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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 6.novembra Euro grupas un 2017.gada 7.novembra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 6. un 7.novembrī 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 Banku savienības euro zonas aspektus un Banku savienības
izveides pabeigšanu, investīcijas cilvēkresursos un fiskālo kapacitāti un fiskālos
nosacījumus Ekonomikas un monetārajai savienībai (EMU).
ECOFIN plānots pieņemt vispārējo pieeju par PVN e-komercijas pakotni, uzklausīt
Eiropas Komisijas (EK) prezentāciju un pēc tam apmainoties viedokļiem par
Finanšu uzraudzības Eiropas sistēmas pārskatu, uzklausīt Prezidentūras
informāciju par aktuālajiem tiesību aktu priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā,
kā arī uzklausīt EK sniegto informāciju par maksātnespējas aspektiem, pieņemt
zināšanai starptautisko sanāksmju rezultātus un pārrunāto, plānots arī uzklausīt
prezentāciju un apmainīties ar viedokļiem par Eiropas Revīzijas palātas ikgadējo
ziņojumu par 2016.finanšu gada ES budžeta īstenošanu un noslēgumā plānots
apstiprināt Padomes secinājumus par ES statistiku.

Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Banku savienības euro zonas aspekti
Eiropas centrālās bankas (ECB) uzraudzības padomes priekšsēdētāja sestās
uzklausīšanas laikā Euro grupa tiks informēta par ECB uzraudzības padomes
uzraudzības uzdevumu veikšanu kopš 2017.gada aprīļa, ieskaitot tās neseno darbu
un vadlīnijas attiecībā uz ienākumus nenesošajiem kredītiem (non-performing
loans, NPL), par risku uzraudzīšanu un citiem galvenajiem uzraudzības politikas
izaicinājumiem un prioritātēm.
Regulāra Euro grupas un ECB uzraudzības padomes priekšsēdētāja viedokļu
apmaiņa ir noteikta Vienotā uzraudzības mehānisma regulā (1024/2013), kā arī ES
Deklasificēts saskaņā ar FM 30.10.2020. vēstulē Nr. 13.7-13/12/5730 (reģ. Nr. SAN-222) minēto.
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Padomes un ECB Saprašanās memorandā par sadarbību attiecībā uz procedūrām,
kas saistītas ar Vienoto uzraudzības mehānismu.
Turpinājumā Vienotās noregulējuma valdes (Single Resolution Board, SRB)
priekšsēdētājs informēs Euro grupu par SRB aktivitātēm, tai skaitā noregulējumu
plānošanu, minimālo prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām ieviešanu,
kā arī Vienotā noregulējuma fonda papildināšanas statusu.
Kopš 2016.gada novembra šāda prezentācija notiek divas reizes gadā paralēli ar
ECB Uzraudzības padomes priekšsēdētāja uzklausīšanu.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Tematiskā diskusija
cilvēkresursos

par

izaugsmi

un

nodarbinātību

–

investīcijas

Sanāksmē tiks apspriesti ziņojuma rezultāti attiecībā uz investīcijām cilvēkresursos,
vērtējot, kā novērtēt budžeta finansējuma efektivitāti izglītībai. Atsevišķi tiks vērtēti
jautājumi, par to, kādi ir instrumenti, lai efektīvāk izlietotu finansējumu izglītībai,
kā izglītības sistēmu padarīt produktīvāku. Budžeta līdzekļu efektīva ieguldījuma
princips ietver gan noteiktu lielumu/kritisko masu izglītības iestādē, gan šo līdzekļu
efektīvu pārvaldīšanu. No otras puses, ir nepieciešami mērķtiecīgi un pietiekami
apjomīgi finanšu ieguldījumi, lai izglītības sistēma spētu nodrošināt ekonomikas un
sabiedrības attīstību, īpaši tādās tautsaimniecības nozarēs, kas var radīt lielāku
pievienoto vērtību.
Ziņojumā ir norādīts uz euro zonas izglītības kvalitāti, balstoties uz Starptautisko
studentu novērtēšanas programmu, kā arī par valdības finansējuma nozīmi izglītības
nozarē. Ekonomikas un finanšu komitejas Euro grupas darba grupas (EWG)
2017.gada 26.oktobra sanāksmē dalībvalstis, apspriežoties par izglītības reformu
norisi, konstatēja, ka, lai gan nav iespējams viens izmaksu kontroles modelis visiem
un nav universāla parauga, tomēr ir jāpiemēro vienota politika.
Latvija pēdējos gadus strādā pie tā, lai augstākās izglītības piedāvājumu salāgotu ar
tautsaimniecības attīstības vajadzībām, kas ietver arī kvalitatīvu, pētniecībā balstītu
augstākās izglītības saturu, resursu fragmentācijas mazināšanu un rezultātu
pārvaldību augstākās izglītības institūcijās. Šobrīd turpinās un 2018.gadā tiks
pabeigts Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas pētījums par iekšējās
pārvaldības pilnveidi augstākās izglītības institūcijās. Projekta ietvaros tiek izvērtēta
augstskolu iekšējā pārvaldība un finanšu vadība kontekstā ar jauno augstākās
izglītības finansēšanas modeli.
Latvijas nostāja Euro grupā
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Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Banku savienības pabeigšana
Sanāksmes laikā tiek plānots apmainīties ar viedokļiem par Banku savienības
pabeigšanu. Eiropas Komisija informēs ministrus par galvenajiem nesenā Banku
savienības komunikācijas elementiem un notiks viedokļu apmaiņa par tālāko rīcību.
Latvijas nostāja Euro grupā
Esam atvērti diskusijai par iniciatīvām Banku savienības pabeigšanai.
Vienlaicīgi uzskatām, ka jāturpina darbs Banku savienības stiprināšanai atbilstoši
2016.gada 17.jūnijā pieņemtajam rīcības plānam, kas paredz līdzsvarotu pieeju starp
risku mazināšanas un risku pārdales pasākumiem.
Fiskālā kapacitāte un fiskālie nosacījumi Ekonomikas un monetārajai
savienībai (EMU)
Sanāksmē plānota ministru viedokļu apmaiņa par fiskālās politikas ietvaru, jo īpaši
par esošajiem ES fiskālajiem noteikumiem un institūcijām, kā arī par iespējamiem
jauniem fiskālās politikas instrumentiem (piemēram, centralizēta fiskālā kapacitāte)
EMU arhitektūrā.
Jautājums tiks skatīts paplašinātās Euro grupas formātā (inclusive Eurogroup1),
kurā tiks apspriesti divi būtiski padziļinātās EMU veidošanas elementi, t.i., Banku
savienība un fiskālais ietvars. Viedokļu apmaiņas mērķis ir sākt gatavoties š.g.
decembra Euro samitam par EMU jautājumiem, kas arī notiks paplašinātā formātā2.
Latvijas nostāja Euro grupā3
Latvijas pozīcija, vērtējot EK ierosinātās idejas par EMU padziļināšanu, tajā skaitā
piedāvātos jaunos instrumentus, ir atvērta un nenoliedzoša. Svarīgi ir saprast šo
instrumentu detaļas un mijiedarbību ar citiem jau esošajiem instrumentiem, tomēr
detalizēti priekšlikumi vēl netiek diskutēti un iztrūkst padziļināta instrumentu
analīze.
Esam atvērti diskusijai par fiskālās kapacitātes izveidi, skaidri definējot tās
funkcijas un nodrošinot, ka tā ir fiskāli neitrāla dalībvalstu budžetiem ilgtermiņā, kā
arī veicina atbildīgas fiskālās politikas īstenošanu un strukturālo reformu ieviešanu
dalībvalstīs.
27 ES ministru formāts
Euro zonas valstis, ne-euro zonas valstis, kuras parakstījušas Līgumu par stabilitāti, koordināciju un
pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā, kā arī Čehija un Horvātija
3
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
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Būtiski, lai jebkādas jaunas iniciatīvas sadarbībai un integrācijai:
• neveido nevēlamu fragmentāciju, kā arī neapdraud vienotas Eiropas projekta
ideju. Jāsaglabā atvērtība iepretim ne-euro zonas valstīm, taču vienlaicīgi
nebremzējot progresu euro zonas stiprināšanai;
• nerada iespējas ļaunprātīgai situācijas izmantošanai (moral hazard). Jebkurš
atbalsts dalībvalstīm jāsniedz uz stingriem un konkrētiem kritērijiem
(conditionality).

Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
PVN e-komercijas pakotne – vispārējā pieeja
Plānots vienoties par vispārējo pieeju PVN e-komercijas pakotnei, vispirms
vienojoties par atvērtajiem jautājumiem.
ECOFIN darba kārtībā ir iekļauti šādi atvērtie jautājumi: PVN e-komercijas
pakotnes spēkā stāšanās termiņi; Importa vienas pieturas aģenturas (Import One
Stop Shop) ieviešana, atceļot atbrīvojumu no PVN mazas vērtības preču sūtījumiem;
platformu, tirdzniecības portālu atbildības par PVN nomaksu un pienākuma glabāt
informāciju par pircēju veiktajiem darījumiem noteikšana; PVN deklarācijas
iesniegšana identifikācijas dalībvalstij par viena mēneša periodu; administratīvās
sadarbības un krāpšanas apkarošanas PVN jomā nodrošināšana starp dalībvalstīm
bez samaksas iekasēšanas.
Ar EK priekšlikumiem paredzēts pilnveidot spēkā esošo normatīvo regulējumu
PVN jomā, kas piemērojams e-komercijas darbībām, tādēļ ir ierosināti grozījumi
Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvā 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu,
Padomes Īstenošanas regulā Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus
Direktīvai 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu, Padomes Regulā Nr.904/2010 par
administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu PVN jomā (tā sauktā pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) e-komercijas pakotne).
EK 2016.gada decembrī ir nākusi klājā ar apjomīgiem priekšlikumiem e-komercijas
jomā ar mērķi nodrošināt preču un pakalpojumu brīvu apriti un iespēju
privātpersonām un uzņēmumiem bez grūtībām piekļūt tiešsaistes darbībām un
īstenot tās godīgas konkurences apstākļos. Par galveno prioritāti tika noteikta tādu
šķēršļu novēršana pārrobežu e-komercijas jomā, kuru pamatā ir sarežģītās PVN
saistības, kā arī sistēmisks neitralitātes trūkums, kas traucē uzņēmējdarbībai ES.
Visi PVN e-komercijas pakotnes priekšlikumi veido tiesību aktu kopumu par PVN
sistēmas modernizāciju uzņēmumu pārrobežu e-komercijas darījumiem ar
patērētājiem. Tas ir pamats saistītajai informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai un
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nepieciešamajai sadarbībai ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu vienas pieturas aģentūras
minishēmas4 (Mini One Stop Shop) sekmīgu paplašināšanu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē5
Latvija piekrīt, ka e-komercijas jomā ir problēmas ar PVN iekasēšanu, tādējādi
kompromisa vārdā kopumā var atbalstīt PVN e-komercijas pakotnes
priekšlikumus.
Latvija piekrīt, ka preču un pakalpojumu brīva aprite un iespēja privātpersonām un
uzņēmumiem bez grūtībām piekļūt tiešsaistes darbībām ir īstenojama godīgas
konkurences apstākļos.
Latvija atbalsta pārcelt 1.posma īstenošanas termiņu no EK sākotnēji ierosinātā
2018.gada 1.janvāra uz 2019.gada 1.janvāri, ja tiks savlaicīgi pieņemta PVN ekomercijas pakotne.
Latvija atbalsta paredzēt platformu, tirdzniecības portālu atbildību par PVN
nomaksu un noteikt tām pienākumu glabāt informāciju par pircēju veiktajiem
darījumiem. Latvijai ir elastīga nostāja par datu uzglabāšanas 10 gadu termiņu,
tomēr priekšroku dotu īsākam termiņam, jo, ņemot vērā e-komercijas jomas strauju
attīstību, uzglabājamo datu apjoms būs apjomīgs.
Latvija kopumā atbalsta samaksas iekasēšanu no identifikācijas dalībvalsts par
tās pieprasījumu administrēšanu. Tomēr kompromisa vārdā Latvija var piekrist
Igaunijas prezidentūras kompromisam un nodrošināt administratīvo sadarbību un
krāpšanas apkarošanu PVN jomā, neiekasējot samaksu no identifikācijas
dalībvalsts par tās pieprasījumu administrēšanu.
Finanšu uzraudzības Eiropas sistēmas pārskats –
prezentācija un viedokļu apmaiņa

Eiropas Komisijas

EK sniegs prezentāciju par tās tiesību aktu priekšlikumiem, pēc kuras tiek plānota
viedokļu apmaiņa. 2017.gada 20.septembrī tika publicēta ES regulu priekšlikumu
pakotne, kas paredz izmaiņas ar ES līmeņa finanšu tirgus uzraudzības iestāžu
(ESAs) (Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes,
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) darbību saistītajos jautājumos.
EK tiesību aktu priekšlikumu būtība ietver ESAs lomas pastiprināšanu ES finanšu
un kapitāla tirgu uzraudzībā, īpaši ņemot vērā pārrobežu aktivitātes un vienības. EK
Atbilstoši Mini One Stop Shop shēmai pakalpojumu sniedzējs dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts kā
elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzējs ES, izmanto tīmekļa portālu, lai
sniegtu PVN deklarāciju par PVN, kas maksājams par citās dalībvalstīs sniegtajiem elektronisko sakaru,
apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem personai, kura nav PVN maksātājs. Izmantojot Mini
One-Stop-Shop, PVN maksātājiem nav jāreģistrējas katrā elektronisko sakaru, apraides un elektroniski
sniegto pakalpojumu patēriņa dalībvalstī.
5
Uz 2017.gada 6.novembra. Ministru kabineta sēdi tiks virzīta apstiprināšanai pozīcija Nr.1 “par PVN ekomercijas pakotni”
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arī vēlas pārskatīt ESAs pārvaldības struktūru, ieviešot ESAs valdi. Turklāt ņemot
vērā ESAs uzdevumu un mandāta pārskatīšanu. EK vēlas pārskatīt arī ESAs
finansēšanas jautājumu, paredzot, ka daļa no finansējuma nāk no ES budžeta, bet
daļa – no tirgus dalībniekiem.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē6
Latvija kopumā atbalsta ideju par ES līmeņa finanšu tirgus uzraudzības aģentūru Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes, Eiropas
Vērtspapīru un tirgu iestādes - darbības pārskatīšanu, kā arī mērķus un iemeslus,
kas ir šo finanšu tirgus uzraudzības aģentūru regulu grozījumu pamatā, tomēr
vienlaicīgi ir piesardzīga jautājumā par šo aģentūru mandātu paplašināšanu, ņemot
vērā jau esošās nacionālo finanšu tirgus uzraudzības iestāžu kompetences. Nav
pieļaujama nacionālo kompetento iestāžu ietekmes mazināšana, vienlaicīgi
saglabājot nacionālo finanšu tirgus uzraudzības iestāžu atbildību par uzraudzības
lēmumiem.
Ņemot vērā to, ka ir plānots paplašināt ES līmeņa finanšu tirgus uzraudzības
aģentūru finansēšanu ne tikai no ES budžeta, bet arī no tirgus dalībnieku iemaksām,
Latvijai īpašas bažas izraisa finansēšanas mehānisma sabalansētība. Finanšu
slogam jābūt rūpīgi izvērtētām un proporcionālam tirgus dalībnieku attīstības
potenciālam. Latvija kā maza dalībvalsts nevar atbalstīt papildu iemaksu veikšanu
no tirgus dalībnieku iemaksām, jo šāda papildu tirgus dalībnieku iemaksu savākšana
ES līmeņa finanšu tirgus uzraudzības aģentūru finansēšanai varētu nozīmēt tirgus
dalībnieku papildu izmaksas, un varētu radīt ietekmi uz tirgus dalībnieku turpmākas
attīstības iespējām.
Latvija kopumā atbalsta Kapitāla tirgu savienības attīstību un EK
priekšlikuma izstrādes mērķus, esošā uzraudzības sistēma strādā labi, un izmaiņām
tajā ir jābūt labi pamatotām, līdz ar to ir nepieciešams tālākais darbs pie
priekšlikuma normām, kā arī to seku rūpīga izvērtēšana. Uzraudzības iestāžu
pārvaldība un finansējuma mehānisms ir svarīgākie jautājumi priekšlikuma
izskatīšanas kontekstā.
EK priekšlikums rada bažas par proporcionalitātes un subsidiaritātes principu
ievērošanu, kā arī delikāta līdzsvara saglabāšanu starp uzraudzības iestāžu
pilnvarām. Priekšlikums ir tālejošs, kas var novest pie birokrātijas pieauguma.
Uzskatām, ka normatīvo aktu priekšlikums ir jāvirza kopumā kā pakotne, lai
nodrošinātu uzraudzības ietvara darbības nepārtrauktību un neradītu sadrumstalotu
pieeju finanšu tirgus uzraudzības jautājumu risināšanā. Nav izdalāmas prioritātes
priekšlikuma virzīšanā.

Tiek plānots izstrādāt nacionālo pozīciju
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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 – EK sniegtā informācija
EK plāno prezentēt dalībvalstīm potenciālo direktīvas ietekmi, vērtējot ienākumus
nenesošo kredītu un vispārējās maksātnespējas ietvara efektivitātes ES dalībvalstīs
aspektus.
2016.gada 22.novembrī EK 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.
Priekšlikuma pirmā izskatīšana ES Padomes Civillietu darba grupā ir pabeigta, un
Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē decembra sākumā tiks izskatīti
atsevišķi priekšlikuma elementi. Savukārt š.g. 8.jūnijā Tieslietu un iekšlietu
ministru padomes sanāksmē arī notika viedokļu apmaiņa par priekšlikumu, kur
visas dalībvalstis, kuras izteicās, norādīja uz nepieciešamību paredzēt elastību
direktīvas tekstā gan attiecībā uz tiesu lomu, gan uz gadījumiem, kad obligāti
ieceļams pārstrukturēšanas jomā praktizējošs speciālists. Latvija arī īpaši uzsvēra
kreditoru/parādnieka interešu līdzsvara nozīmi.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Starptautisko sanāksmju rezultāti – Prezidentūras un Eiropas Komisijas
informācija
Sanāksmes laikā Prezidentūra un Eiropas Komisijas informēs par notikušo G207
finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmi un SVF8 ikgadējo sanāksmi,
kas notika laikā no š.g. 12. - 15. oktobrim Vašingtonā, ASV.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Eiropas Revīzijas palātas ikgadējais ziņojums par 2016.finanšu gada ES budžeta
īstenošanu – Prezentācija un viedokļu apmaiņa
Tiek paredzēts, ka Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klauss-Hainer Lēne (KlausHeiner Lehne) prezentēs Eiropas Revīzijas palātas ikgadējo ziņojumu par 2016.finanšu
gada ES budžeta īstenošanu. Pēc prezentācijas varētu notikt viedokļu apmaiņa par šo
ziņojumu. Revīzijas palāta ik gadu nāk klajā ar Gada pārskatu, kurš turpmāk tiek ņemts
par pamatu ES budžeta izpildes apstiprināšanas procesā, kurš tiks uzsākts 2018.gada
sākumā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai Revīzijas palātas pārstāvja prezentāciju par ES budžeta
izpildi 2016.finanšu gadā.
ES statistika – Padomes secinājumi
Tiek plānota viedokļu apmaiņa par ES statistikas pakotni un ministri tiks aicināti
apstiprināt sagatavotos Padomes secinājumus par ES statistiku, atjaunojot panākto
progresu un parādot perspektīvu attiecībā uz Eiropas sadarbību statistikas jomā.
Secinājumos Padome pieņem zināšanai Eiropas statistikas kopienas centienus
paaugstināt Eiropas statistikas pievienoto vērtību un veicināt publicitāti plašai
sabiedrībai saprotamā valodā. Padome izsaka atzinību par Eiropas Statistikas
sistēmas (ESS) vīzijas 2020.gadam ieviešanas turpināšanu. Padome pieņem
1999.gadā tika izveidota divdesmit valstu grupa, ko pārstāv finanšu ministri un centrālo banku vadītāji, lai
apvienotu sistēmiski nozīmīgas industriāli attīstītas valstis ar mērķi pārrunāt, veikt atklātas un konstruktīvas
diskusijas par galvenajiem jautājumiem pasaules ekonomikā. G20 palīdz nodrošināt izaugsmi un attīstību
pasaules mērogā.
G20 valstis ir ASV, Vācija, Japāna, Francija, Lielbritānija, Kanāda, Itālija, Argentīna, Austrālija, Brazīlija,
Ķīna, Indija, Indonēzija, Meksika, Krievija, Saūda Arābija, Dienvidāfrikas Republika, Dienvidkoreja, Turcija
un ES Prezidējošā valsts kopā ar Eiropas Centrālo banku.
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zināšanai progresu Eiropas Statistikas prakses kodeksa pārskatīšanā un aicina
ieviest atlikušās uzlabojuma darbības. Padome pieņem zināšanai 2017.gada
Ekonomikas un finanšu komitejas Statusa ziņojumā par informācijas prasībām
aprakstīto progresu, kā arī aicina visas iesaistītās puses veicināt salīdzināmu un
augstas kvalitātes datu plūsmu G20 valstīs Datu plaisas iniciatīvas (Data Gaps
Initiative) 2.fāzē un dalībvalstis pielikt turpmākas pūles, lai pievienotos Speciālo
datu izplatīšanas standarta Plus iniciatīvai. Padome novērtē Eiropas Komisijas (EK)
un Eiropas Centrālās bankas ziņojumu par nekustamā īpašuma cenu indikatoriem un
priekšlikumus ar to saistītas statistikas attīstībai. Padome arīdzan novērtē EK
iniciatīvas attiecībā uz Investīciju plānu Eiropai. Secinājumos par sociālo statistiku
Padome atzīst datu kvalitātes nozīmīgumu nevienlīdzības un nabadzības jomā un
atzinīgi vērtē laicīgu materiālā trūkuma indikatoru un datu par nabadzību un sociālo
atstumtību publicēšanu par 2016.gadu vairumā dalībvalstu. Padome novērtē Eiropa
2020 stratēģijas paveikto datu vākšanas un izplatīšanas jomā un to, ka visi Eiropa
2020 stratēģijas galvenie indikatori iekļauti indikatoru kopā regulāram ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķu pārskatam. Padomes secinājumos tiek apstiprināts
Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvās padomes 9.ziņojums, kurš informē par
ESS atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām. Tāpat Padome
secinājumos uzsver adekvātu investīciju un cilvēkresursu nepieciešamību ESS
uzturēšanai un atkārtoti uzsver respondentu noslodzes mazināšanas nozīmību.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta Padomes secinājumu apstiprināšanu.
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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 tikai Euro grupā)
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta direktora vietniece, Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES vadītāja
Armands Tapiņš, Finanšu ministrijas nozares padomnieks
LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
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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