Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Informatīvais ziņojums
“Par 2018.gada 19.februāra Euro grupas un 2018.gada 20.februāra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 19. un 20.februārī 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 pārrunāt Grieķijas esošo situāciju, Īrijas pēc-programmas uzraudzību, EMU
padziļināšanu kā tālāku virzību uz Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) reformu
un noslēgumā diskutējot par ECB viceprezidenta potenciālajiem kandidātiem.
Savukārt papildu sasauktajā paplašinātajā Euro grupas sanāksmē tiks diskutēts par
EMU padziļināšanu - Banku savienības izveides pabeigšanas tālāku virzību.
ECOFIN plānots diskutēt par ilgtspējīgajām finansēm, apstiprināt Padomes
rekomendācijas par Eiropas Komisijas atslogošanu attiecībā uz 2016.gada ES
budžeta ieviešanu un Padomes secinājumus par ES budžeta vadlīnijām 2019.gadam
un noslēgumā plānots, ka Eiropas Komisijas prezentēs Publisko iepirkumu pakotni
un plānotās iniciatīvas, ar kurām nāca klajā 2017.gada 3.oktobrī.

Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmē plānots informēt par Trešās ekonomikas stabilizācijas programmas
Grieķijai (turpmāk - programma) pašreizējo situāciju, tai skaitā par Grieķijas
ieviestajiem prioritārajiem pasākumiem.
Grieķijai pēc otrā pārskata noslēgšanas pārskata periodā bija jāievieš vairāk nekā 100
pasākumi. Euro grupa 2018.gada janvāra sanāksmē panāca politisku vienošanos par
programmas trešo pārskatu, ņemot vērā, ka Grieķijas iestādes ir īstenojušas gandrīz
visas saskaņā ar šo pārskatīšanu prasītās reformas. Nākamo finansiālā atbalsta daļu
izmaksās, tiklīdz būs pilnībā izpildīti atlikušie nosacījumi. Pirmā izmaksāšana ir
paredzēta februārī, otrā – pavasarī. Grieķijai tiks izmaksāti 6,7 mljrd. euro parāda
apkalpošanai, iekšzemes parāda segšanai, kā arī skaidras naudas rezervei. Sanāksmes
laikā ministrus informēs, vai atlikušie pasākumi ir ieviesti.
Deklasificēts saskaņā ar FM 07.04.2020.vēstuli Nr.13.7-13/12/1794 (reģ. Nr.SAN-64)
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Programmas nākamā (ceturtā) pārskata noslēgšanai tiek noteikti vairāk kā 80
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,
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.
Vispārīga informācija:
▪ Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) programma ilgs līdz 2018.gada
20.augustam un kopumā Grieķija programmas ietvaros ir saņēmusi 40,2 mljrd.
euro no pieejamiem 86 mljrd. euro.
▪ Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) 2017.gada 20.jūlijā principiāli
apstiprināja piesardzības aizdevuma programmu Grieķijai, ar pieejamu 1,3
mljrd. SDR (aptuveni 1,6 mljrd. euro) 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
(ne parāda norakstīšana, ne iespējamā budžeta primārās bilances mērķu pārskatīšana,
kas, iespējams, var ietekmēt Grieķijas valsts parādu un tā restrukturizācijas pasākumu
apjomu), kas radītu nepieciešamību Latvijai rezervēt no valsts budžeta jaunus finanšu
līdzekļus iemaksai ESM.
Īrija – pēc-programmas uzraudzība

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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Euro grupas sanāksmes laikā tiek plānots, ka notiks diskusija par galvenajiem Īrijas
pēc-programmas uzraudzības misijas2 novērojumiem3 .
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 2017.gada 28.novembra līdz
1.decembrim norisinājās astotā pēc-programmas uzraudzības misija. Nākamā misija
plānota š.g. pavasarī.
Misijas novērojumi liecina, ka, neskatoties uz valsts spēcīgo attīstību, vēl joprojām
pastāv nozīmīgi izaicinājumi tautsaimniecības attīstībai. Lai gan Īrija ir uzrādījusi
pēdējos gados strauju IKP pieaugumu, turpmāka attīstība varētu tikt negatīvi
ietekmēta sakarā ar ārējiem riskiem, kas saistās ar Apvienotās Karalistes un ES
sarunām par Lisabonas līguma 50.panta īstenošanu, kā arī iespējamajām izmaiņām
starptautiskās nodokļu un tirdzniecības politikā. Vienlaicīgi nekustamā īpašuma cenu
pieaugums nākotnē varētu izraisīt ekonomiskas svārstības. Minētie riski rada
nepieciešamību paplašināt nodokļu bāzi un veidot fiskālos buferus.
Bankas ir spējušas samazināt riskus, kā arī nostiprināt kapitāla pietiekamības
rādītājus. Banku portfeļos esošie problemātiskie kredīti turpina samazināties, tomēr
to īpatsvars (jo īpaši ilgtermiņa hipotekāro kredītu) saglabājas augsts. Misijai bažas
raisa likumprojekts, kas ļautu Īrijas Centrālajai bankai ierobežot mainīgo procentu
likmi hipotekārajiem kredītiem, kā rezultātā varētu tikt negatīvi ietekmēts monetārās
politikas transmisijas mehānisms, finanšu stabilitāte un banku konkurētspēja.
Misija, secina, ka Īrijas parāda apkalpošanas riski saglabājas zemā līmenī attiecībā
pret ES aizdotajiem finanšu resursiem.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
EMU padziļināšana – tālāka virzība uz Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM)
reformu
Sanāksmes laikā tiek plānots vienoties par to, kā turpmāk virzīt diskusijas par vienu
no EMU padziļināšanas virzieniem - ESM reformu, kā arī diskutēt par minēto
jautājumu.
ESM ir izveidots uz starpvalstu (euro zonas) līguma pamata kā euro zonas glābšanas
fonds, kas finansē aizdevumu programmas valstīm, kad krīzes situācijā aizņemšanās
no finanšu tirgus nav iespējama. Šobrīd ESM, attiecībā uz aizdevumu programmas
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.
2

Pēc-programmas uzraudzības ietvaros dalībvalsts netiek pakļauta formālo nosacījumu izpildei, tomēr Padome
var pieņemt rekomendāciju nepieciešamo korektīvo pasākumu veikšanai.
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ieviešanu, vairāk pilda tehnisku lomu, veicot naudas pārskaitījumus, nevis pēc
būtības iesaistās aizdevumu programmas nosacījumu izstrādāšanā un uzraudzībā, ko
pamatā veic Eiropas Komisija. Pamata princips gan Starptautiskā Valūtas fonda, gan
ESM finansētajās aizdevumu programmām ir stingri nosacījumi, kas nosaka
konkrētus uzdevumus, kas valstīm ir jāizpilda, kārtējā maksājuma saņemšanai. Tāpat
arī valsts parāda ilgtspējas analīzi izstrādā Eiropas Komisija, nevis ESM, bet
priekšnoteikums aizdevumam no ESM ir parāda ilgtspēja. Iepriekš, diskutējot par
ESM tālāko lomu EMU padziļināšanā, tika atzīts, ka ESM varētu pārveidot par
Eiropas Monetāro fondu (EMF), stiprinot tā lomu krīzes vadībā. Atsevišķas valstis
uzskata, ka jāstiprina ESM, dodot vairāk pilnvaru aizdevumu programmu nosacījumu
un valsts parādu ilgtspējas izstrādē.
Eiropas Komisija uzskata un ir iekļāvusi 2017.gada 6.decembra pakotnes4 ietvaros
regulas projektu, ar ko paredz ESM pārveidot par EMF, iekļaujot to ES
institucionālajā sistēmā, vienlaikus, noslēdzot starpvalstu līgumu par dalībvalstu
iemaksu, kas veido ESM kapitālu, pārcelšanu uz EMF. Tas tiek pamatots ar lielāku
caurskatāmību un atskaitīšanos. Jāpiebilst, ka pašreizējā ESM modelī tas jau atskaitās
nacionālajiem parlamentiem. Eiropas Komisijas ieskatā šāds solis stiprinātu EMF,
nostiprinot savu kā krīzes mehānisma vietu ES institūciju vidū, kā arī pavērtu iespēju
izstrādāt jaunus instrumentus. Ar priekšlikumu par ESM pārveidi par EMF, Eiropas
Komisija vienlaikus piedāvā mainīt balsošanas kārtību, pamatojot to ar
nepieciešamību nodrošināt ātru lēmumu pieņemšanu steidzamos gadījumos.
Vienlaikus tiek piedāvāts saglabāt vienbalsību jautājumos, kas skar kapitāla
palielināšanu, tajā skaitā, piesaucamā kapitāla pārveidošanu par apmaksāto, bet
mainot uz kvalificēto balsu vairākumu lēmumus par aizdevumu programmu, kārtējo
maksājumu aizdevumu programmas ietvaros un lēmumus par atbalsta mehānisma
izmaksām Vienotajam noregulējuma fondam.
Vienotais noregulējuma fonds (VNF) ir Banku savienības otrais pīlārs, kas juridiski
ir apstiprināts un jau uzsācis savu darbību. VNF mērķis ir sniegt atbalstu grūtībās
esošu banku stabilizēšanai, ja tiek atzīts, ka tās maksātnespēja var radīt draudus
finanšu stabilitātei. VNF finansējumu viedo Banku savienības jurisdikcijā esošo
banku iemaksas. Jau kopš VNF izveides ir bijis uzdevums strādāt pie patstāvīga
kopīgā atbalsta mehānisma, kas sniegtu atbalstu aizdevuma veidā VNF, ja tajā
nepietiktu līdzekļu un tas tiktu atdots no banku iemaksām. Diskusijās kā viens no
atbilstošākiem veidiem šīs funkcijas pildīšanai ir atzīts ESM. Vienlaikus atšķiras
valstu viedokļi, kurā brīdī šo funkciju ESM sāk pildīt. Atsevišķas valstis izvirza kā
priekšnoteikumu būtisku risku mazināšanu banku sektorā līdz ESM sāk pildīt šo
funkciju. Saskaņā ar 2017.gada 6.decembrī klajā nākušo Eiropas Komisijas
komunikāciju tā uzskata, ka vienošanās par VNF kopīgo atbalsta mehānismu jāpanāk
līdz 2018.gada vidum un tas jāiedarbina 2019.gadā. Kaut arī Latvija atbalsta Banku
savienības izveides pabeigšanu, tā vienlaikus uzskata, ka risku mazināšana pirms
4
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DEKL_FMzino_190218.docx
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

5
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

risku kopīgošanas ir būtisks elements. Kopumā mēs atbalstām ESM kā kopīgā
atbalsta mehānisma sniedzēju VNF kredītlīnijas veidā, vienlaikus svarīgi kā
piedāvātās Eiropas Komisijas izmaiņas par ESM pārveidi un balsošanas kārtības
izmaiņas ietekmēs šo procesu.
Latvijas nostāja Euro grupā5
Latvijas pozīcija, vērtējot Eiropas Komisijas priekšlikumus par EMU padziļināšanu,
tai skaitā, par ESM reformu, ir atvērta un nenoliedzoša.
Latvija atbalsta Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) attīstību par Eiropas Valūtas
fondu (EVF), nododot atbildību ESM par Saprašanās memorandu izstrādi,
uzraudzību un lēmumu pieņemšanu par maksājumiem.
Latvija šobrīd neredz vajadzību ESM integrēšanai ES institucionālajā sistēmā.
Taču Latvija ir atvērta nākotnē pārskatīt ESM/EVF institucionālo modeli, ņemot vērā
jaunās funkcijas un uzdevumus, kas tiks uzticēti EVF. Vienlaikus šajā stadijā ir bažas
arī par to, ka EVF izveide varētu negatīvi ietekmēt sadarbību ar SVF, kā arī radīt
nevēlamu globālā finanšu drošības tīkla fragmentāciju.
Latvija atbalsta nepieciešamību pabeigt darbu pie kopīgā atbalsta mehānisma
izstrādes Vienotajam noregulējuma fondam (VNF). Vienlaikus Latvija uzskata, ka
ESM kredītlīnija ir atbilstošākais finanšu avots kopīgā atbalsta mehānisma
finansēšanai, nodrošinot to, ka ESM līdzekļi tiek piešķirti aizdevuma veidā un
atmaksāti no VNF iekasētajiem līdzekļiem no finanšu sektora dalībniekiem.
Dažādi
Tā kā esošā Eiropas Centrālās bankas (ECB) viceprezidenta Vitora Konstancio (Vítor
Constâncio) pilnvaru termiņš (2010.gada 1.jūnijs – 2018.gada 31.maijs) tuvojas
beigām, tad sanāksmes noslēgumā tiks vērtēts ECB jaunā viceprezidenta vēlēšanu
process, kā arī tiks diskutēts par potenciālajiem kandidātiem. Šobrīd ir izvirzīti divi
kandidāti: Spānijas ilggadējais finanšu ministrs Luis de Guindos (Luis de Guindos)
un Īrijas Centrālās bankas prezidents Filips Lane (Philip Lane).
Saskaņā ar procedūru euro zonas finanšu ministri izskata ES dalībvalstu ieteiktus
kandidātus un uzvēlas vienu kandidātu ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju
(profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos) un nevainojamu reputāciju.
Ja Euro grupa vienojas par kandidātu, tad ECOFIN sanāksmes nepubliskajā daļā laikā
tiks lūgts papildu punkts, lai ministri to apstiprinātu. Par šo kandidātu notiek
konsultēšanās ar ECB Padomi un Eiropas Parlamentu (parasti tiek organizēta
izjautāšana). Gala lēmumu pieņems Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu savā
Spēkā ir nacionālā pozīcija Nr.3 “Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi”, kas apstiprināta
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta sēdē un 2015.gada 16.decembra Saeimas Eiropas lietu komisijas
sēdē; kā arī 2017.gada 5.decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā pozīcija Nr.1 “Par Ekonomikas un
monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusija Euro grupā un Euro Samitā”.
5
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sanāksmē š.g. marta beigās. ECB viceprezidenta pilnvaru termiņš ir 8 gadi (nav
atjaunojams). Līguma par Eiropas Savienības darbību 283.panta 2.punkts nosaka
ECB viceprezidenta profesionālās un personīgās kvalifikācijas prasības un galvenos
amata pienākumus (līdztekus ECB prezidentam, īstenot euro zonas monetāro politiku
saskaņā ar ECB Padomes apstiprinātajām pamatnostādnēm un lēmumiem, sniegt
nepieciešamās norādes euro zonas nacionālajām centrālajām bankām, kā arī
piedalīties lēmumu pieņemšanā par ECB ikdienas darbībām).
ECB tika dibināta 1988.gadā un ir oficiālā ES institūcija. Tās dibināšanas pieņemtais
lēmums bija radīt Ekonomikas un monetāro savienību – brīvu kapitāla kustību
Eiropā, kopīgu monetāro institūciju un vienotu monetāro politiku visās euro zonas
valstīs. ECB un valstu centrālās bankas kopā veido Euro sistēmu – euro zonas
centrālo banku sistēmu. Euro sistēmas galvenais uzdevums ir saglabāt cenu
stabilitāti, nodrošinot stabilu euro vērtību. ECB ir atbildīga par kredītiestāžu
uzraudzību euro zonas valstīs un ārpus euro zonas esošajās iesaistītajās ES
dalībvalstīs Vienotā uzraudzības mehānisma, kas ietver arī valstu kompetentās
iestādes, ietvaros. Tādējādi tiek veicināts banku sistēmas drošums un stabilitāte, kā
arī finanšu sistēmas stabilitāte ES un katrā iesaistītajā dalībvalstī.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvijai pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija pauž atbalstu Spānijas ilggadējam finanšu ministram Luis de Guindos (Luis
de Guindos), ņemot vērā kandidāta ievērojamo pieredzi darbojoties Spānijas finanšu
sistēmā un sekmīgi risinot Spānijas finanšu krīzes radītās negatīvās sekas gan banku
sektorā, gan ekonomikā kopumā. Spānijas pēckrīzes izaugsmes tempi un ekonomikas
atveseļošanās norāda uz veiksmīgu politikas īstenošanu euro zonas valstī ar
ierobežotu monetārās politikas instrumentu klāstu.

Informācija par paplašināto Euro grupas sanāksmi (inclusive Eurogroup 6 )
EMU padziļināšana - Banku savienības izveides pabeigšanas tālāka virzība
Ņemot vērā to, ka Eiropas Komisija 2017.gada. 6.decembrī nāca klajā ar
priekšlikumu kopumu turpmākai EMU padziļināšanai, sanāksmes laikā plānots
padziļinātu uzmanību pievērst Banku savienības izveides pabeigšanas aspektiem.
ES Padomē turpinās diskusijas par risku mazināšanas pakotni ar mērķi jau š.g. martā
panākt vispārējo vienošanos.

6

27 ES ministru formāts

DEKL_FMzino_190218.docx
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

7
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Jautājums tika skatīts jau iepriekš gan parastajā, gan paplašinātās Euro grupas
formātā (inclusive Eurogroup).

Latvijas nostāja Euro grupā7
Latvijas ģeopolitiskajās interesēs ir piederēt ekonomiski stiprai un politiski stabilai
Eiropas Savienībai, līdz ar to atbalstāmi ir tādi priekšlikumi, kas stiprina EMU. Šis ir
vispārējais kritērijs, pret kuru tiek vērtēti daudzi un dažādie EMU uzlabošanas
priekšlikumi.
Latvijas interesēs ir atbalstīt tādas EMU reformas, kas uzlabotu euro zonas
konkurētspēju un noturību pret ekonomiskajiem šokiem.
Latvija kopumā atbalsta Eiropas Komisijas paziņojumu “Par Banku savienības
izveides pabeigšanu”, kas paredz Banku savienības izveides pabeigšanu, papildus
ieviešot kredītiestāžu sektora riska mazināšanas un dalīšanas pasākumus.
Latvija uzskata, ka ir svarīgi pēc iespējas ātrāk panākt vispārēju vienošanos Padomē
par risku mazināšanas pakotni ES banku sektorā, nodrošinot, ka tajā tiek saglabāts
līdzsvars starp mītnes valstu un iesaistīto valstu kompetento iestāžu pilnvarām
pārrobežu grupās ietilpstošo banku regulējumā un uzraudzībā.

Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
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.
Ilgtspējīgas finanses – viedokļu apmaiņa
Prezidentūra piedāvā izteikt viedokli par Ilgtspējīgu finanšu augsta līmeņa ekspertu
grupas gala ziņojumu un ietvertajām rekomendācijām kopumā, par dalībvalstu
skatījumu par prioritāriem pasākumiem un dalībvalstu rīcību šo pasākumu
Spēkā ir nacionālā pozīcija Nr.3 “Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi”, kas apstiprināta
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta sēdē un 2015.gada 16.decembra Saeimas Eiropas lietu komisijas
sēdē; kā arī 2017.gada 5.decembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā pozīcija Nr.1 “Par Ekonomikas un
monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusija Euro grupā un Euro Samitā”
7
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īstenošanā. Tiek plānots, ka martā tiek sagaidīts rīcības plāns attiecībā uz ilgtspējīgo
finansēšanu.
Ziņojums paredz ilgtspējas aspekta iekļaušanu finanšu nozares darbībā un finanšu
pakalpojumu izstrādē.
Rekomendācijas paredz:
• ES līmenī noteikt ilgtspējīgu finanšu klasifikāciju, t.sk.
rīcības/aktivitātes tiks uzskatītas par “zaļām” un ilgtspējīgām”,

kādas

• pilnveidot informācijas atklāšanu finanšu iestādēs, lai klimata pārmaiņu riski
un ieguvumi būtu caurskatāmi,
• sniegt informāciju
instrumentus,

ES

pilsoņiem,

kā izmantot

ilgtspējīgus

finanšu

• izstrādāt Eiropas ilgtspējas standartus atsevišķiem finanšu instrumentiem, t.sk.
ieviešot zaļo obligāciju standartu un apsverot zaļo obligāciju zīmolu vai
sertifikātu,
• izveidot “Eiropas ilgtspējīgas infrastruktūras” iestādi, kas sniegtu atbalstu
kvalitatīvu liela mēroga projektu attīstībā,
• paplašināt Eiropas Uzraudzības iestāžu (ESAs) lomu un kapacitāti, iekļaujot
to darbības mandātā ilgtspējīgu finanšu attīstību.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija kopumā pozitīvi vērtē ziņojumu un rekomendācijas. Latvija prioritāri
atbalsta rekomendāciju ES līmenī noteikt ilgtspējīgu finanšu klasifikāciju un ES zaļo
obligāciju standartu, vienlaikus nepalielinot administratīvo slogu un zaļo obligāciju
sagatavošanas izmaksas. Latvijas uzņēmumiem AS “Latvenergo” un attīstības
finanšu institūcijai “Altum” ir pozitīva pieredze zaļo obligāciju emisijā finanšu tirgū.
Eiropas Komisijas atslogošana attiecībā uz 2016.gada ES budžeta ieviešanu –
Padomes rekomendācija
Sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes rekomendāciju Eiropas Parlamentam
par EK atslogošanu saistībā ar 2016.saimnieciskā gada ES budžeta izpildi.
Rekomendācija ir izstrādāta, balstoties uz Revīzijas palātas gada pārskatu par
2016.gadu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē8
Uz š.g. 19.februāra MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Padomes rekomendācijas
projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2016.saimnieciskā gada budžeta
izpildi”
8
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Latvija kopumā atbalsta rekomendācijas projektu par 2016.gada ES budžeta izpildi.
Latvija uzskata, ka Rekomendāciju projektā ietvertie Padomes apsvērumi ir
pamatoti un sniedz pilnvērtīgu novērtējumu par 2016.finanšu gada ES budžeta
izpildi, lai Eiropas Parlaments to varētu izmantot atslogojuma sniegšanai Eiropas
Komisijai, tādējādi apstiprinot, ka Eiropas Komisija ir tiesīga slēgt visus ES
ienākumu un izdevumu kontus par 2016.saimniecisko gadu. Pozitīva tendence
revīzijā ir kļūdu īpatsvara samazinājums darījumos, kuri veikti ES vispārējā budžeta
izdevumos. Savukārt, 2016.gadā pārbaudītajos ES vispārējā budžeta ieņēmumu
darījumos kļūdas netika identificētas.
ES budžeta vadlīnijas 2019.gadam – Padomes secinājumi
Sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes secinājumus par ES 2019.gada budžeta
vadlīnijām. Katru gadu Padome pirms ikgadējā budžeta procedūras izstrādā
pamatnostādnes, lai iezīmētu prioritātes nākamajam finanšu gadam un sniegtu
vadlīnijas Eiropas Komisijai, kura izstrādā nākamā gada ES vispārējā budžeta
projektu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē9
Latvija atbalsta secinājumu projektu par ES 2019.gada budžeta vadlīnijām.
Latvija uzsver to, ka 2019.gada ES budžetā ir jāieplāno pietiekams finanšu līdzekļu
apjoms, ņemot vērā pašreizējā plānošanas perioda programmu ieviešanas tempu.
Latvija uzskata, ka ir objektīvi šajā secinājumu projektā atsaukties uz vispārējo
vienošanos, kura panākta attiecīgajos formātos starp ES un Apvienoto Karalisti, par
Apvienotās Karalistes izstāšanos un jo īpaši uz šīs vienošanās sadaļu par finanšu
noregulējumu.
Dažādi - Publiskie iepirkumi un stratēģiskās investīcijas – Eiropas Komisijas
prezentācija
Lai stiprinātu vienoto tirgu un turpinātu centienus stimulēt ieguldījumus ES, Eiropas
Komisija 2017.gada 3.oktobrī publicēja Publisko iepirkumu pakotni un atbalsta rīkus
jeb iniciatīvas, par kuriem Eiropas Komisija sanāksmes laikā plašāk iepazīstinās arī
finanšu ministrus, lai arī pamatā šo jautājumu skata Konkurētspējas Padome
(COMPET), bet tam ir arī sasaiste ar izdevumu pārskatiem un Eiropas semestri.
Atbalsta iniciatīvām ir četri galvenie virzieni:
1. Stratēģisks publiskais iepirkums - ietver sešus prioritāros virzienus (lielāku
inovatīvu, videi draudzīgu un sociālo kritēriju izmantošanu publiskos
iepirkumos; pasūtītāju profesionalitāte; mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi
Uz š.g. 19.februāra MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Padomes secinājumu
projektu par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta vadlīnijām”
9

DEKL_FMzino_190218.docx
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

10
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

iepirkumiem; palielināt iepirkuma datu pārredzamību, integritāti un kvalitāti;
iepirkuma procesu digitalizācija; lielāka sadarbība starp dalībvalstu
pasūtītājiem visā Eiropas Savienībā). Tās mērķis ir veicināt stratēģiska
iepirkuma veikšanu dalībvalstīs, domājot ilgtermiņā;
2. Ex Ante mehānisma novērtējums - Lielie projekti ir atslēgas projekti ne tikai
priekš Eiropas, bet katrai dalībvalstij. Ņemot vērā lielo projektu ietekmi uz
ekonomiku un attīstību Eiropas Komisija ir izstrādājusi rīku, kur pasūtītāji var
vērsties pēc padoma, labās prakses vai atzinuma par izstrādāto iepirkumu.
Eiropas Komisija izveidos palīdzības dienestu, kas agrīnā posmā var sniegt
atbalstu uz konkrētiem pasūtītāja jautājumiem saistībā ar lieliem nozīmīgiem
projektiem, kuru vērtība pārsniedz 250 miljonus euro. Attiecībā uz projektiem,
kas ir ļoti nozīmīgi attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropas Savienībai, vai kuru
kopējā paredzamā vērtība pārsniedz 500 miljonus euro, dalībvalstis var lūgt
Komisiju pārbaudīt pilnīgu iepirkuma plāna saderību ar Eiropas Savienības
iepirkuma tiesību aktiem. Mehānisms ir brīvprātīgs un Eiropas Komisijas
ieteikums nav saistošs nevienai no pusēm, kā arī informācija tiks apstrādāta,
ievērojot stingras konfidencialitātes prasības;
3. Vadlīnijas par pasūtītāju profesionalitātes celšanu - Eiropas Komisija iesaka
dalībvalstīm rīkoties, lai nodrošinātu, ka pasūtītājiem ir nepieciešamās
uzņēmējdarbības prasmes, tehniskās zināšanas un procesuālā izpratne, lai
ievērotu noteikumus un nodrošinātu, ka nodokļu maksātāji saņem vislabākās
preces un pakalpojumus. Eiropas Komisijas apkopo labākās prakses apmaiņu
un novatorisku pieeju pasūtītāju profesionālisma celšanai. Minēto vadlīniju
izstrādes mērķis ir noteikt to kā politisko mērķi, lai dalībvalstis apmācītu
pasūtītājus un ieguldītu tajos.
4. Vadlīnijas inovācijas procedūrai – Pašlaik Eiropas Komisija apkopo labās
prakses piemērus no visas Eiropas stimulējot inovatīvu preču vai pakalpojumu
ienākšanu tirgū. Inovāciju iepirkums var attiekties uz inovāciju, kā arī
inovatīvu pirkumu veidu rezultātiem. Dokuments vēl ir izstrādes stadijā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju un pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas
iniciatīvu, izstrādājot gan vadlīnijas, gan sniedzot praktisku atbalstu.
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Latvijas delegācija
Delegācijas vadītājas:

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

Delegācijas dalībnieki: Nils Sakss, Fiskālās politikas departamenta direktors (dalība
arī Euro grupā)
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta direktora vietniece, Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES vadītāja
Andis Kokenbergs, Finanšu
ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Armands Tapiņš, Finanšu ministrijas nozares padomnieks
LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
Jevgēnija Belokurova, Finanšu ministrijas
padomniece LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

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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