IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA NAV KLASIFICĒTS
Ministru

kabineta rīkojuma projekta
“Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma
Valdē un Direktoru padomē” 5.panta pirmās daļas 2.punktu, lai Latvijas pārstāvis
Eiropas Stabilitātes mehānisma (turpmāk – ESM) Valdē varētu atbalstīt Grieķijas
Republikas (turpmāk – Grieķija) pārskatītā Saprašanās memoranda par īpašiem
ekonomikas politikas nosacījumiem (turpmāk – pārskatītais Saprašanās memorands)
apstiprināšanu ESM Valdē šā gada 5.jūlijā ir nepieciešama Ministru kabineta
piekrišana balsojumam par attiecīgo jautājumu.
Šajā nolūkā Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atļaut Latvijas
pārstāvim ESM Valdē atbalstīt pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu.

1.

Pamatojums

2.

Pašreizējā
situācija
un
Kopš 2015.gada 19.augusta, kad ESM Valde lēma par aizdevumu, Grieķijai
problēmas, kuru risināšanai ir piešķirta finansiālā palīdzība – Trešā ekonomikas stabilizācijas programma Grieķijai
tiesību akta projekts izstrādāts, (turpmāk- programma). Kopējā piešķirtā summa ir 86 miljrd. euro, no kuriem 31,7
tiesiskā regulējuma mērķis un miljrd. euro izmaksāti līdz šim. Pirmais pārskats tika noslēgts 2016.gada jūnijā.
būtība
Saprašanās memorands paredz četrus galvenos reformu virzienus:
I. fiskālās ilgtspējas atjaunošana;
II. finanšu stabilitātes nodrošināšana;
III. izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšana un investīciju piesaiste;
IV. valsts pārvaldes uzlabošana.
Lai Grieķija varētu saņemt nākamo maksājumu ir nepieciešams noslēgt otro
pārskatu, kas nozīmē, ka iepriekšējā periodā noteiktie galvenie uzdevumi (key
deliverables) ir izpildīti.
Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku
(turpmāk – ECB) un Eiropas Stabilitātes mehānismu (turpmāk – ESM) ir veikusi
pirmā perioda noteikto galveno uzdevumu izpildes novērtējumu un sagatavojusi
atbilstības novērtējuma ziņojumu.
Saskaņā ar atbilstības novērtējuma ziņojumu Grieķijas ekonomika uzrāda
labāku dinamiku kopš programmas sākuma, kā iepriekš tika prognozēts. Tāpat arī
darba spēka tirgus signalizē uzlabojumus. Bezdarba līmenis samazinās sasniedzot
22,5% 2017.gada martā, kas ir zemākais līmenis pēdējo piecu gadu posmā. Grieķijai
tiek prognozēta lēna ekonomikas izaugsme, ko ietekmē 2016.gada pēdējā ceturkšņa
izpilde, investoru atgriešanās iespējamības un patērētāju uzticības atgūšanas
piesardzīgais novērtējums.
Kopumā Grieķija ir ieviesusi 140 pasākumus, kas bija noteikti kā ieviešami,
lai noslēgtu otro pārskatu. Būtiskākie pasākumi no tiem ir pensiju reforma (kas stāsies
spēkā 2019.gadā), Iedzīvotāju ienākuma nodokļa reforma (kas stāsies spēkā
2020.gadā), reformas darbaspēka tirgus jomā, kā arī enerģijas tirgus jomā. Par trim
darbībām (kuģošanas nozares brīvprātīgā ieguldījuma paplašināšana, pensiju
pieprasījumu pārrēķināšana un apstrāde un konkursa uzsākšana DESFA (Grieķijas
gāzes pārvades sistēmas operators S. A.)), turpmāk ir nepieciešami tehniski risinājumi,
kas tiks paveikti pirms 2017. gada jūnija beigām. Savukārt attiecībā uz ieviešamo
pasākumu par politisko partiju finansēšanu Eiropas institūcijas oficiāli lūdza ārēju
novērtējumu par nesen grozītajiem tiesību aktiem no GRECO (Valsts grupa pret
korupciju), kas ir kompetenta starptautiska organizācija.
Grieķijai ir nepieciešams 8,5 miljardi euro, lai atmaksātu aizdevumu
kreditoriem š.g. jūlijā (6,9 miljrd. euro) un segtu citas nacionālās saistības (1,6 miljrd.
euro) līdz 2017.gada beigām.
Pārskatītais saprašanās memorands, kuru virza ESM Valdē apstiprināšanai
ietver divus būtiskus jautājumus:
1. Tas ietver iepriekšējā perioda uzdevumus, kas pārskatītajās saprašanās
memorandā transformējas par priekšnosacījuma uzdevumiem (prior action);
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Tas ietver detalizētāk izstrādātus uzdevumus nākamajam periodam – starp
2.pārskatu un 3.pārskatu.
Nākamajam periodam Grieķijai būs jāievieš vairāk kā 100 pasākumi. Grieķija
fiskālās ilgtspējas atjaunošanai turpinās ieviest nodokļu reformas, pabeigs pensijas
pārrēķināšanas kārtības ieviešanu, veselības izdevumu optimizēšanu, Neatkarīgas
ieņēmumu iestādes pilnīgu darbības uzsākšanu, finanšu stabilitātes nodrošināšanai
Grieķija parāda pārstrukturēšana un maksātnespējas procedūras reformas ieviešanu
turpinās, izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšanai un investīciju piesaistei Grieķija
turpinās īstenot plašu reformu darba un preču tirgos, kā arī tiks īstenota vērienīga
privatizācijas programma, un investīciju atbalstīšanas politika, savukārt valsts
pārvaldes uzlabošanai īpaša uzmanība tiks pievērsta efektivitātes palielināšanai valsts
sektorā, sniedzot publiskos pakalpojumus. Tāpat tiks pabeigti pasākumi, lai uzlabotu
efektivitāti tiesu sistēmā un lai uzlabotu cīņu pret korupciju. Grieķija grozīs tiesību
aktus, lai izpildītu visus GRECO ieteikumus attiecībā uz politisko partiju finansēšanu
un vēlēšanu kampaņu finansēšanu vienu mēnesi pēc tam, kad GRECO būs sniedzis
savu ziņojumu rudenī.
Pārskatīto Saprašanās memorandu ESM Valde plāno apstiprināt šā gada 5.jūlijā.
2.

3.
4.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas
Cita informācija

Finanšu ministrija.
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
1.

2.

3.
4.

Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma
ietekme uz tautsaimniecību
un administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

Cita informācija

Nav.

Projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī
veicamās darbības.
Projekts šo jomu neskar.

Anotācijas III, IV, V, VI un VII sadaļa - rīkojuma projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministre

Dana Reizniece-Ozola

Ozoliņa, 67083823
Liga.Ozolina@fm.gov.lv
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