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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 10.jūlija Euro grupas un 2017.gada 11.jūlija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 10. un 11.jūlijā Briselē notiks Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus.
Plānots izvērtēt paveikto attiecībā uz maksātnespējas ietvaru, vērtējot uzraudzības
praksi un juridiskos ietvarus saistībā ar ienākumus nenesošajiem kredītiem; neseno
attīstību banku sektorā; Īrijas pēc-programmas uzraudzību, euro zonas fiskālās
nostājas aspektus un noslēgumā pārrunāt Ekonomikas un monetārās savienības
(EMU) padziļināšanas rezultātus.
ECOFIN plānots diskutēt par noteikumiem attiecībā uz obligātu informācijas
apmaiņu nodokļu jomā; Igaunijas prezidentūras darba programmu šī gada otrajam
pusgadam; plānots pieņemt Padomes secinājumus par Eiropas Komisijas (EK)
vidusposma pārskatu par Kapitāla tirgu savienības (CMU) rīcības plānu un
ienākumus nenesošo kredītu (NPL) aspektiem.
Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Maksātnespējas ietvars – uzraudzības prakse un juridiskie ietvari saistībā ar
ienākumus nenesošajiem kredītiem (NPL) - paveiktais
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.
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Priekšlikuma izskatīšana ES Padomes darba grupā tika uzsākta š.g. janvārī un
joprojām turpinās. Š.g. 8.jūnijā notika Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme, kur
notika viedokļu apmaiņa par priekšlikumu. 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.
Maksātnespējas procesa reformas atsevišķi elementi tiek apskatīti arī ECOFIN
darba kārtības jautājumā par NPL (skatīt tālāk tekstā).
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Nesenā attīstība banku sektorā
Sagaidāms, ka Eiropas Centrālā banka un Vienotā noregulējuma valde informēs par
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Itālijas bankām “Banca Popolare di Vicenza
S.p.A.” un “Veneto Banca S.p.A.”. Pēc Eiropas Centrālās bankas 2017.gada
23.jūnijā pieņemtā paziņojuma, ka šīs bankas “kļūst vai, iespējams, kļūs
maksātnespējīgas”, Vienotā noregulējuma valde š.g. 23.jūnijā pieņēma lēmumu, ka
šo banku noregulējums netiks veikts, jo tas nebūtu sabiedrības interesēs, ņemot
vērā, ka bankas neveic kritiski svarīgas funkcijas un to likvidācijai nebūs nozīmīgas
ietekmes uz finanšu stabilitāti. Abu banku likvidācija notiks atbilstoši Itālijas
nacionālajam maksātnespējas regulējumam.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Īrija – pēc-programmas uzraudzība
Sanāksmes laikā tiek plānots, ka EK un Eiropas Centrālā banka sniegs informāciju
par galvenajiem pēc-programmas uzraudzības misijas novērojumiem. Informāciju
sniegs arī Eiropas Stabilitātes mehānisma pārstāvis par agrīno brīdinājuma sistēmu
un Starptautiskais Valūtas fonds par tā veikto pēc-programmas monitoringa misiju.
2013.gada decembrī Īrija veiksmīgi noslēdza starptautisko finanšu palīdzības
programmu. Ņemot vērā, ka Īrija ir pakļauta pēc-programmas uzraudzībai un līdz
75% no sniegtā aizdevumu apjoma netiks atmaksāti, no 2017.gada 16.maija līdz
19.maijam Īriju apmeklēja 7.pēc-programmas uzraudzības misija.
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
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sarunām par Lisabonas līguma ES 50.panta īstenošanu, kā arī iespējamajām
izmaiņām starptautiskās nodokļu un tirdzniecības politikā.
Lai gan vispārējās valdības budžeta deficīts turpina samazināties, liela daļa no šī
samazinājuma notika pateicoties vienreizējiem budžeta ieņēmumiem. Vienlaikus
jāatzīmē, ka valdība ir paziņojusi par plāniem veidot rezerves fondu, kas tiktu
izmantots ekonomikas satricinājumu gadījumos, kā arī ir noteikusi parāda līmeņa
mērķi 45% no IKP apmērā. Turklāt valdības īstenotā budžeta izdevumu
pārskatīšana potenciāli varētu nodrošināt publisko resursu efektīvāku izmantošanu.
Bankas ir spējušas samazināt riskus, kā arī nostiprināt kapitāla pietiekamības
rādītājus. Banku portfeļos esošie NPL turpina samazināties, tomēr to īpatsvars (jo
īpaši ilgtermiņa hipotekāro kredītu) saglabājas augsts.
Nekomerciālo nekustamo īpašumu cenas turpina pieaugt, neskatoties uz valdības
centieniem palielināt piedāvājumu un mazināt pieprasījumu. Tuvākajā nākotnē nav
paredzams, ka cenas varētu nepieaugt, kas sekojoši rada riskus nekustamā īpašuma
cenu burbuļa izveidei.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Euro zonas fiskālā nostāja
Sanāksmē plānots apspriest euro zonas fiskālo nostāju, uzmanību vēršot uz tām
dalībvalstīm (Vācija un Nīderlande), kurām ir pieejama fiskālā telpa, kas ļautu
palielināt izdevumus. Dienvidu valstis (piemēram, Itālija, Spānija, Francija) atbalsta
fiskālo stimulēšanu ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, savukārt tādas valstis kā
Vācija, Nīderlande, Austrija, Somija u.c. ziemeļu valstis neatbalsta fiskālo
stimulēšanu. Valstis, kas neatbalsta Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu
pārkāpšanu, uzsver, ka ekonomikas stabilizēšana ir vēl nepabeigta, par ko liecina
nepietiekams nodarbinātības līmenis, nemainīgs cenu un atalgojuma pieaugums,
lēna investīciju atjaunošanās un pieaugošs tekošā konta pārpalikums.
Atbilstoši EK pavasara prognozēm fiskālā nostāja kopš 2015.gada ir neitrāla un tiek
plānots, ka tāda saglabāsies arī turpmākos gadus. Fiskālai nostājai ir jābūt
konsekventai, vienlaikus ievērojot fiskālos noteikumus. Stabilitātes un izaugsmes
pakts neparedz kopējo euro zonas fiskālo nostāju, līdz ar to dalībvalstīm jāīsteno
tāda fiskālā politika, pilnībā ievērojot Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumus,
kas saglabātu ES Fiskāla ietvara efektivitāti un ticamību.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jānodrošina Stabilitātes un izaugsmes pakta
nosacījumu ievērošana, lai netiktu zaudēta uzticība dalībvalstu ekonomikas
koordinācijas spējām un ES fiskālās pārvaldības ietvaram, kas turpmāk var negatīvi
ietekmēt tālāko tautsaimniecības un fiskālo stabilitāti.
Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšanas rezultāti
Sanāksmē plānots apspriest prioritātes, secību un iespējamo pieeju turpmākai EMU
padziļināšanai, balstoties uz š.g. 31. maijā publicēto EK pārdomu dokumentu par
EMU padziļināšanu (turpmāk – Pārdomu dokuments), lai diskusijas rezultātā
sagatavotos plašākām dalībvalstu ministru diskusijām neformālajā ECOFIN
sanāksmē, kura notiks š.g. 15.-16.septembrī Tallinā, Igaunijā.
Ja š.g. 1.martā publicētā EK Baltā grāmata par Eiropas nākotni bija sākums plašām
diskusijām par ES nākotni 27 dalībvalstu sastāvā, tad Pārdomu dokumenta mērķis ir
izklāstīt iespējamos ceļus, lai virzītos uz EMU padziļināšanu un tās izveides
pabeigšanu līdz 2025.gadam.
Pārdomu dokumentā EK ierosina divu posmu pieeju virzībai uz EMU izveides
pabeigšanu, iekļaujot konkrētus pasākumus, kas jāpaveic līdz Eiropas Parlamenta
vēlēšanām 2019.gadā (1.posms), kā arī virkni citus pasākumus turpmākajos gados
pēc vēlēšanām līdz 2025.gadam (2.posms). 1.posmu līdz 2019.gada beigām EK
iezīmē kā Banku savienības un Kapitāla tirgu savienības (CMU) izveides
pabeigšanas posmu, savukārt, 2.posmu, t.i., no 2020.-2025.gadam, par EMU
struktūras izveides pabeigšanas posmu, kurā tiek paredzēti vērienīgāki pasākumi, lai
papildinātu finanšu savienības izveidi. Piemēram, tiek ierosinātas tādas strukturālās
izmaiņas kā euro zonas budžets, euro zonas finanšu ministrs.
EMU pasākumu kopums pēdējo gadu laikā ir ievērojami pārskatīts un stiprināts,
ievērojot krīzes rezultātā gūto pieredzi, līdz ar to EMU padziļināšanas virzība ir
panākta tādās jomās kā ekonomiskā savienība, finanšu savienība, fiskālā savienība
un demokrātiskā atbildība un spēcīgs institucionālais ietvars.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija atbalsta diskusijas uzsākšanu par EMU padziļināšanu un pilnveidošanu.
Latvijas interesēs ir saglabāt ciešu ekonomisko sadarbību euro zonas ietvaros.
Tomēr jauni euro zonas reformu priekšlikumi ir jāvērtē kompleksi, ņemot vērā
iespējas tos īstenot un to ietekme uz ES ekonomikas konkurētspēju un finanšu
ilgtspēju, kā arī konverģenci ES.
Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
Dažādi – aktuālie tiesību aktu priekšlikumi – Prezidentūras informācija
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Prezidentūra informēs par aktuālākajiem tiesību aktu priekšlikumiem finanšu
pakalpojumu jomā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Noteikumi par obligātu informācijas apmaiņu nodokļu jomā – EK sniegta
informācija
Plānots, ka EK informēs par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu
2011/16/ES par obligātu automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā, saistībā
ar ziņošanai pakļautajām pārrobežu shēmām.
Ar minēto priekšlikumu paredzēts noteikt prasību dalībvalstīm: 1) uzlikt par
pienākumu savas valsts rezidentiem (starpniekiem, uzņēmumiem un fiziskajām
personām) izpaust informāciju nodokļu administrācijām par iespējami agresīvām
pārrobežu nodokļu plānošanas shēmām; 2) nodrošināt, lai dalībvalstu nodokļu
administrācijas automātiski apmainītos ar šo informāciju ar citām iesaistītajām
dalībvalstīm.
Ierosinātais tiesību akts attiecas uz plašu politikas prioritāti nodokļu caurskatāmības
jomā, kura ir priekšnoteikums, lai efektīvi cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu. ES dalībvalstis jau ir vienojušās par
vairākiem instrumentiem caurskatāmības jomā, kuru ietvaros valstu nodokļu
administrācijām ir cieši jāsadarbojas informācijas apmaiņas jomā. Automātiskā
informācijas apmaiņa ir ierosinātā tiesību akta būtisks elements.
Prasība ziņot saskaņā ar informācijas obligātas izpaušanas noteikumiem palielinās
spiedienu uz starpniekiem, liekot tiem atturēties no agresīvas nodokļu plānošanas
shēmu izstrādes, popularizēšanas un īstenošanas. Arī nodokļu maksātāji mazāk
vēlēsies izstrādāt vai izmantot šādas shēmas, ja zinās, ka par tām būs jāziņo nodokļu
administrācijām. Savukārt, nodokļu administrācijas, saņemot savlaicīgu
informāciju, varēs ātri reaģēt ar operatīviem pasākumiem, likumdošanas un/vai
regulējuma izmaiņām.
Priekšlikuma izmaksas dalībvalstu nodokļu ieņēmumu kontekstā ir atkarīgas no tā,
kā dalībvalstis pielāgos savus tiesību aktus un pārdalīs resursus, lai izpildītu
direktīvas prasības. Priekšlikums ir izstrādāts tā, lai līdz minimumam samazinātu
slogu attiecībā uz starpniekiem, nodokļu maksātājiem un valsts pārvaldes iestādēm.
Minētais priekšlikums izriet no OECD BEPS rīcības plāna 12.aktivitātes
(rekomendācija, nevis minimālais standarts), kas OECD dalībvalstīm iesaka ieviest
noteikumus informācijas obligātai izpaušanai par agresīvām nodokļu plānošanas
shēmām.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
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Latvija kopumā atbalsta direktīvas mērķi, tomēr šobrīd nav gatava paust galīgo
nostāju par priekšlikumu kopumā. Detalizēta pozīcija būs pieejama tad, kad eksperti
būs pabeiguši priekšlikuma un tā elementu tehnisko izvērtējumu.

Igaunijas prezidentūras darba programmas prezentēšana – viedokļu apmaiņa
Sanāksmes laikā Igaunijas prezidentūra informēs par darba programmu 2017.gada
otrajam pusgadam. Igaunijas prezidentūras galvenās vispārīgās prioritātes ir:
• atvērta un inovatīva Eiropas ekonomika,
• droša un aizsargāta Eiropa,
• digitālizēta Eiropa un brīva datu kustība, kā arī
• iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa.
Savukārt, ECOFIN Padomes darba kārtībā galvenie
prezidentūras laikā būs sekojoši:

jautājumi

Igaunijas

• Banku savienība un kapitāla tirgu savienība (CMU) – prezidentūrai ir svarīgs
CMU progress, tādēļ tiks turpinātas diskusijas par CMU likumdošanas
priekšlikumiem;
• nodokļu jautājumi – Igaunijas prezidentūra koncentrēsies uz PVN sistēmas
modernizāciju;
• ES budžets un ar to saistītie jautājumi – visredzamākais prezidentūras
rezultāts, tādēļ sagaida labu un laicīgu vienošanos par ES budžetu;
• Eiropas ekonomiskā pārvaldība – sadarbībā ar nākamo prezidentūru –
Bulgāriju – paredzēts izstrādāt Eiropas semestra ekonomikas politikas
kalendāru;
• ES nākotne un finansējums, kā arī EMU – Igaunija uzsāks diskusijas par
Baltās grāmatas pieciem scenārijiem, kādi varētu noteikt ES nākotni.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai Igaunijas prezidentūras darba programmu.
EK vidusposma pārskats par Kapitāla tirgu savienības (CMU) rīcības plānu –
Padomes secinājumi
Tiek paredzēts apstiprināt Padomes secinājumus par CMU vidusposma pārskatu.
Kopš CMU rīcības plāna publicēšanas 2015.gada 30.septembrī ir īstenota aptuveni puse
no rīcības plāna pasākumiem, un šobrīd aktuāla ir rīcības plāna īstenošanas vidusposma
izvērtēšana, lai koriģētu plāna ieviešanu atbilstoši aktualitātei un papildinātu plānu ar
jauniem pasākumiem. Rīcības plāna izpilde ir augsta EK prioritāte, par ko ziņo
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ECOFIN un Eiropas Parlamentā katru pusgadu – 2016.gada aprīlī tika publicēts
1.progresa ziņojums, savukārt 2016.gada septembrī tika sniegts paziņojums – CMU
reformu paātrināšana. CMU izveides rīcības plāna virzieni ietver atbalstu inovatīviem
uzņēmumiem, uzņēmumu piekļuvi publiskajiem tirgiem, ilgtermiņa ieguldījumu
veicināšanu, privāto un institucionālo sekmēšanu un pārrobežu ieguldījumu
atvieglošanu. EK īpašu uzmanību pievērš kapitāla tirgu izveidei un kapacitātes celšanai
Eiropas Centrālajā, Austrumu un Dienvidaustrumu reģionā.
Padomes secinājumos:
• sniegts atbalsts CMU vidusposma pārskatam kopumā un tajā ietvertajiem
pasākumiem;
• ierosināts izstrādāt ES stratēģiju vietējo un reģionālo kapitāla tirgu attīstībai;
• izteikta gatavība izvērtēt jaunos tiesību aktus CMU jomā (t.sk. ieguldījumu
sabiedrību prudenciālais ietvars, segto obligāciju regulējums, Eiropas privāto
pensiju produkts), kā arī tiek atbalstītas jaunās prioritātes;
• pievērsta uzmanība Eiropas Uzraudzības iestāžu darba pilnveidošanai;
• izteikts atbalsts MVU finansējuma pieejamības veicināšanai un dažādošanai;
• atbalstīts darbs pie iespējamā ES ietvara finanšu inovāciju FinTech
regulējumam;
• aicināts EK izvērtēt rekomendācijas ilgtspējīgu finanšu jomā;
• izteikts atbalsts pārrobežu šķēršļu novēršanai brīvai kapitāla kustībai.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta Padomes secinājumus.
Ienākumus nenesošie kredīti (Non-performing loans (NPL)1) – viedokļu apmaiņa un
Padomes secinājumi
Paredzēts apmainīties ar viedokļiem par ziņojumu un apstiprināt Padomes secinājumus
par NPL.
Padomes secinājumi “Rīcības plāns darbam ar NPL Eiropā” ir balstīti uz Finanšu
pakalpojumu komitejas (FSC) apakšgrupas ziņojumu. Finanšu krīzes, sekojošās
recesijas un arī banku sektora strukturālo problēmu dēļ vairākās ES dalībvalstīs ir
izveidojušies ievērojami NPL aktīvu uzkrājumi bankās, kas rada apdraudējumu finanšu
stabilitātei un kavē tautsaimniecības kreditēšanu. Latvijā NPL rādītājs ir zemā līmenī
(3,2% no kopējiem aizdevumiem 2016.gada decembrī, pēc EBA datiem) un nav
uzskatāms par makroekonomisku problēmu vai šķērsli kreditēšanai. Š.g. 8.aprīlī

Ienākumus nenesošie kredīti plašākā skaidrojumā ir 90 dienas kavētie aizdevumi vai aizdevumi, kuru
kredītsaistību izpilde ir maz iespējama bez nodrošinājuma realizācijas.
DEKL_FMzino_100717.doc; Par 2017.gada 10.jūlija Euro grupas un 2017.gada 11.jūlija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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ECOFIN neformālajā sanāksmē dalībvalstis kopumā pauda atbalstu FSC apakšgrupas
ziņojumā minētajiem rīcības virzieniem.
Padomes secinājumi par rīcības plānu ir izstrādāti ar mērķi risināt pašreizējo NPL
uzkrājumu problēmu un novērst situācijas atkārtošanos nākotnē.
Rīcības plāna 12 uzdevumi ir visaptveroši un aptver četras politikas jomas: uzraudzību,
maksātnespējas reformu, sekundārā tirgus attīstību un banku sistēmas restrukturizācijas
veicināšanu. Saskaņā arī rīcības plāna uzdevumiem Padomes secinājumos tiek ietverts,
ka:
• EK izstrādās skaidrojumu par uzkrājumu veidošanas politiku NPL;
• Eiropas Centrālā Banka (ECB) sadarbībā ar nacionālajām iestādēm sagatavos
vadlīnijas NPL jautājumā mazāk nozīmīgām finanšu institūcijām;
• Eiropas Banku iestāde (EBA) izstrādās vadlīnijas par NPL kredītu pārvaldību;
• Eiropas Sistēmisko Risku padome (ESRB) izstrādās priekšlikumus makroprudenciālajā jomā, lai novērstu NPL sistēmisku risku atkārtošanos;
• EBA sadarbībā ar Eiropas Vērstpapīru un tirgus iestādi (ESMA) un
nacionālajiem uzraugiem sagatavos priekšlikumus par aktīvu kvalitātes un NPL
informācijas atklāšanu;
• EBA, ECB un EK strādās pie standartizētām NPL kredītu datu formām, lai
sekmētu darījumus ar NPL otrreizējā tirgū, kā arī novērsīs pastāvošos šķēršļus
otrreizējam tirgum. EK piedāvās priekšlikumus aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumu
izveidošanai:
• EK sagatavos izvērtējumu par aizdevumu atgūšanas procesa (ieskaitot
maksātnespējas) efektivitāti dalībvalstīs. Balstoties uz šo, dalībvalstis veiks
maksātnespējas režīmu salīdzinājumu (peer-reviews);
• EK analizēs iespējas nostiprināt nodrošināto kreditoru aizsardzību.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai dalībvalstu diskusiju un atbalsta Padomes secinājumus.
Latvija uzskata par nozīmīgu darbu pie NPL jautājuma risināšanas, jo vairākās
ES dalībvalstīs NPL līmenis ir ļoti augsts un tas rada finanšu stabilitātes riskus ES.
Latvija vienlaikus uzsver nepieciešamību meklēt risinājumus, ar kuru palīdzību
tiktu novērsta NPL uzkrāšanās nākotnē.

DEKL_FMzino_100717.doc; Par 2017.gada 10.jūlija Euro grupas un 2017.gada 11.jūlija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Latvijas delegācija
Delegācijas vadītāji:

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

Delegācijas dalībnieki: 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

Antra Trenko, Latvijas Bankas nozares padomniece LR
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
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