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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 4. un 5.decembrī 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, Kipras un Spānijas pēc-programmas
uzraudzību, tematiski diskutējot par nodarbinātību un izaugsmi, vērtējot paveikto
nodokļu plaisas mazināšanas kontekstā, turpinājumā apspriežot euro zonas Budžeta
plānu projektu un euro zonas budžeta situācijas un tālākās perspektīvas vērtējumu,
apstiprinot Euro grupas darba programmas projektu 2018.gada pirmajam
pusgadam un noslēgumā izvēloties jauno Euro grupas prezidentu. Savukārt papildu
sasauktajā paplašinātajā Euro grupas sanāksmē tiks diskutēts par Ekonomikas un
monetārās savienības (EMU) padziļināšanu un Banku savienības stiprināšanu,
gatavojoties š.g. 15.decembra Euro samitam.
ECOFIN plānots uzklausīt sniegto informāciju un progresa vērtējumu par Banku
savienības stiprināšanas aspektiem, kā arī uzklausīt informāciju par aktuālākajiem
tiesību aktu priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā un par PVN administratīvo
sadarbību, kā arī apstiprināt Padomes secinājumus attiecībā uz ES sarakstu ar
jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos, turpinājumā pieņemt Padomes
lēmumus Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanas kontekstā, uzklausīt Eiropas
Komisijas prezentāciju un apmainīties ar viedokļiem par jauno Eiropas semestra
ciklu 2018.gadā un noslēgumā uzklausīt Eiropas Investīciju bankas (EIB)
prezidenta informāciju attiecībā uz EIB priekšlikumu Eiropas Attīstības bankas
izveidošanā.

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.
Deklasificēts saskaņā ar FM 30.10.2020. vēstulē Nr. 13.7-13/12/5730 (reģ. Nr. SAN-222) minēto
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Pašreiz norisinās darbs ekspertu līmenī pie programmas trešā pārskata. Grieķijai pēc
otrā pārskata noslēgšanas pārskata periodā bija jāievieš vairāk nekā 100 pasākumi.
Šī gada oktobrī Grieķijai tika izmaksāts apakšmaksājums 0,8 mljrd. euro apmērā,
ņemot vērā, ka Grieķija bija izpildījusi iepriekš noteikto nosacījumu: būtiski
samazinājusi kavētos maksājumus. Minētā summa tiks izlietota, lai turpinātu
samazināt kavētos maksājumus.
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) šī 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.
Kipra – pēc-programmas uzraudzība
Sanāksmē tiks apspriesta Kipras pēc-programmas uzraudzības misijas2 galvenie
novērojumi.
2016.gada martā Kipra veiksmīgi noslēdza starptautisko finanšu palīdzības
programmu. Pēc programmas noslēgšanas Kipra ir pakļauta pēc-programmas
uzraudzībai, kura ilgs līdz brīdim, kad tiks atmaksāti 75% no izsniegtā aizdevumu
apjoma. Tādējādi pēc-programmas uzraudzības kontekstā no š.g. 25.septembra līdz
29.septembrim norisinājās kārtējā pēc-programmas uzraudzības misija. Nākamā
misija plānota 2018.gada pavasarī.

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”.
2
Misiju īstenoja Eiropas Komisijas pārstāvji sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku. Misija tika koordinēta ar
Starptautiskā Valūtas fonda pēc-programmas uzraudzības misiju. Turklāt sanāksmēs dalību ņēma arī pārstāvji
no ESM saistībā ar Agrīnās brīdināšanas sistēmas aspektiem.
1
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Pēc-programmas uzraudzības ietvaros dalībvalsts netiek pakļauta formālo
nosacījumu izpildei, tomēr Padome var pieņemt rekomendāciju nepieciešamo
korektīvo pasākumu veikšanai.
Kipras ekonomikas izaugsme nostiprinās. Arvien lielāku lomu ekonomikas
izaugsmē spēlē iekšējais patēriņš, vienlaicīgi pozitīvu ietekmi dod tradicionāli
spēcīgais tūrisma sektors. Darba tirgus rādītāji kopumā uzlabojas, un nekustamā
īpašuma sektors ir stabilizējies. Negatīvu spiedienu uz turpmākajām izaugsmes
perspektīvām rada augstais privātā sektora parādu apmērs. Turklāt pieaugošais
tekošā konta deficīts, ņemot vērā augsto ārējā parāda līmeni, rada zināmas bažas par
riskiem tautsaimniecības stabilai attīstībai.
Fiskālo rādītāju sniegums 2017.gada ir labāks nekā tika plānots galvenokārt
augstāku nodokļu ieņēmumu dēļ. Vienlaicīgi atzīmējams, ka vidējā termiņā riski
saglabājas – piemēram, nav skaidra fiskālā ietekme no veselības aprūpes sistēmas
reformas, kā arī iespējām iegrožot publiskā sektora atalgojuma pieaugumu.
Kredītiestāžu sektorā ir vērojamas pozitīvas tendences, ievērojami pieaugot
iedzīvotāju uzticamībai Kipras finanšu sistēmas stabilitātei. Tautsaimniecības
kopējam stāvoklim uzlabojoties, palielinās no jauna izsniegto aizdevumu apmērs.
Tomēr vislielākās problēmas vēljoprojām rada ieņēmumus nenesošo kredītu
augstais apmērs, kas samazinās pārāk gausi, radot negatīvu spiedienu uz banku
rentabilitāti.
Atbilstoši misijas novērojumiem ekonomikas stabilas izaugsmes nodrošināšanai un
potenciāla kāpināšanai ir vitāli svarīgi turpināt pārdomātas tautsaimniecības
strukturālās reformas.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Spānija – pēc-programmas uzraudzība
Sanāksmes laikā tiek plānota mutiska informēšana par galvenajiem Spānijas astotās
pēc-programmas uzraudzības misijas rezultātiem, kas notika šogad 16. līdz
18.oktobrim.
Pēc straujas izaugsmes palielināšanās 2017.gada pirmajā pusē IKP izaugsme
plānota 3,1% 2017.gadā, bet nedaudz samazināsies 2018.gadā līdz 2,5% un
2019.gadā – 2,1%. Galvenais izaugsmes dzinējspēks bija privātais patēriņš un
iekšzemes pieprasījums, kā arī neto eksports pozitīvi ietekmējis izaugsmi.
Attiecībā uz publiskajām finansēm vispārējās valdības budžeta deficīts turpināja
samazināties 2017.gada pirmajā pusē, pateicoties stingrai ekonomiskai izaugsmei.
Eiropas Komisijas 2017.gada rudens prognozes paredz, ka 2017.gadā deficīts
samazināsies līdz 3,1% no IKP un, balstoties uz nemainīgas politikas scenāriju,
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deficīts 2018.gadā sasniegs 2,4% no IKP un 2019.gadā – 1,7% no IKP. Spānijai ir
pārmērīga budžeta deficīta procedūra, kuras ietvaros 2017.gada deficīta prognoze ir
saskaņā ar Padomes rekomendēto mērķi, bet attiecībā uz 2018.gadu Eiropas
Komisija prognozē deficītu 2,4% no IKP, kas ir par 0,2% augstāks nekā Padomes
noteiktais mērķis 2,2% apmērā3.
Vienlaikus Katalonijas politiskās situācijas attīstība var negatīvi ietekmēt izaugsmi,
kuras ietekme šobrīd nav iespējams paredzēt. Attiecībā uz finanšu sektoru no
Katalonijas divas bankas ir pārvākušās uz citiem Spānijas reģioniem, viņu akcijas
lēnām atjaunojas.
Kopumā finanšu sektorā ir novērojama banku sektora stabilizācija, ko veicina
ekonomiskā atveseļošanās un strukturālās reformas. Uzlabojas banku aktīvu
kvalitāte un ienākumus nenesošo kredītu (non-performing loan) līmenis turpina
samazināties. Labi veidojas banku sistēmas pārvaldība, bet problēmas saglabājas ar
dažām vidēja izmēra bankām, nedarbojas krājbanku reforma.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Tematiskā diskusija par izaugsmi un nodarbinātību – nodokļu plaisa (tax
wedge) - paveiktais
Sanāksmē tiks apspriesti Eiropas Komisijas prezentācija ar pārskatu par pēdējos
gados panākto progresu darbaspēka nodokļu sloga (tax wedge4) samazināšanā euro
zonā un turpmāko reformu plāniem, pamatojoties uz informācijas, kas sniegta
2018.gada budžeta plānu projektos. Tas ir Euro grupas vienošanās turpinājums pēc
2015.gada septembra, lai salīdzinātu darbaspēka nodokļu slogu, izmantojot divus
rādītājus: darbaspēka nodokļu slogu vienam (single) darba ņēmējam ar vidējo algu
un vienam darba ņēmējam ar zemu algu.
Kopumā euro zona ir virzījusies pareizajā virzienā, un darbaspēka nodokļu slogs
euro zonā ir samazinājies kopš 2012.gada. Samazinājums ir bijis izteiktāks zemo
algu saņēmējiem, jo reformu uzmanības centrā ir tieši šī darba tirgus daļa, bet
nodokļu slogs arī darba ņēmējam ar vidējo algu ir palicis stabilāks.
Latvijā š.g. 9.maija Ministru kabineta sēdē tika apstiprinātas “Valsts nodokļu
pamatnostādnes 2018.-2021.gadam”, kas izstrādātas ciešā sadarbībā ar valdības
sociālajiem un sadarbības partneriem
Nodokļu reforma ir komplekss pasākumu kopums, kuras mērķis ir veicināt Latvijas
konkurētspēju reģionālā līmenī, motivēt iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību,
3

Pārmērīgs budžeta deficīts Spānijai ir jākoriģē līdz 2018.gadam.

4

Nodokļa plaisa jeb ķīlis (tax wedge) – raksturo starpību starp darba ņēmēja neto ienākumiem un to, cik šis darbaspēks
izmaksā darba devējam. To aprēķina kā darba nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, darba ņēmēja un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) procentuālo attiecību pret darba algu pirms visu nodokļu nomaksas un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summu
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veicināt investēšanu uzņēmumu attīstībā un piesaistīt investorus, stimulēt
iedzīvotājus maksāt nodokļus, veicināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un vēlmi
atgriezties darba tirgū un pilnveidot nodokļu administrēšanu, lai nodokļu nomaksa
un kontroles darbību veikšana būtu maksimāli vienkārša un ar mazākām izmaksām.
Nodokļu reforma ietekmēs teju visus Latvijas iedzīvotājus - gan strādājošos, gan
ģimenes ar bērniem, gan pensionārus. Kā jau minēts, lielākie nodokļu reformas
ieguvēji būs mazo algu saņēmēji un ģimenes ar bērniem.
Nodokļu reforma paredz ne tikai no 2018.gada 1.janvāra palielināt diferencēto
neapliekamo minimumu (ienākumiem līdz 440 euro mēnesī maksimālais
neapliekamais minimums tiek palielināts no 115 euro mēnesī (2017.gadā to
piemēroja ienākumiem līdz 400 euro mēnesī) uz 200 euro mēnesī), bet arī, ieviešot
progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) likmju sistēmu,
samazināt IIN pamatlikmi no 23% uz 20% ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī
(20 004 euro gadā). Tāpat tiks palielināts atvieglojums par apgādībā esošu personu
no 175 euro mēnesī 2017.gadā uz 200 euro mēnesī 2018.gadā, būtiski paaugstināta
minimālā mēneša darba alga no 380 euro 2017.gadā uz 430 euro 2018.gadā, kā arī
neapliekamais minimums pensionāriem no pašreizējiem 235 euro mēnesī uz 250
euro mēnesī 2018.gadā.
Darbaspēka nodokļu reformas mērķis ir samazināt darbaspēka nodokļa slogu īpaši
strādājošajiem ar zemiem ienākumiem, palielināt strādājošo iedzīvotāju ienākumus
un mazināt ienākumu nevienlīdzību.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija sniegs informāciju par veiktajām nodokļu reformām darbaspēka nodokļa
kontekstā.
Euro zonas Budžeta plānu projektu un euro zonas budžeta situācijas un
tālākās perspektīvas vērtējums
Sanāksmes laikā tiek plānots diskutēt par euro zonas dalībvalstu budžeta plānu
projektiem un euro zonas kopējo budžeta situācijas novērtējumu.
Saskaņā ar otrās ekonomikas pārvaldības paketes (angl. Two-pack) regulu
Nr.473/2013 euro zonas dalībvalstis iesniedz budžeta plāna projektus Eiropas
Komisijai un Euro grupai ne vēlāk kā līdz 15.oktobrim. Budžeta plāna projektus
iesniedza 19 euro zonas dalībvalstis, savukārt Grieķijai5 nav jāiesniedz budžeta
plāna projekts. Austrija un Vācija iesniedza budžeta plāna projektus pie
nemainīgas politikas, ņemot vērā, ka uz iesniegšanas brīdi bija pagaidu valdība, līdz
Šīs valstis iesniedz nepieciešamo informāciju makroekonomiskās korekcijas programmas (macroeconomic
adjustment programmes) ietvaros.
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ar to šīm dalībvalstīm ir jāiesniedz atjaunoti budžeta plāna projekti, kad tiek
apstiprināta jaunā valdība. Arī Spānija iesniedza budžeta plāna projektu pie
nemainīgas politikas, jo ir aizkavējusies budžeta sagatavošana un iesniegšana
parlamentā.
Pēc Eiropas Komisijas novērtējuma neviens budžeta plāns nenorāda uz nopietnu
neatbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem, tomēr sešām euro zonas
dalībvalstīm (Beļģijai, Itālijai, Austrijai, Portugālei, Slovēnijai un Francijai) pastāv
neatbilstības risks. Sešu valstu (Igaunijai, Īrijai, Kiprai, Maltai, Slovākijai un
Spānijai) budžeta plāna projekti kopumā atbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta
nosacījumiem, bet sešas valstis (Vācija, Lietuva, Latvija, Luksemburga, Somija un
Nīderlande) Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem atbilst pilnībā.
Š.g. 22.novembrī Latvija saņēma Eiropas Komisijas viedokli par budžeta plāna
projektu un tas pilnībā atbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem.
Salīdzinājumā ar budžeta plāna projektā sniegtajām IKP izaugsmes prognozēm
(2016.gadā – 2,0%, 2017.gadā – 3,7% un 2018.gadā samazinās līdz 3,4%), Eiropas
Komisijas rudens prognozes paredz lielāku IKP izaugsmi (2016.gadā – 2,1%,
2017.gadā – 4,2% un 2018.gadā – 3,5%). Savukārt budžeta deficīta prognozes starp
budžeta plāna projektu un Eiropas Komisijas rudens prognozēm gan 2017., gan
2018.gadam sakrīt.
Kopējā ekonomiskā situācija, kas izriet no 18 budžeta plāna projektiem, kopumā ir
saskaņā ar Eiropas Komisijas rudens prognozēm un kuras paredz, ka IKP izaugsme
euro zonā nedaudz samazināsies no 2,2% no IKP 2017.gadā līdz 2,1% no IKP
2018.gadā. Balstoties uz Eiropas Komisijas 2017.gada rudens prognozēm, euro
zonas budžeta deficīts turpina samazināties – no 1,6% no IKP 2016.gadā tas ir
samazinājies līdz 1,1% no IKP 2017.gadā un dalībvalstis plāno, ka 2018.gadā tas
samazināsies līdz 0,9% no IKP. Tiek plānots, ka parāda līmenis nedaudz
samazināsies no 90% no IKP 2016.gadā līdz 89% no IKP 2017.gadā.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par budžeta plāna projektu un
Eiropas Komisijas rudens prognozēm, kas kopumā atbilst budžeta plāna projektā
ietvertajai prognozei.
Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jānodrošina budžeta atbilstība Stabilitātes un
izaugsmes pakta nosacījumiem, veicot nepieciešamos pasākumus un turpinot īstenot
strukturālās reformas.
Euro grupas darba programmas projekts 2018.gada pirmajam pusgadam
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Sanāksmes laikā ministri tiks iepazīstināti ar Euro grupas izvērsto darba programmu
2018.gada pirmajam pusgadam.
Nākamā gada pirmajā pusgadā Euro grupa turpinās sekot līdzi strukturālajai
politikai, kas sekmētu ilgtermiņa izaugsmi un nodarbinātību. Tāpat tiks sekots līdzi
dalībvalstu ieguldījumam, lai turpinātu nodrošināt stabilu fiskālo politiku un fiskālo
nostāju un cieši uzraudzīs pārmērīga budžeta deficīta procedūras rekomendācijas
euro zonas dalībvalstīs. 2018.gada pirmā pusgada būtisks elements Euro grupas
dienas kārtībā gan strukturālās, gan fiskālās politikas ieviešanas jomā būs darbs ar
Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšanas jautājumu.
Tiks turpināts darbs saistībā ar situāciju Grieķijā, kā arī turpināsies iesaiste attiecībā
uz pēc-programmas uzraudzību Kiprā, Īrijā, Portugālē un Spānijā.
Euro grupas uzmanības centrā būs arī finanšu stabilitāte euro zonā Banku
savienības kontekstā.
Darba programma ir indikatīva un var būt izmaiņas atkarībā no jautājumu attīstības.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija atbalsta sagatavoto Euro grupas darba programmu 2018.gada pirmajam
pusgadam.
Euro grupas prezidenta vēlēšanas6
Tā kā esošā Euro grupas prezidenta Jerūna Deiselblūma (Jeroen Dijsselbloem7)
pilnvaru termiņš ir beidzies, plānots, ka sanāksmes laikā notiks jaunā Euro grupas
prezidenta vēlēšanas. Jaunais prezidents tiks ievēlēts ar euro zonas ministru
vienkāršo balstu vairākumu8 uz nākamo 2,5 gadu termiņu.
Euro grupas prezidenta galvenie pienākumi:
• vadīt Euro grupas sanāksmes un noteikt tās darba kārtību;
• izstrādāt Euro grupas ilgtermiņa darba programmu;
• prezentēt Euro grupas diskusiju rezultātus publiski un ne-euro zonas
dalībvalstu finanšu un ekonomikas ministriem;
• pārstāvēt Euro grupu starptautiskajā vidē (piemēram, G79);
• informēt Eiropas Parlamentu par Euro grupas prioritātēm.
Latvijas nostāja Euro grupā
Informatīvā ziņojuma sagatavošanas laikā vēl nebija zināmi kandidāti, kas pieteicās uz jaunā Euro grupas
prezidenta amatu, tā kā pieteikšanās notika līdz š.g. 30.novembrim. Latvijas finanšu ministre Dana
Reizniece-Ozola arī izvirzīja savu kandidatūru šim amatam
7
Tika ievēlēts uz diviem termiņiem, kopā esot šajā amatā 5 gadus
8
Pamatojoties uz ES līguma 14.protokola noteikto, kas stājās spēkā 2009.gada 1.decembrī
9
Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna, Apvienotā Karaliste un ASV
DEKL_FMzino_051217.doc; Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Latvijai ir būtiski nodrošināt ES euro zonu stirpu, ilgtspējīgu un noturīgu pret
dažādiem ekonomikas un finanšu satricinājumiem.

Informācija par paplašināto Euro grupas sanāksmi (inclusive Eurogroup10)
Gatavošanās š.g. 15.decembra Euro samitam – Ekonomikas un monetārās
savienības (EMU) padziļināšana un Banku savienības stiprināšana
Sanāksmē plānota ministru viedokļu apmaiņa par EMU padziļināšanas aspektiem,
balstoties jau uz iepriekšējām Euro grupas sanāksmēs notikušajām diskusijām,
galveno uzsvaru liekot uz EMU elementu mijiedarbību, kā arī pieskaroties tādiem
jautājumiem kā risku dalīšana un mazināšana, Eiropas Stabilitātes mehānisma
nākotne un loma krīzes risināšanā, fiskālie noteikumi, u.c.
Ņemot vērā to, ka Eiropas Komisija š.g. 6.decembrī plāno nākt klajā ar
priekšlikumu kopumu turpmākai EMU padziļināšanai, sanāksmes laikā varētu
pieskarties gaidāmajam dokumentam un tajā iekļautajiem potenciālajiem
priekšlikumiem.
Jautājums tiks skatīts paplašinātās Euro grupas formātā (inclusive Eurogroup) ar
mērķi sākt gatavoties š.g. 15.decembra Euro samitam, kurā plānots diskutēt arī par
EMU padziļināšanas un Banku savienības stiprināšanas jautājumiem.
Latvijas nostāja Euro grupā11
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.
Latvijas pozīcija, vērtējot Eiropas Komisijas priekšlikumus par EMU
padziļināšanu, tajā skaitā piedāvātos jaunos instrumentus, ir atvērta un
nenoliedzoša. Svarīgi ir saprast šo instrumentu detaļas un savstarpējo mijiedarbību,
tai skaitā ar citiem jau esošajiem instrumentiem, tomēr detalizēti priekšlikumi vēl
netiek diskutēti un iztrūkst padziļināta instrumentu analīze.

27 ES ministru formāts
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; uz 2017.gada 5.decembra Ministru kabineta sēdi tiks virzīta saskaņošanai pozīcija Nr.1 “Par
Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusija Euro grupā un Euro Samitā”
DEKL_FMzino_051217.doc; Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Latvija kopumā atbalsta Eiropas Komisijas paziņojumu “Par Banku savienības
izveides pabeigšanu”, kas paredz Banku savienības izveides pabeigšanu, papildus
ieviešot kredītiestāžu sektora riska mazināšanas pasākumus.

Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
Banku savienības stiprināšana – progresa ziņojums, vispārējā pieeja un esošā
situācija
Plānots apspriest Banku savienības izveidi, koncentrējoties uz 3 virzieniem Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (EDIS), banku likumdošanas
priekšlikumu pakotni (banku pakotni) un ienākumus nenesošo kredītu (NPL)
problēmu.
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma
Eiropas Komisija 2015.gadā nāca klajā ar paziņojumu par Banku savienības
izveides pabeigšanu, kā arī ar priekšlikumu par EDIS.
2016.gada 17.jūnijā Padome pieņēma secinājumus par ceļvedi Banku savienības
izveides pabeigšanai, kurā tā uzsvēra, ka ir svarīgi īstenot riska mazināšanas un
riska dalīšanas pasākumus atbilstošā secībā. Tāpēc politiskās diskusijas par EDIS
priekšlikumu tika atliktas, gaidot atbilstīgu progresu riska mazināšanas pasākumos.
EDIS priekšlikuma tehniskie aspekti tika izskatīti Padomes darba grupā Banku
savienības stiprināšanai, tās darba rezultāti ir atspoguļoti Igaunijas Prezidentūras
progresa ziņojumā.
Progresa ziņojumā sniegta informācija, ka Igaunijas Prezidentūras laikā ir notikušas
trīs Banku savienības nostiprināšanas sanāksmes par EDIS priekšlikuma
tehniskajiem aspektiem. Diskusiju laikā tika konstatēts, ka svarīgs neatrisināts
jautājums ir kādi būs EDIS darbības galīgie nosacījumi, jo no tiem būs atkarīga
vairāku EDIS elementu kalibrācija. Priekšlikumi EDIS darbības gala nosacījumiem
ir iekļauti Eiropas Komisijas 2017.gada 11.oktobra paziņojumā par Banku
savienības izveides pabeigšanu.12
Prezidentūra turpināja darbu pie uz risku balstītas metodoloģijas EDIS fondam
izveides. Šim nolūkam informāciju Eiropas Komisijai par dalībvalsts bankām
iesniedza 27 dalībvalstis, ieskaitot Latviju. Darbs pie metodoloģijas izveides tiks
turpināts.
Banku pakotne

12

https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_en
DEKL_FMzino_051217.doc; Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Eiropas Komisija 2016. gada 23. novembrī nāca klajā ar banku pakotni kurā ietilpst
pieci tiesību aktu priekšlikumi, kas grozītu spēkā esošos tiesību aktus:
1. priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (CRR
priekšlikums);
2. priekšlikums direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36 / ES (CRD
priekšlikums);
3. priekšlikums direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59 / ES (BRRD
priekšlikums);
4. priekšlikums direktīvai, ar ko groza BRRD (Banku kreditoru hierarhijas
priekšlikums);
5. priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014 (SRMR
priekšlikums).
Atbilstoši Padomes 2016.gada ceļa kartei banku pakotnes galvenais mērķis ir
samazināt kopējos riskus banku nozarē, ES tiesību aktos ieviešot finanšu
regulējuma reformu kopumu, par ko ir panākta vienošanās starptautiskā līmenī pēc
2008.gada finanšu krīzes.
Slovākijas, Maltas un Igaunijas Prezidentūras laikā Padomes Finanšu pakalpojumu
darba grupa tika sasaukta 31 reizi, lai izvērtētu banku pakotnes priekšlikumus.
Darba grupas sanāksmes tika strukturētas divās atsevišķās darba plūsmās:
prudenciālās prasības (kapitāls, likviditāte un finanšu iestāžu uzraudzība) un banku
atveseļošana un noregulējums.
Politiskā līmenī pašlaik jau ir noslēgti divi banku pakotnes elementi. 2017. gada 25.
oktobrī Padome un Eiropas Parlaments panāca politisku vienošanos par direktīvas
projektu, ar ko groza BRRD attiecībā uz nenodrošināto parāda instrumentu
klasifikāciju maksātnespējas hierarhijā, kā arī par projektu regulai par 9. SFPS
pārejas pasākumiem un lieliem riska darījumiem. Šos divus tiesību aktus plānots
publicēt ES Oficiālajā Vēstnesī līdz gada beigām.
Attiecībā uz citiem banku pakotnes elementiem Igaunijas Prezidentūra ir panākusi
ievērojamu progresu. Darba rezultātā ir sagatavoti kompromisa priekšlikumi
attiecībā uz CRR, CRD, BRRD un SRMR priekšlikumiem. Igaunijas Prezidentūra
uzskata, ka minētie kompromisa teksti šajā posmā atspoguļo labāko iespējamo
kopējo pakotni. Tomēr vēl ir jāatrisina vairāki politiski jautājumi, kā tas atspoguļots
Prezidentūras progresa ziņojumā.
Ienākumus nenesošie kredīti (NPL)
Šis ir papildinošs aspekts diskusijai par Banku savienības nostiprināšanu. Eiropas
Komisija sniegs aktuālo informāciju par š.g. jūlijā apstiprinātā “Rīcības plāna par
ienākumus nenesošiem kredītiem” uzdevumu izpildi, ko plānots pieņemt zināšanai.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
DEKL_FMzino_051217.doc; Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Latvija pieņem zināšanai prezidentūras progresa ziņojumu par Eiropas
noguldījumu apdrošināšanas sistēmu.
Latvija pieņem zināšanai prezidentūras progresa ziņojumu par pasākumiem banku
nozarē (CRR/CRD/BRRD/SRMR).
Latvija pieņem zināšanai Eiropas Komisijas informāciju par esošo situāciju
Rīcības plāna, kā risināt ienākumus nenesošo kredītu problēmu Eiropā, ieviešanā.

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 – PVN administratīvā sadarbība – Eiropas Komisijas informācija
Eiropas Komisija informēs par tiesību akta priekšlikumu PVN administratīvās
sadarbības jomā.
Kopējai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmai Eiropas vienotajā tirgū ir
svarīga nozīme. Tomēr PVN sistēma nav attīstījusies kopsolī ar mūsdienu
globalizētās, digitālās un mobilās ekonomikas aktualitātēm. Pašreizējā PVN
sistēma, kas bija paredzēta kā pārejas posma sistēma, ir sadrumstalota, pārāk
sarežģīta arvien pieaugošajam to uzņēmumu skaitam, kuri veic pārrobežu darbību,
un paver iespējas krāpšanai, jo iekšzemes un pārrobežu darījumiem tiek piemērots
atšķirīgs režīms. Līdz ar to EK 2016.gada 7.aprīļa rīcības plānā PVN jomā13 noteica
virzību attiecībā uz vienotas Eiropas Savienības (ES) PVN zonas izveidi, vienlaikus
iezīmējot PVN sistēmas modernizācijas galvenos virzienus - topošās vienotās ES
PVN sistēmas galvenos principus; īstermiņa pasākumus cīņā pret krāpšanu PVN
jomā; PVN likmju regulējuma atjaunināšanu, t.sk. iespējamie varianti, kā
dalībvalstīm tiks nodrošināta lielāka rīcības brīvība likmju noteikšanā; plāni par
PVN noteikumu vienkāršošanu e–komercijas jomā saistībā ar digitālā vienotā tirgus
stratēģiju un par vispusīgu PVN paketi, ar ko paredzēts atvieglot mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) darbības iespējas.
Jāatzīmē, ka Padomes secinājumos14 tika apstiprināts, ka attiecībā uz steidzamiem
pasākumiem nolūkā cīnīties pret krāpšanu PVN jomā un risināt neiekasētā PVN
problēmu, īpaši svarīgi ir stingri juridiski noteikumi, kas neļauj veikt krāpšanu PVN
13

COM(2016) 148 final
Padomes secinājumi par Eiropas Komisijas 2016.gada rīcības plānu par PVN un Eiropas Revīzijas palātas
Īpašo ziņojumu Nr. 24 par krāpšanu PVN jomā.
DEKL_FMzino_051217.doc; Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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jomā un, ka būtiski svarīga ir nodokļu iestāžu administratīvās sadarbības
uzlabošana, un līdz ar to nepieciešams nostiprināt administratīvās sadarbības
darbības jomu un pastiprināt centienus veikt informācijas apmaiņu starp nodokļu
administrācijām.
Viens no esošās PVN sistēmas modernizēšanas pasākumiem ir priekšlikums esošo
instrumentu darbības pastiprināšanai, lai sekmētu administratīvo sadarbību PVN
jomā. Visi šie pasākumi veicinās lielāku savstarpējo uzticēšanos starp nodokļu
iestādēm, kas būs nepieciešama, lai pilnībā īstenotu galīgo PVN sistēmu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto Eiropas Komisijas informāciju.
Latvija kopumā pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas aktivitātes, ar kurām tiek
realizēts rīcības plāns PVN jomā - Ceļā uz vienotu Eiropas Savienība PVN zonu, un atbalsta, ka ir nepieciešamas steidzamas darbības, lai risinātu neiekasētā PVN
problēmas un pielāgotu PVN sistēmu digitālajai ekonomikai un uzņēmumu
vajadzībām.
ES saraksts ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos – Padomes
secinājumu pieņemšana
Padome tiks aicināta pieņemt Padomes secinājumus, kas ietver ES nesadarbojošos
jurisdikciju sarakstu nodokļu vajadzībām.
Padomes secinājumi ietvers nesadarbojošos jurisdikciju sarakstu (secinājumu
projekta I pielikums) un esošo situāciju attiecībā uz sadarbību ar ES, ko attiecīgās
jurisdikcijas apņēmušās veikt, lai ieviestu labas pārvaldības nodokļu jomā principus
(secinājumu projekta II pielikums).
Padomes secinājumi ietver arī iespējamos aizsardzības pasākumus pret sarakstā
iekļautajām jurisdikcijām (secinājumu projekta III pielikums). Tie ir gan kopīgi ES
pasākumi nenodokļu jomā, gan rekomendācijas dalībvalstīm attiecībā uz
pretpasākumu ieviešanu nodokļu jomā.
Secinājumu projektam tiek pievienotas arī vadlīnijas turpmākajam procesam
attiecībā uz sarakstu (secinājumu projekta IV pielikums), kurās atrunāts, kā saraksts
tiks pārskatīts un attiecīgās jurisdikcijas izņemtas no tā, kā tiks uzraudzītas
jurisdikcijas, kuras apņēmušās atbilstoši grozīt savu nacionālo likumdošanu, lai
atbilstu saraksta kritērijiem.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija kopumā atbalsta darbu pie ES nesadarbojošos jurisdikciju saraksta
izstrādes.
Latvija var atbalstīt piedāvāto Padomes secinājumu projekta priekšlikumu.
DEKL_FMzino_051217.doc; Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Padomes lēmumu/Rekomendācijas ieviešana Stabilitātes un izaugsmes pakta
ietvaros – Pieņemšana
Sanāksmes laikā tiek plānots izskatīt jautājumu par Padomes lēmumu 2008/713/EK
par pārmērīga budžeta deficīta atcelšanu Apvienotajā Karalistē.
2008.gada 8.jūlijā Padome ar Padomes lēmumu 2008/713/EK nolēma, ka
Apvienotajā Karalistē ir pārmērīgs budžeta deficīts, kas 2008./2009.gadā un
2009./2010.gadā atbilstoši Eiropas Komisijas pavasara prognozēm sasniegtu 3,3%
no IKP, pārsniedzot Līgumā noteikto atsauci 3,0% no IKP.
Ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi Apvienotā Karaliste vairākkārt nebija
spējusi ieviest visus Padomes ieteikumus pārmērīga deficīta novēršanai.
2015.gada 19.jūnijā Padome pieņēma lēmumu ieteikt Apvienotai Karalistei turpināt
konsolidācijas programmu un ieviest efektīvus pasākumus pārmērīga budžeta
deficīta novēršanai līdz 2016./2017.finanšu gadam. Divu gadu laikā, atbilstoši
pārmērīga budžeta deficīta un parāda notifikācijas datiem Apvienotā Karalistē
nominālajam vispārējās valdības budžeta deficītam bija lejupvērsta tendence,
samazinoties līdz 4% no IKP 2015./2016.gadā un 2.7% no IKP 2016./2017.gadā.
Pēc Eiropas Komisijas 2017.gada rudens prognozēm, pamatojoties uz nemainīgas
politikas pieņēmumu, tiek paredzēts deficīts 2,5 % no IKP 2017./2018.gadā, 1,8%
2018./2019.gadā un 1,3% no IKP 2019./2020.gadā, kas nepārsniedz Līgumā
noteikto atsauci 3% no IKP.
Ņemot vērā minēto, Padome atzīst, ka pārmērīgais budžeta deficīts Apvienotajā
Karalistē ir novērsts, tāpēc Lēmums 2008/713/EK būtu jāatceļ.
Savukārt attiecībā uz Rumāniju tika secināts, ka tā nav efektīvi rīkojusies, reaģējot
uz Padomes 2017.gada 16.jūnija ieteikumu attiecībā uz novērotām būtiskām
novirzēm no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai. Pamatojoties
uz Eiropas Komisijas 2017.gada rudens prognozi, paredzams, ka strukturālā bilance
pasliktināsies par 1,1 % no IKP un deficīts 2017.gadā sasniegs 3,3 %. Tas ir
pretrunā ieteiktajam strukturālajam uzlabojumam 0,5 % apmērā no IKP
salīdzinājumā ar 2016.gadu. Atbilstošais valdības neto primāro izdevumu
pieaugums bija 4,9 %, kas ir ievērojami augstāks par 3,3 % izdevumu kritēriju.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta Padomes lēmumu attiecībā uz Apvienoto Karalisti.
Latvija atbalsta rekomendāciju Padomes lēmumam attiecībā uz Rumāniju.
Eiropas semestris 2018 – EK prezentācija un sākotnējā viedokļu apmaiņa
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Eiropas Komisija prezentēs jaunā Eiropas semestra 2018 cikla aspektus, par kuriem šajā
sanāksmē plānota ministru sākotnējā viedokļu apmaiņa. Detalizētas diskusijas tiek
plānotas janvāra ECOFIN sanāksmes laikā.
• Ikgadējais izaugsmes ziņojums 2018
Tiek paredzēts, ka Eiropas Komisija prezentēs galvenos 2018.gada Izaugsmes ziņojuma
(Annual Groth Survey 2018) secinājumus. Šis ziņojums nosaka ES prioritātes
ekonomikas un sociālās politikas jomās 2018.gadam un ar tā publicēšanu tiek uzsākts
2018.gada Eiropas semestra process. Ikgadējā izaugsmes ziņojumā ir uzsvērts, ka
izaugsme ir bijusi lielāka nekā plānots, ir samazinājies bezdarbs, kā arī pieaug
investīcijas un uzlabojas publiskās finanses. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka joprojām ir
iespējami uzlabojumi. Galvenie ieteikumi ir koncentrēti uz nepieciešamību dalībvalstu
līmenī palielināt investīcijas, turpināt strukturālo reformu veikšanu, uzlabot situāciju
darba tirgū un stiprināt darbaspēka produktivitāti un nodrošināt atbildīgo fiskālo
politiku.
• Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums 2018
Eiropas Komisija 2017. gada 22. novembrī publicēja Alert Mechanism Report (Agrās
brīdināšanas mehānisma ziņojums - AMR) tādējādi uzsākot jaunu Macroeconomic
Imbalances Procedure (makroekonomikas nesabalansētības procedūras) ciklu. AMR
tiek publicēts jau septīto gadu. AMR mērķis ir identificēt makroekonomikas
nesabalansētības, kuras apdraud ES ekonomikas stabilitāti un izaugsmi. Ziņojumā
apkopotā analīze tiek veikta balstoties kā uz fundamentālu ekonomikas datu analīzi un
pastāvošo risku savlaicīgu apzināšanu, tā arī uz tehnisku analīzi, kura tiek veikta
pamatojoties uz speciāli veidotu statistikas datu kopu – 14 pamata statistikas rādītājiem,
un 28 papildinošiem rādītājiem. Ziņojuma ietvaros statistikas dati tiek lietoti ar divu
gadu nobīdi, proti, AMR 2018.gada ziņojums balstīts uz 2016.gada datiem. Ziņojums
aptver visas ES valstis, izņemot Grieķiju, kura tiek aplūkota atsevišķi finanšu palīdzības
programmas kontekstā.
Pamatojoties uz 2018.gada AMR rezultātiem un ekonomiskās situācijas izvērtējumu
Makroekonomikās nesabalansētības procedūras ietvaros tiks padziļināti vērtētas 12
dalībvalstis (iepriekšējā gadā tika vērtētas – 13 valstis). Padziļināta procedūra
2018.gada ziņojuma ietvaros tiks uzsākta: Bulgārijai, Horvātijai, Kiprai, Francijai,
Vācijai, Īrijai, Itālijai, Nīderlandei, Portugālei, Slovēnijai, Spānijai un Zviedrijai.
Iepriekšējā gada AMR ziņojuma ietvaros Latvijai makroekonomiskā nesabalansētība
netika konstatēta, līdz ar to arī padziļinātā izpētes procedūra Latvijai netika uzsākta.
Atjauninātajā 2018.gada AMR ziņojumā, Latvija pārsniedz četrus pamata statistikas
rādītāju robežvērtības - neto starptautisko investīciju bilance (NIIP, % no IKP), 3 gadu
vidējās procentu izmaiņas vienības darbaspēka izmaksās, 3 gadu vidējo bezdarba līmeni
un mājokļu cenu indeksu (izmaiņas % gada laikā). Neraugoties uz atsevišķu rādītāju
neievērošanu Eiropas Komisija norāda, ka Latvijā makroekonomikas nesabalansētības
draudi AMR ietvaros nav identificēti.
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• Rekomendāciju projekts euro zonas valstu ekonomikas politikai
Eiropas Komisija sniedz rekomendācijas euro zonai kopumā un ir ieskicējusi piecus
galvenos punktus ar mērķi fokusēt diskusiju kopīgiem izaicinājumiem:
1. Ekonomikas izaugsme, veicinot tādu politiku, kas atbalsta ilgtspējīgu un
iekļaujošu izaugsmi un uzlabo ekonomikas noturību, līdzsvaru un konverģenci
(piemēram, veicinot Vienotā tirgus pabeigšanu, īpaši pakalpojumu jomā, visām
dalībvalstīm nosakot prioritātes tādās strukturālajās reformās, kas palielina
produktivitāti un izaugsmes perspektīvas);
2. Fiskālais līdzsvars, lai noteiktu šo piemēroto līdzsvaru starp publisko finanšu
ilgtspējas nodrošināšanu un ekonomikas atveseļošanās atbalstu caur investīciju,
publisko finanšu kombinēšanas un cīņas pret agresīvu nodokļu plānošanas
aspektiem;
3. Reformas nodarbinātības veicināšanai, veicinot kvalitatīvu darba vietu radīšanu,
vienlīdzīgas iespējas darba tirgū, godīgus darba vides nosacījumus un atbalstot
sociālo aizsardzību un iekļaušanu;
4. Banku savienības pabeigšana, turpinot darbu pie riska mazināšanas un pārdales
pasākumiem, kā arī pasākumu īstenošana peļņu nenesošu kredītu apjoma jūtamai
samazināšanas paātrināšanai;
5. Strauja progresa panākšana Ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanai.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
• Ikgadējais izaugsmes ziņojums15
Latvija pateicas Eiropas Komisijai par publicēto 2018.gada Izaugsmes ziņojumu.
Latvija līdzīgi kā iepriekšējos gados kopumā atbalsta Eiropas Komisijas
nostāju, ka nepieciešams palielināt investīcijas, turpināt strukturālo reformu
veikšanu, uzlabot situāciju darba tirgū un stiprināt darbaspēka produktivitāti un
nodrošināt atbildīgu fiskālo politiku, uzsvaru liekot uz sociālajiem aspektiem.
• Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums 2018
Latvija atbalsta ziņojumu.
• Rekomendāciju projekts euro zonas valstu ekonomikas politikai
Latvija pieņem zināšanai un kopumā atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumus
ES Padomes rekomendācijām euro zonai.
Latvijai ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta ilgtspējīga ekonomikas izaugsme un
uzskata, ka ekonomiski stipra un pret ekonomiskajiem šokiem noturīga EMU ir
visu dalībvalstu interesēs.

Tiek plānots izstrādāt nacionālo pozīciju uz janvāra ECOFIN sanāksmi
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Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jānodrošina pilnīga atbilstība Stabilitātes un
izaugsmes pakta nosacījumiem, veicot nepieciešamos pasākumus un turpinot īstenot
strukturālās reformas.
Latvija atbalsta Banku savienības izveides pabeigšanu, papildus ieviešot
kredītiestāžu sektora riska mazināšanas un dalīšanas pasākumus ar mērķi stiprināt
finanšu stabilitāti.
Dažādi – Eiropas Investīciju bankas (EIB) priekšlikums Eiropas Attīstības
bankas izveidošanā – EIB informācija
Tiek plānots, ka EIB prezidents informēs ECOFIN pārstāvjus par esošo EIB lomu
finansējuma operācijās ārpus ES valstīm, kā arī izklāstīs priekšlikumu EIB grupas
ietvaros izveidot Eiropas Attīstības banku ieguldījumu atbalstam ES partnervalstīs.

Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju un uzskata, ka pirms pozicionēties
par šo EIB iniciatīvu, nepieciešams visu Eiropas Attīstības bankas izveides
priekšlikuma elementu ietekmes izvērtējums, t.sk. par Latvijas un ES budžetu,
pārvaldību, reģionālo un finanšu arhitektūru.
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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
Arno Pjatkins, finanšu ministres padomnieks
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
Andis Kokenbergs, Finanšu ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Jevgēnija Belokurova, Finanšu ministrijas
padomniece LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Larijs Martinsons, Finanšu ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Antra Trenko, Latvijas Bankas nozares padomniece LR
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola
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