Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Informatīvais ziņojums
“Par 2018.gada 21.jūnija Euro grupas un 2018.gada 22.jūnija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 21. un 22.jūnijā Luksemburgā notiks Euro grupas un Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus. Tiek
plānots pārrunāt Starptautiskā valūtas fonda (SVF) IV panta pārskatu euro zonā, kā
arī Grieķijas esošo situāciju, atjaunoto budžeta plāna projektu Spānijai, Kipras
pēcprogrammas uzraudzību, Euro grupas darba programmu otrajam pusgadam un
noslēgumā Itālijas un Spānijas jaunie ministri informēs par jaunās valdības politikas
prioritātēm, kā arī paplašinātajā formātā plānots diskutēt par Ekonomikas un
monetārās savienības (EMU) padziļināšanu, gatavojoties jūnija Euro samitam.
Savukārt ECOFIN plānots diskutēt par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) “ātrajiem
risinājumiem” (“quick-fix”), informēt par progresu Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēmas (EDIS) jautājumā, pieņemt Padomes rekomendācijas
dalībvalstu Nacionālo reformu programmām 2018.gadam un Padomes viedokļus
dalībvalstu atjaunotajām Stabilitātes un Konverģences programmām, kā arī
apstiprināt Padomes lēmumus un rekomendācijas par Stabilitātes un izaugsmes
pakta ieviešanu un noslēgumā plānota viedokļu apmaiņa par Eiropas Komisijas un
Eiropas Centrālās bankas sagatavotajiem konverģences ziņojumiem.

Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Starptautiskā valūtas fonda (SVF) IV panta pārskats euro zonā
Sanāksmē tiks pārrunāts SVF vizītes noslēguma ziņojums. Balstoties uz SVF vizītes
diskusijām un secinājumiem tiks sagatavots ikgadējais euro zonas IV panta
konsultāciju ziņojums, ko SVF Valde plāno izskatīt šī gada š.g. 16.jūlijā. Ziņojums
pēc tam tiks publicēts SVF tīmekļvietnē.
SVF plāno nedaudz samazināt š.g. euro zonas IKP izaugsmes prognozes no 2,4% uz
2,2%. Attiecībā uz fiskālo politiku, SVF norāda, ka valstīm, īpaši ar augstiem valdību
parādu līmeņiem, būtu jāizmanto ekonomikas augšupeja, lai palielinātu fiskālās
rezerves. SVF uzsver, ka ir nepieciešams straujāks progress strukturālo reformu
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īstenošanā, lai palielinātu ekonomikas izaugsmes potenciālu. Lai gan līdz šim ir
panākts zināms progress, atsevišķās euro zonas valstīs ienākumus nenesošo
aizdevumu līmeņi ir ļoti augsti un nepieciešami papildu pasākumi to mazināšanā. Šī
gada IV panta konsultāciju ziņojumā uzmanība tiks pievērsta arī reformām
Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) stiprināšanai, Brexit ietekmei, kā arī
norisēm Itālijā.
Šogad SVF veic arī euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes novērtējumu (Financial
System Stability Assessment Program, FSAP), tostarp novērtējot arī atbilstību Bāzeles
Banku uzraudzības komitejas "Efektīvas banku uzraudzības pamatprincipiem".
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmē plānots informēt par Trešās ekonomikas stabilizācijas programmas
Grieķijai (turpmāk - programma) pašreizējo situāciju.
Programmas pēdējā (ceturtā) pārskata noslēgšanai tika noteikti 88 galvenie
ieviešamie pasākumi. Ieviešamie pasākumi aptver visus Saprašanās memorandā
paredzētos četrus galvenos reformu virzienus: (i) fiskālās ilgtspējas atjaunošana; (ii)
finanšu stabilitātes nodrošināšana; (iii) izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšana
un investīciju piesaiste; (iv) valsts pārvaldes uzlabošana, piemēram, līdz 2018.gada
maijam jāapstiprina vidēja termiņa budžets 2018.-2022.gadam, jāturpina nodokļu
politikas reformu, jāpilnveido ēnu ekonomikas apkarošanu, jāpārvērtē nekustamā
īpašuma nodoklis, jāsamazina ienākumus nenesošo aizdevumu līmeņa samazināšana,
jāturpina valsts ieņēmumu iekasēšanas un parāda pārvaldības uzlabošanu, jāievieš
veselības izdevumu efektivizēšanas pasākumi, jāturpina iepirkumu procesa
centralizēšanu, jāaktualizē valsts korupcijas novēršanas plāns, jāpabeidz darba tirgus
institucionālās sistēmas pārskatīšanu, sociālās labklājības pārskatīšanu, vairāku
pasākumu pabeigšana investīciju licencēšanas reformas kontekstā.
Tiek plānots, ka ES institūcijas informēs par programmas ceturtā pārskata
noslēgšanas statusu, vai visi pasākumi ir ieviesti. Sanāksmes laikā ministrus informēs
par Grieķijas parāda ilgtspējas analīzi un tiks piedāvāti iespējamie vienošanās
elementi par parāda ilgtspējas pasākumiem.
Vispārīga informācija:
▪ Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) programma ilgs līdz 2018.gada
20.augustam un kopumā Grieķija programmas ietvaros ir saņēmusi 45,9 mljrd.
euro no pieejamiem 86 mljrd. euro.
▪ SVF 2017.gada 20.jūlijā principiāli apstiprināja piesardzības aizdevuma
programmu Grieķijai, ar pieejamu 1,3 mljrd. SDR (aptuveni 1,6 mljrd. euro)
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aizdevumu Grieķijai. Aizdevums būs pieejams, kad Eiropas partneri sniegs
specifiskas un ticamas garantijas par pasākumiem, lai atjaunotu Grieķijas
parāda ilgtspēju. SVF programma ilgs līdz 2018.gada 31.augustam.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvijas nostāja1 ir, ka netiek atbalstīti nekādi parāda restrukturizēšanas risinājumi,
kas radītu nepieciešamību Latvijai rezervēt no valsts budžeta jaunus finanšu līdzekļus
iemaksai ESM.
Atjaunotais Budžeta plāna projekts Spānijai
Euro grupas sanāksmes laikā plānots izskatīt atjaunoto Budžeta plāna projektu
Spānijai pie mainīgas politikas, kas 2017.gada oktobrī tika iesniegts pie nemainīgas
politikas principa.
Atjauninātajā budžeta plāna projektā ir norādīti šādi galvenie budžeta deficīta
palielināšanas pasākumi: i) personas ienākuma nodokļa samazinājumi
maznodrošinātām mājsaimniecībām, ii) PVN nodokļa likmes samazināšana
kinoteātra biļetēm, iii) pensiju pieaugums virs obligātās minimālās pārvērtēšanas
0,25% apmērā un atsevišķām pensiju kategorijām, kā arī iv) ierēdņu algu
apdrošināšanas pieaugums.
Galvenie budžeta mērķu un parāda prognožu riski atjauninātajā budžeta plāna
projektā ir no sociālajām iemaksām, kas nesasniedz plānotos līmeņus, un atalgojums
darbiniekiem ir lielāks nekā prognoze.
Eiropas Komisija uzskata, ka Spānija ir sasniegusi zināmu progresu attiecībā uz
Padomes 2016.gada 8.augusta paziņojuma strukturālo daļu un Padomes
sagatavotajiem fiskālajiem ieteikumiem saistībā ar 2017.gada Eiropas semestri, kuros
aicināts stiprināt Spānijas fiskālo un publiskā iepirkuma politikas ietvaru. Eiropas
Komisija aicina iestādes panākt turpmāku progresu.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija atbalsta atjaunoto Budžeta plāna projektu Spānijai.
Kipras pēcprogrammas uzraudzība
Euro grupas sanāksmes laikā plānots, ka Eiropas Komisija un ECB mutiski informēs
Euro grupas dalībniekus par galvenajiem secinājumiem attiecībā uz ceturto
pēcprogrammas uzraudzības misiju Kiprā. ESM informēs arī par agrīnās brīdināšanas
sistēmu. SVF paralēli veic savu otro pēcprogrammas uzraudzības misiju.
Spēkā ir 2015.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdē apstiprinātā nacionālā pozīcija Nr.1 “Par
nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem lēmumiem
Grieķijas makroekonomiskās korekcijas programmas noslēgšanai”.
1
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Pēcprogrammas uzraudzība (PPS) sākas automātiski pēc finanšu palīdzības
programmu beigām un turpinās, līdz ir atmaksāti vismaz 75% no saņemtās finansiālās
palīdzības. PPS notiek divreiz gadā ziņojumu un komandējumu formātā.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Euro grupas darba programma otrajam pusgadam
Ministri tiks iepazīstināti ar plānoto Euro grupas turpmāko darba programmu
2018.gada otrajā pusgadā. Plānots pievērst uzmanību šādiem jautājumiem:
• ilgtermiņa izaugsme un nodarbinātības tālākā perspektīva;
• euro zonas un nacionālo ekonomiku noturības (resilience) pilnveidošana;
• stabilas fiskālās politikas un budžeta situācijas euro zonā nodrošināšana (t.sk.
vērtējot euro zonas dalībvalstu budžeta plāna projektus);
• Kipras, Īrijas, Portugāles un Spānijas pēc-programmu uzraudzības
nodrošināšana, īpašu uzmanību pievēršot Grieķijas pēc-programmas ietvaram;
• finanšu stabilitāte euro zonā un Banku savienības stiprināšana;
• globālā ekonomikas attīstība;
• Eiropas Savienības nākotne kā centrālais jautājums, ietverot arī Ekonomikas
un monetārās savienības (EMU) padziļināšanu.
Tiks sekots līdzi aktualitātēm euro zonas attīstībā un pēc nepieciešamības tās
iekļaujot papildu pārrunājamo jautājumu sarakstā.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija atbalsta piedāvāto Euro grupas darba programmu un pieņem zināšanai
pausto informāciju.
Dažādi – Itālijas un Spānijas jaunās valdības politikas prioritātes
Noslēgumā Itālijas un Spānijas jaunie ministri informēs par jaunās valdības politikas
prioritātēm. Spānijā jaunā ekonomikas ministre būs Nadia Kalvīno (Nadia Calviño)
un attiecīgi Itālijā jaunais finanšu un ekonomikas ministrs būs Džovannī Tria
(Giovanni Tria).
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvijas pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Izvērstāka informācija par paplašinātajā Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām
par sekojošiem jautājumiem:
Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšana, gatavojoties jūnija
Euro samitam
Sanāksmes laikā tiek plānots pārrunāt EMU padziļināšanu, vērtējot Banku savienības
izveides pabeigšanu un ESM nākotnes lomu.
Detalizētāka informācija un Latvijas nostāja par katru EMU padziļināšanas aspektu
ir ietverta pozīcijā Nr. 3 “Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas
aspektiem – diskusija Euro grupā un Euro Samitā”.
• Banku savienības izveides pabeigšanas tālākā rīcība
Banku savienības izveidē līdz šim ir panākts ievērojams progress – izveidots
Vienotais uzraudzības mehānisms, Vienotais noregulējuma mehānisms, Vienotais
noregulējuma fonds, vienotu noteikumu kopums, ko piemēro visām bankām Eiropas
Savienībā. Lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (EDIS), kas
garantē iedzīvotāju noguldījumus Banku savienībā centrālā līmenī, ir nepieciešams
progress attiecībā uz risku mazināšanas pasākumiem finanšu sektorā. Ir nepieciešams
vienoties par pasākumiem risku mazināšanai un dalīšanai ES banku sektorā. Svarīgi
ir to paveikt šobrīd, kad ir labvēlīga ekonomiskā situācija un nākamā krīze vēl nav
pienākusi.
2017.gada decembrī Euro samitā iekļaujošā formātā, kurā galvenā uzmanība tika
pievērsta euro zonas reformai, lielākā daļa vadītāju piekrita koncentrēt turpmāko
darbu, lai pabeigtu Banku savienības izveidi un turpinātu attīstīt Eiropas Stabilitātes
mehānismu (ESM). Attiecībā uz Banku savienību tas nozīmē nodrošināt, ka tiek
ievērota 2016.gada jūnija ECOFIN ceļa karte, apspriežot tās turpmāku padziļināšanu
un paplašināšanu, ja tas ir vajadzīgs, un precizējot konkrētus pasākumus risku
mazināšanas un risku dalīšanas jomā.
Šie jautājumi sīkāk ir izskatīti dažādos Padomes formātos. Finanšu pakalpojumu
komiteja (FSC) savā ziņojumā Euro grupai par 2016.gada 17.jūnija Banku savienības
ceļa kartē sasniegtā progresa novērtēšanu galveno uzmanību pievērš šādām tēmām:
• Kritēriju/rādītāju saraksts
Kopumā tika panākta vienošanās par FSC piedāvātajiem sešiem rādītājiem – kapitāla
rādītāju, sviras rādītāju, likviditātes rādītāju, stabila finansējuma rādītāju, ienākumus
nenesošo aizdevumu (NPL) rādītāju, MREL (minimālās prasības atbilstīgām
saistībām).
• Ziņošanas veids
DEKL_FMzino_180618.docx
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

6
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Attiecībā uz ziņojumu sniegšanas veidu FSC kopumā piekrita, ka ik pēc 6 mēnešiem
ir vajadzīgs regulārs novērtējums, savukārt viedokļi atšķīrās attiecībā uz to, vai būtu
jāsagatavo kopīgs ziņojums vai katrai attiecīgajai iestādei atsevišķi. Lielākā daļa
dalībnieku, tostarp attiecīgās iestādes un aģentūras, atbalstīja kopīga ziņojuma
sagatavošanu, lai gan daži dalībnieki deva priekšroku atsevišķiem ziņojumiem.
• Indikatoru izmantošana
Attiecībā uz rādītāju izmantošanu kopumā tika panākta vienošanās par to, ka
rādītājiem jābūt gan kvantitatīviem, gan kvalitatīviem, un tie būtu jāizmanto
visaptveroša novērtējuma kontekstā kā līdzeklis, lai informētu politisko lēmumu
pieņēmējus par progresa līmeni risku samazināšanā.
2018.gada 14.maija Euro grupas darba grupas (EWG) ietverošā formātā sanāksmes
laikā tika prezentēts EWG prezidenta redzējums par mijiedarbību starp risku
mazināšanas un risku dalīšanas pasākumiem:

Periods

Risku mazināšana

Risku dalīšana

Jūnijs,
2018

1. SSM (Single Supervisory Mechanism) 1. Vienošanās, ka ESM
kļūst par SRM (Single
NPL vadlīniju ieviešana;
resolution
2. Banku risku mazināšanas pakotnes
mechanism) backstop
apstiprināšana (ir panākta vispārējā
un
pamata
pieeja;
principiem;
3. (iespējams) Pirmais ziņojums par risku
kad
mazināšanu
un vienošanās par 2. Vienošanās,
uzsākt
politiskas
indikatoriem, kas nosaka risku
diskusijas par EDIS.
mazināšanas progresu.

Decembris,
2018

1. NPL
pakotnes
apstiprināšana 1. Vienošanās
par
(prudential backstop);
detalizētu plānu (term
sheet) ESM pārveidei
2. Jauns priekšlikums par minimālo
par backstop, ietverot
maksātnespējas
likumdošanas
tā izveides un ESM
ietvaru harmonizāciju;
līguma pārskatīšanas
3. SRB (Single Resolution Board)
datumu;
pabeidz
MREL
(Minimum
Requirement for own funds and 2. Vienošanās par EDIS
pamatprincipiem.
Eligible
Liabilities)
politikas
veidošanu;
4. Vienošanās par uzlabotu AML (Anti
Money Laundering) organizēšanu;
5. 2.ziņojums par risku mazināšanu, kas
balstās uz indikatoriem, par kuriem
panākta vienošanās;
6. Definīcija [un vienošanās] par EDIS
etapiem (benchmarks).
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• Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) nākotnes loma
Dalībvalstu ministri tiks aicināti apmainīties viedokļiem par ESM reformu. Jautājums
tiks skatīts Euro grupas paplašinātajā formātā ar mērķi gatavoties š.g. jūnija Euro
Samitam, kurā plānots arī diskutēt par ESM reformu un, iespējams, vienoties, ka
Publiskā atbalsta instrumenta (common backstop) kredītlīnijas finansētājs ir ESM un
par turpmākajiem soļiem attiecībā uz ESM reformu.
2018.gada 12.marta Euro grupas sanāksmē, tuvojoties 23.marta Euro Samitam,
apsprieda veidus, kā EMU padarīt intensīvāku. Ministri izskatīja, kā norit darbs pie
Banku savienības izveides pabeigšanas un Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM)
reformas. Savukārt Euro samitā 19 euro zonas valstu līderi apsprieda EMU ilgtermiņa
reformas, tostarp tādus priekšlikumus kā, piemēram, euro zonas fiskālo spēju izveidi.
Valstu līderi atkārtoti apstiprināja, ka visneatliekamākās prioritātes ir Banku
savienības stiprināšana un Eiropas Stabilitātes mehānisma reforma. Tāpat nolēma, ka
turpinās sarunas par šiem jautājumiem nākamajā Euro samitā jūnijā, kad paredzēts
pieņemt pirmos lēmumus par attiecīgajiem jautājumiem.
Ņemot vērā minēto ir izstrādāta trešā pozīcija par EMU padziļināšanas aspektiem un
pozīcija ietver tikai tos jautājumus un diskusiju attīstību, kas notikusi pēc 2018.gada
12.marta Euro grupas. Pozīcija ietver pozīciju par Euro grupas darba grupā un
koordinētas rīcības darba grupā (Task Force for Coordinated Action), sagatavotajiem
priekšlikumiem par ESM darbības padziļināšanu, to attīstot par Eiropas Monetāro
fondu. Jautājums par ESM nākotnes lomu, attiecībā uz darbības padziļināšanu, iever
trīs jautājumu blokus:
I. Esošo ESM instrumentu pilnveidošana un iespējamo jauno instrumentu 2
ieviešana;
II. ESM loma parāda ilgtspējas
programmās;

izvērtēšanā un ESM loma palīdzības

III. Publiskā atbalsta instrumenta Vienotajam noregulējuma fondam (SRF)
darbības galveno nosacījumu izstrāde.
Latvijas nostāja Euro grupā3
• Banku savienības izveides pabeigšanas tālākā rīcība
Latvija uzskata, ka jau veiktie pasākumi risku mazināšanai ES banku sektorā ir
svarīgs priekšnoteikums, lai veicinātu progresu risku dalīšanas jomā.

Piesardzības kredītlīnija ar nosacījumiem; Uzlaboto nosacījumu kredītlīnija; Primārā un sekundārā tirgus
atbalsta instrumenti; Tiešās banku rekapitalizācijas instruments; Brīvprātīgā likviditātes platforma; Ātrais
likviditātes atbalsta instruments.
3
Uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta sēdi tiek virzīta apstiprināšanai pozīcija Nr. 3 “Par Ekonomikas un
monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusija Euro grupā un Euro Samitā”.
2
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Latvija uzskata, ka vienošanās par Banku pakotnes priekšlikumu trialoga sarunās,
par ko Padomē jau panākta vispārējā pieeja š.g. maijā, veicinās vienošanos par
atbalsta mehānismu SRF.
Latvija atbalsta pēc iespējas ātrāku politisko diskusiju uzsākšanu par EDIS
priekšlikumu, tiklīdz būs panākts pietiekams progress banku sektora risku
mazināšanā.
Latvija atbalsta, ka ir nepieciešams ieviest kritērijus, kas ļautu objektīvi novērtēt,
vai risku mazināšanā ir sasniegts pietiekams progress. Latvija uzskata, ka
gadījumos, kur tas ir iespējams, kritērijiem ir jābūt kvantitatīviem.
Latvija atzinīgi vērtē institūciju darbu, sagatavojot periodiskus ziņojumus par risku
mazināšanu, kas balstās uz indikatoriem, par kuriem panākta vienošanās - kapitāla
pietiekamības rādītāju, sviras rādītāju, likviditātes seguma koeficientu, neto stabila
finansējuma rādītāju, NPL rādītāju, MREL.
Latvija atzīst, ka regulējuma pilnveidošana riska darījumiem ar valsts vērtspapīriem,
maksātnespējas procesu efektivitātes palielināšana ir svarīgi risku mazināšanas
pasākumi un pozitīvi vērtē darbu pie atbilstošu kritēriju izstrādes. Svarīgi šajā darbā
ņemt vērā dažādu valstu specifiku un ekonomikas cikliskumu, tāpēc ir jāatrod
līdzsvars starp kritēriju vienkāršību un elastību.
Regulējums riska darījumiem ar valstu parāda vērtspapīriem
Padomes secinājumos ir noteikts, ka šajā jautājumā vispirms tiks sagaidīts Bāzeles
komitejas darba rezultāts un tad Padome atgriezīsies pie tā Eiropas kontekstā. Šis
jautājums skar to, vai saglabāt noteikumu, ka valsts parāda vērtspapīri ir bezriska
aktīvi un kapitāla rezerves tiem nav jāveido, vai arī atzīt, ka līdzīgi kā privāto subjektu
parāda vērtspapīri arī valsts parāda vērtspapīri ir ar risku un ka šos riskus būtu pareizi
iecenot. Latvija kopumā atbalsta nepieciešamību turpināt darbu pie kapitāla
prasībām riska darījumiem ar valstu parāda vērtspapīriem. Ievērojot šī jautājuma
nozīmīgumu starptautiskā līmenī, ES līmeņa regulējums būtu jāveido, ņemot vēra
Bāzeles komitejas darbu. Latvija uzskata, ka arī valsts parāda vērtspapīri ir ar risku
un ka šos riskus būtu pareizi iecenot.
Maksātnespējas indikatori
Latvija atbalsta maksātnespējas ietvaru kvalitatīvo izvērtējumu. Latvija atbalsta
diskusiju turpināšanu par tādu maksātnespējas indikatoru izmantošanas piemērotību
risku mazināšanas progresa izvērtēšanā, kā piemēram, līdzekļu atgūšanas likmi,
atgūšanas procedūru ilgumu un izmaksām, izprotot iespējamos sarežģījumus ar
nepieciešamo datu pieejamību.
• Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) nākotnes loma
Latvija atbalsta ESM attīstību par Eiropas Monetāro fondu un tās darbības
pastiprināšanu krīzes risku mazināšanas jomā.
DEKL_FMzino_180618.docx
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

9
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Latvija atbalsta lielāku ESM lomu parāda ilgtspējas analīzē un programmu izstrādē
un uzraudzībā.
Latvija atbalsta, ka Vienotā noregulējuma fonda publiskā atbalsta instrumenta
apjoms ir 60 miljardi euro.
Latvija atbalsta, ka atbalsta instruments ir rekurenta4 kredītlīnija.
Latvija atbalsta ESM instrumentu pārskatīšanu
Latvija uzskata, ka Tiešās banku rekapitalizācijas instruments ir jālikvidē, jo tā vietā
identisku problēmu risina Vienotais noregulējuma fonds.

Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
PVN “ātrie risinājumi5 ” (“quick-fix”) – vispārējā pieeja
ECOFIN sanāksmes laikā plānots vienoties par vispārējo pieeju attiecībā uz
Bulgārijas Prezidentūras sagatavoto kompromisa tekstu par galīgās PVN sistēmas
dokumentu pakotni saistībā ar ātrajiem vienkāršošanas pasākumiem (quick fix).
Pašreizējā Eiropas Savienības PVN sistēma attiecībā uz darījumiem starp
dalībvalstīm ir uzskatāma par “pārejas režīmu”. Ar minēto priekšlikumu tiek noteikts
galīgās PVN sistēmas pamatprincips, tas ir, PVN uzlikšana galamērķa dalībvalstī.
Vienlaikus, kamēr notiek darbs pie galīgās PVN sistēmas izstrādes, ir jāuzlabo
pašreizējā PVN sistēma, ieviešot ātros vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz
četriem jautājumiem:
1) PVN identifikācijas numura lietošana – sakārtota PVN numura lietošanas
prasība preču piegāžu darījumos Eiropas Savienībā;
2) ķēdes darījumi – juridiskās noteiktības panākšana, lai noteiktu, kādam ķēdes
posmam ir piemērojams PVN atbrīvojums preču piegāžu darījumos Eiropas
Savienībā;
3) preču piegādes uz noliktavu (call-off stock) – vienkāršota sistēma attiecībā
uz reģistrēšanos citā dalībvalstī, ja preces tiek piegādātas uz noliktavu un
piegādes brīdī nemainās preču īpašnieks;
4) pierādījuma dokumenti par preču piegādi Kopienas iekšienē – atvieglo PVN
maksātājiem pierādījumu nodrošināšanu par veikto preču piegādi no vienas
dalībvalsts uz citu dalībvalsti.

rekurenta kredītlīnija (revolving credit line) nozīmē, ka aizdevums, kas ir atmaksāts, atgriežas instrumentā un
var atkārtoti tikt izmantots neierobežoti daudz reižu, respektīvi, pastāvīgs publiskā atbalsta instruments.
5
ātrie vienkāršošanas pasākumi
4
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Minēto pasākumu mērķis ir juridiskās noteiktības panākšana, administratīvā sloga
samazināšana PVN maksātājiem, krāpšanas apkarošana un PVN administrēšanas
vienkāršošana.
Papildu minētajiem četriem ātrajiem vienkāršošanas pasākumiem priekšlikumā pēc
atsevišķu dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, iniciatīvas ir iekļauts piektais ātrais
vienkāršošanas pasākums, ar kuru ierosināts papildināt Direktīvu 2006/112/EK 6 ar
jaunu normu, paredzot dalībvalstu tiesības fakultatīvā kārtībā piemērot PVN
atbrīvojumu neatkarīgas personu grupas, kas apvieno savus pakalpojumus un dala
izmaksas starp saviem biedriem, ietvaros veiktajiem darījumiem. Papildus tiek
ietverta atbilstoša teritoriālā klauzula, ierobežojot šī fakultatīvā izmaksu sadales
mehānisma darbības jomu tikai uz neatkarīgām personu grupām, kas reģistrētas tās
dalībvalsts teritorijā, kura izvēlas izmantot šo iespēju.
Minētais priekšlikums tika izstrādāts ar mērķi atjaunot status quo pēc ES Tiesas
spriedumiem lietā Aviva un DNB Banka, kur tiesa secināja, ka apdrošinātāji un
kredītiestādes, kuru darbība nav sabiedrības interesēs, nevar piemērot PVN
atbrīvojumu izmaksu pārdales grupas ietvaros veiktajiem darījumiem. Savukārt
rosinātais normas teritoriālais ierobežojums tiek iestrādāts, lai nodrošinātu pareizu un
godīgu PVN atbrīvojuma piemērošanu no administrēšanas viedokļa, kā arī garantētu
fiskālo uzraudzību pret iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vienlaikus
saglabājot pārējo dalībvalstu, kuras izvēlas neizmantot šo iespēju, nodokļu tiesības.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē7
Latvija kopumā atbalsta iniciatīvu, pilnveidot PVN sistēmas darbību un pāreju uz
principu par PVN piemērošanu preču piegādes galamērķa dalībvalstī, īpaši uzsverot,
ka PVN sistēmai būtu jābūt pēc iespējas vienkāršākai, neietekmējošai konkurenci
un vērstai uz krāpšanas apkarošanu.
Latvija atbalsta visu piecu ātro vienkāršošanas pasākumu kopuma ieviešanu,
ņemot vērā, ka šo ātro pasākumu aktualitāti un steidzamību esošās PVN sistēmas
uzlabošanai.
Latvija atbalsta tāda ātrā vienkāršošanas pasākuma ieviešanu kā preču piegāde uz
noliktavu.
Latvija atbalsta pieeju, ka PVN atbrīvojuma preču piegādei ES teritorijā
piemērošanai tiek ieviests nosacījums, ka preču saņēmējam citā dalībvalstī ir jābūt
derīgam PVN reģistrācijas numuram. Tāpat Latvija piekrīt, ka PVN atbrīvojuma

2006.gada 28.novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.
2018.gada 12.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja sākotnējo pozīciju Nr.1 “Par EK izstrādātajiem
priekšlikumiem par galīgās PVN sistēmas dokumentu pakotni”. Kā arī uz 2018.gada 19.jūnija Ministru
kabineta sēdi tiek virzīta apstiprināšanai Pozīcija Nr.2 “Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu
2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un
vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm”.
6
7
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piemērošanai ir nepieciešams preču piegādātāja iesniegts korekti aizpildīts
kopsavilkuma paziņojums.
Lai palielinātu juridisko noteiktību, Latvija atbalsta pieeju, ka ķēdes darījumos ir
jānosaka attiecīgais ķēdes posms, kuram ir piemērojams PVN atbrīvojums par preču
piegādēm Kopienas iekšienē.
Latvija īpaši atbalsta ātro vienkāršošanas pasākumu par atbrīvojuma piemērošanu
izmaksu pārdales grupas ietvaros veiktajiem darījumiem, jo Latvijai ir būtiski
paplašināt atbrīvojuma piemērošanu uz finanšu pakalpojumu jomu.
Latvija piekrīt, ka PVN maksātājiem ir jānodrošina juridiskā noteiktība PVN
atbrīvojuma piemērošanā par preču piegādi Kopienas iekšienē. Tomēr Latvija
uzskata, ka nodokļu administrācijām ir jābūt pietiekami plašām pilnvarām, lai
varētu ātri un adekvāti reaģēt uz aizdomīgajiem darījumiem. Ņemot vērā minēto,
Latvija kompromisa dēļ piekrīt Bulgārijas Prezidentūras izstrādātam kompromisa
priekšlikumam par pierādījuma dokumentu noteikšanu attiecībā uz veikto preču
transportēšanu no vienas dalībvalsts uz citu.
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma (EDIS) – progresa ziņojums
Tiek plānots pieņemt zināšanai Bulgārijas Prezidentūras sagatavoto progresa
ziņojumu par priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas noguldījumu
apdrošināšanas sistēmu (EDIS) un par progresa monitoringu attiecībā uz 2016.gada
jūnija Banku savienības pabeigšanas ceļa kartē minētajiem riska mazināšanas un
citiem pasākumiem.
Ziņojumā minēts, ka Prezidentūra ierosināja darbu ar EDIS veikt pētot tehniskos
jautājumus, kas saistīti ar dažādām EDIS sākotnējā modeļa alternatīvām. Ierosināto
pieeju darba turpināšanai dalībvalstis atbalstīja ar nosacījumu, ka dalība diskusijā par
iespējamiem alternatīvu elementiem EDIS sākotnējam modelim netiks interpretēta kā
dalībvalstu atbalsts kādai no alternatīvām un ka tehniskais darbs nekādā ziņā nedrīkst
aizkavēt turpmākās sarunas politiskā līmenī, bet tam drīzāk vajadzētu būt par pamatu
politiskām diskusijām.
Prezidentūra fokusējās uz diskusijām par vairākiem tehniskiem jautājumiem, kas
saistītas ar divām alternatīvām EDIS sākotnējam modelim – pārapdrošināšanas fāze
atbilstoši Komisijas 2017.gada 11.oktobra paziņojumam par Banku savienības
izveides pabeigšanu un obligātā aizdošana:
-

finansējuma iespējas;

-

iestāšanās prasības;

-

EDIS vadība un nacionālo noguldījumu garantiju shēmu loma;

-

iestāšanās un izstāšanās no EDIS;

-

kā šie divi modeļi ietekmēs nacionālās izvēles iespējas.
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Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai Prezidentūras progresa ziņojumu par darbu pie
priekšlikuma regulai, ar ko izveido Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu
(EDIS) un par progresa monitoringu attiecībā uz 2016.gada jūnija Banku savienības
izveides pabeigšanas ceļa kartē minētajiem riska mazināšanas un citiem pasākumiem.
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.
Dažādi – Maksātnespēja – pārskatīšana un otrās iespējas direktīva –
Prezidentūras informācija
Prezidentūra informēs par aktuālāko progresu šajā jautājumā.
Eiropas Komisija 2017.gada 7.novembra ECOFIN sanāksmes laikā informēja par
potenciālo direktīvas ietekmi, vērtējot ienākumus nenesošo aizdevumu un vispārējās
maksātnespējas ietvara efektivitātes ES dalībvalstīs aspektus.
2016.gada 22.novembrī Eiropas Komisija publicēja t.s. “maksātnespējas direktīvas”
projektu - priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās
pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un
saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza
Direktīvu 2012/30/ES (turpmāk – Priekšlikums).
Priekšlikuma galvenais mērķis ir mazināt atšķirības starp dalībvalstu
pārstrukturēšanas un maksātnespējas regulējumiem, tādējādi samazinot šķēršļus
kapitāla brīvai apritei. Priekšlikums paredz nodrošināt, ka visās dalībvalstīs
pastāvētspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, tiek ieviesti
vienoti principi par iedarbīgiem preventīvās pārstrukturēšanas regulējumiem un otrās
iespējas regulējamiem pasākumiem, ar kuriem plānots uzlabot maksātnespējas
procedūras, saīsinot to ilgumu un saistītās izmaksas.
Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.jūnija sanāksmē panākta daļēja
vispārējā pieeja par Priekšlikuma III sadaļu par pieeju saistību dzēšanai, tās
termiņiem, ierobežojumiem un izņēmumiem, par IV sadaļu, kurā paredzēti pasākumi
pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas efektivitātes palielināšanai,
par V sadaļu, kurā ar datu vākšanu paredzēta pārstrukturēšanas, maksātnespējas un
saistību dzēšanas procedūru uzraudzīšana, kā arī par minēto sadaļu saistītajām
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definīcijām. Attiecīgi pašlaik vēl notiek Priekšlikuma otrā izskatīšana ES Padomes
Civillietu darba grupā par pārējām Priekšlikuma sadaļām – par II sadaļu “Preventīvās
pārstrukturēšanas regulējums”, kā arī vēl neizskatītajiem I sadaļas “Vispārīgie
noteikumi” un VI sadaļas “Nobeiguma noteikumi” pantiem.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Padomes rekomendācijas dalībvalstu Nacionālo reformu programmām 2018.
gadam un Padomes viedokļi atjaunotajām dalībvalstu Stabilitātes un
Konverģences programmām - pieņemšana
ECOFIN plānots pieņemt ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju projektus, tai
skaitā Latvijai, par ES dalībvalstu 2018.gada Nacionālajām reformu programmām un
Stabilitātes vai Konverģences programmām. Rekomendāciju mērķis ir veicināt
strukturālo reformu īstenošanu ES dalībvalstīs, kas uzlabotu ES izaugsmi un
konkurētspēju.
ES Padomes rekomendācijas turpina 2017.gada rekomendāciju virzienus un aicina
Latviju:
1. 2019.gadā sasniegt vidēja termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā pielaides saistībā
ar strukturālo reformu īstenošanu, attiecībā uz kurām ir piešķirta pagaidu novirze.
Samazināt nodokļus zema atalgojuma saņēmējiem, novirzot nodokļus uz citiem
avotiem, jo īpaši kapitālu un īpašumu, un uzlabojot nodokļu saistību izpildi.
2. Uzlabot minimālo ienākumu pabalstu, minimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar
invaliditāti paredzētā ienākumu atbalsta adekvātumu. Uzlabot profesionālās
izglītības un apmācības atbilstību darba tirgus prasībām un veicināt
mazkvalificētu darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju pilnveidi. Uzlabot
veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību.
3. Uzlabot publiskā sektora efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz pašvaldībām un valsts
uzņēmumiem. Stiprināt valsts pārvaldes pārskatatbildību, aizsargājot trauksmes
cēlējus, novēršot interešu konfliktus un ņemot vērā iepriekšējo maksātnespējas
procesu izvērtēšanas rezultātus.
Pēc augstāk minēto ES Padomes rekomendāciju pieņemšanas Nodarbinātības,
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) un
ECOFIN Padomēs, šīs ES Padomes rekomendācijas tiks virzītas apstiprināšanai
2018.gada 26.jūnija Vispārējo lietu padomē un attiecīgi 28.-29.jūnija Eiropadomē un
formālai apstiprināšanai 13.jūlija ECOFIN Padomē.
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Latvijas nostāja ECOFIN padomē8
Latvija kopumā piekrīt Eiropas Komisijas piedāvātajām ES Padomes
rekomendācijām ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai. Taču vienlaikus Latvija vēlas
norādīt un vērst uzmanību uz nepieciešamību Latvijas fiskālās rekomendācijas
otrajā daļā atspoguļot ar 2018.gada 1.janvāri uzsāktos pasākumus zemā atalgojuma
saņēmēju nodokļu sloga mazināšanai, kā to paredz ar sociālajiem partneriem
diskutētā un apstiprināta nodokļu sistēmas reforma nākamajam trīs gadu periodam.
Kopumā ES Padomes rekomendācijas Latvijai turpina 2017.gadā adresēto
rekomendāciju virzienus, kuros Latvija jau ir uzsākusi darbību un gada laikā ir
sasniegts zināms progress, kas ir minēts 2018.gada Progresa ziņojumā par Latvijas
Nacionālās reformu programmas īstenošanu.
ES Padomes rekomendācijas Latvijai ir būtisks elements nacionālo prioritāšu un
reformu noteikšanā. Tās arī palīdz veiksmīgāk īstenot Latvijas Nacionālo reformu
programmu un Latvijas Stabilitātes programmu. Kopumā valdības plānotie pasākumi
ES Padomes rekomendāciju izpildei ir iekļauti valdības rīcības plānā.
Latvijas vispārējā nostāja, kas būtu jāņem vērā, vērtējot ES Padomes rekomendāciju
īstenošanu:
–

atsevišķu ES Padomes rekomendāciju īstenošana var prasīt ilgāku laika periodu,
nekā vienu gadu, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvas diskusijas
par rekomendāciju īstenošanu ar visām iesaistītajām pusēm, t.sk. sociālajiem
partneriem. Arī rezultāts pēc to īstenošanas var būt sagaidāms vidējā un
ilgtermiņā, nevis uzreiz pēc to īstenošanas;

–

nepieciešams nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp ES Padomes rekomendāciju
ieviešanas izmaksām un nepieciešamību ievērot budžeta disciplīnu;

–

Eiropas Komisijai sadarbībā ar ES dalībvalstīm ir jāturpina darbs pie ES Padomes
rekomendāciju izpildes progresa vērtēšanas metodoloģijas uzlabošanas.
Nepieciešams nodrošināt skaidrus un vienlīdzīgus principus Eiropas Komisijas
vērtējumā par ES dalībvalstīs sasniegto progresu. Vienota izpratne kopumā
uzlabotu savstarpējo dialogu un sapratni starp ES dalībvalstīm un Eiropas
Komisiju, samazinātu laiku skaidrošanas procesam un ar to saistīto
administratīvo slogu.

Padomes lēmumi un rekomendācijas par Stabilitātes un izaugsmes pakta
ieviešanu - apstiprināšana
Stabilitātes un izaugsmes pakta kontekstā, sanāksmē plānots apstiprināt Padomes
lēmumus un rekomendācijas par šādām dalībvalstīm, kas nosaka, ka:

Uz š.g.19.jūnija Ministru kabineta sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Eiropas
Komisijas priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2018.gada Latvijas nacionālo reformu programmu
un Padomes viedoklim par 2018.gada Latvijas Stabilitātes programmu”.
8
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• pēc tam, kad pārmērīga deficīta procedūra (EDP) tika atcelts 2014.gada jūnijā,
Beļģijai piemēroja trīs gadu pārejas periodu, kas aptver 2014.-2016.gadu, lai
izpildītu parāda samazināšanas kritēriju. Kopš 2017.gada pēc pārejas perioda
beigām ir piemērojams standarta parāda samazināšanas kritērijs. Eurostat
apstiprinātais vispārējais valsts budžeta deficīts Beļģijā 2017.gadā bija 1,0%
no IKP, salīdzinot ar 2,6% no IKP 2016.gadā. Deficīts paliks zemāks par
Līgumā noteikto atsauces vērtību līdz 2019.gadam, pamatojoties uz
Stabilitātes programmu 2018.gadam un Eiropas Komisijas 2018.gada
pavasara prognozi. Saskaņā ar 2018.gada pavasara prognozi valsts kopējā
parāda attiecība pret IKP samazinājās līdz 2,8% no IKP, lai 2017.gadā
sasniegtu 103,1%, kas ir krietni virs atsauces vērtības 60% no IKP. 2018.gada
Stabilitātes programmā atspoguļots samazinājums līdz 101,2% 2018.gadā un
līdz 99,4% 2019.gadā. Komiteja atzīmē, ka, pamatojoties uz vispārējo
novērtējumu un ņemot vērā lielo nenoteiktību attiecībā uz ienākumu no
papildu ienākuma nodokļa attieksmi, Eiropas Komisija uzskata, ka pašlaik nav
pietiekami pamatotu pierādījumu, lai secinātu, ka pastāv būtiska novirze 2016.
un 2017. gadā kopā.
• Ungārijai jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neto primāro
valdības izdevumu nominālā pieauguma likme 2018.gadā nepārsniedz 2,8%,
kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 1% no IKP, tādējādi padarot valsti par
atbilstošu korekcijas ceļu vidēja termiņa budžeta mērķim. Būtu jāizmanto
jebkāds neparedzēts budžeta deficīta samazināšanas guvums. Budžeta
konsolidācijas pasākumiem jānodrošina ilgstoša vispārējās valdības
strukturālā līdzsvara uzlabošana izaugsmei draudzīgā veidā. Ungārijai līdz
2018. gada 15. oktobrim jāziņo Padomei par rīcību, kas veikta, reaģējot uz šo
ieteikumu. Ziņojumā būtu jāparedz pietiekami precizēti un ticami paziņoti
pasākumi, tostarp katra no tiem ietekme uz budžetu, kā arī atjauninātas un
detalizētas budžeta prognozes 2018.gadam.
• Itālijai nodrošināt, lai neto primārās valdības izdevumu nominālā pieauguma
likme 2019.gadā nepārsniegtu 0,1%, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai
0,6% no IKP. Atsaucoties uz Eurostat datiem, 2017.gadā vispārējais valsts
budžeta deficīts Itālijā bija 2,3% no IKP, kas 2016.gadā samazinājās no 2,5%
no IKP. Saskaņā ar Stabilitātes programmu deficīts 2018.gadā samazinātos
līdz 1,6% un 2019.gadā turpinātu samazināties līdz 0,8%, pateicoties
ievērojamam PVN likmju pieaugumam (0,7% no IKP), kas pieņemts kā
aizsardzības klauzula, bet nav iekļauts Eiropas Komisijas 2018.gada pavasara
prognozē. Saskaņā ar paziņojumu par 2018.gada pavasara prognozēm,
vispārējās valdības bruto parāda attiecība pret IKP samazinājās līdz 0,2% no
IKP, lai 2017.gadā sasniegtu 131,8%, kas ir krietni virs 60% no IKP atsauces
vērtības. Pamatojoties uz paziņotajiem datiem, Itālija neizpildīja parāda
samazināšanas kritēriju, jo starpība līdz kritērijam 2016.gadā sasniedza 5,9%
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no IKP un 2017. gadā – 5,1% no IKP. Pamatojoties uz Stabilitātes programmu
2018.gadam, Itālijai nav paredzēts, lai izpildītu parāda samazināšanas
kritēriju, kura deficīts ir 1,3% no IKP 2018.gadā un 0,8% 2019.gadā.
2018.gadā Eiropas Komisijas pavasara prognozes, kurā tika iekļauta
informācija līdz aprīļa beigām, paredzēja, ka strukturālais līdzsvars
saglabāsies stabils -1,7% no IKP un, ka izdevumi pieaugs par 0,7% no IKP
virs izdevumu kritērija.
• Francija ir labojusi valsts budžeta deficīta situāciju. Pēc 3,4% no IKP
2016.gadā vispārējais valsts budžeta deficīts 2017.gadā tika samazināts līdz
2,6% no IKP. Salīdzinot ar 2017.gada budžeta mērķiem, deficīta
samazinājumu šajā gadā galvenokārt veicināja nodokļu ieņēmumus (0,7% no
IKP), jo īpaši PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļi. Strukturālais līdzsvars,
kas ir vispārējais valdības līdzsvars, kas pielāgots ekonomikas ciklam, kā
arīvienreizējiem un citiem pagaidu pasākumiem, 2017.gadā uzlabojās par
0,5% no IKP. Strukturālā līdzsvara uzkrātais uzlabojums kopš 2015.gada
sasniedza 0,7% no IKP. Francijai piemēro Stabilitātes un izaugsmes pakta
preventīvo daļu, un tai būtu jāvirzās uz vidēja termiņa budžeta mērķi atbilstošā
tempā, tostarp ievērojot izdevumu kritēriju un ievērojot parāda kritēriju
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. panta 1. a punktu. Saskaņā ar Līguma
126. panta 12. punktu Padomes lēmums par pārmērīga budžeta deficīta
pastāvēšanu ir jāatceļ, ja attiecīgās dalībvalsts pārmērīgais budžeta deficīts,
ņemot vērā Padomi, ir novērsts. Attiecīgi lēmums par pārmērīga budžeta
deficīta pastāvēšanu ir jāatceļ tikai tad, ja Eiropas Komisijas prognozes liecina,
ka budžeta deficīts prognozes periodā nepārsniegs atsauces vērtību 3% no
IKP.
• Rumānijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valdības neto
primāro izdevumu nominālais pieauguma temps 2017.gadā nepārsniegs 3,3%,
atbilstoši ikgadējai strukturālai korekcijai 0,5% apmērā no IKP, tādējādi liekot
valstij veikt attiecīgu korekciju, lai sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi.
2017.gada 5.decembrī Padome secināja, ka Rumānija nav efektīvi rīkojusies
un nav ņēmusi vērā 2017.gada 16.jūnija Padomes ieteikumus. Līdz ar to
2017.gada 5.decembrī Padome sniedza jaunus ieteikumus Rumānijai, kuri
paredzēja veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neto primāro
valdības izdevumu nominālais pieauguma temps 2018.gadā nepārsniedz 3,3%,
kas atbilstu ikgadējai strukturālai korekcijai 0,8% apmērā no IKP.
Rekomendācijas paredz veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu, ka neto primāro valdības izdevumu nominālais pieauguma temps
2018.gadā nepārsniedz 3,3% un 2019.gadā - 5.1%, kas atbilst ikgadējai
strukturālai korekcijai 0,8% apmērā no IKP katrā gadā. Kā arī budžeta deficīta
samazināšanai Rumānijai vajadzētu izmantot neparedzētos ienākumus.
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Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta Padomes lēmumus un rekomendācijas par Stabilitātes un izaugsmes
pakta ieviešanu attiecīgajām dalībvalstīm.
Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas sagatavotie konverģences
ziņojumi – viedokļu apmaiņa
Noslēgumā plānota viedokļu apmaiņa par Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās
bankas (ECB) sagatavotajiem konverģences ziņojumiem šādām valstīm – Bulgārijai,
Čehijai, Horvātijai, Ungārijai, Polijai, Rumānijai un Zviedrijai.
Attiecībā uz Eiropas Komisijas konverģences ziņojumu, ziņojuma pamatā ir
konverģences kritēriji, kas ietver cenu stabilitāti (Bulgārija, Horvātija, Polija un
Zviedrija atbilst,) stabilu valsts finanšu sistēmu (atbilst visas valstis), valūtas maiņas
kursa stabilitāti (neviena dalībvalsts neatbilst valūtas maiņas kursa kritērijam, jo
neviena no tām nav valūtas kursa mehānisma (VKM II) dalībniece) un ilgtermiņa
procentu likmju konverģenci (Bulgārija, Čehijas Republika, Horvātija, Ungārija un
Zviedrija atbilst). Tiek izvērtēta arī valsts tiesību aktu saderība ar ekonomiskās un
monetārās savienības (EMS) noteikumiem - ziņojumā ir konstatēts, ka tiesību akti
nav pilnībā saderīgi ar ekonomiskās un monetārās savienības noteikumiem nevienā
no dalībvalstīm, izņemot Horvātiju.
Savukārt, attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas konverģences ziņojumu, ECB vērtē,
vai attiecīgajās valstīs panākts augsts ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmenis,
vai valsts tiesību akti atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Līgumam
par Eiropas Savienību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās
bankas Statūtiem un vai izpildītas normatīvās prasības, lai attiecīgo valstu centrālās
bankas kļūtu par Eirosistēmas neatņemamu sastāvdaļu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Latvijas delegācija
Delegācijas vadītāja:

Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre

Delegācijas dalībnieki: Sanita Pavļuta-Deslandes, pastāvīgā pārstāve, ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece ES
Jurijs Spiridonovs, finanšu ministres padomnieks
Baiba Bāne, valsts sekretāre
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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