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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 15. un 16.jūnijā Luksemburgā notiks Euro grupas un Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus.
Plānots vērtēt Euro grupas darba programmu 2017.gada otrajam semestrim,
diskutēt par izaugsmes un nodarbinātības aspektiem - vērtējot publisko finanšu
kvalitāti, uzklausīt Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) sniegto informāciju par IV
panta ziņojumu par euro zonu un apspriest Grieķijas esošo situāciju.
ECOFIN plānots diskutēt par samazināto PVN likmi elektroniski sniegtajām
publikācijām, vispārējās apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) maksāšanas kārtības piemērošanu, Banku savienības stiprināšanu,
ienākumus nenesošo kredītu aspektiem, cīņu pret terorisma finansēšanu, Kapitāla
tirgu savienību, Stabilitātes un Izaugsmes pakta ieviešanu un citiem jautājumiem.
Izvērstāka informācija par Euro grupā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Euro grupas darba programma 2017.gada otrajam semestrim
Ministri tiks iepazīstināti ar plānoto Euro grupas turpmāko darba programmu
2017.gada otrajā semestrī. Plānots pievērst uzmanību šādiem jautājumiem:
• ilgtermiņa attīstības stiprināšana un nodarbinātības tālākā perspektīva;
• ekonomikas drošumspējas (resilience) pilnveidošana, turpinot regulārās
viedokļu apmaiņas attiecībā uz labāko praksi;
• Padomes rekomendācijas euro zonā attiecībā uz ekonomikas politikas
jautājumu risināšanu, lai rastu atbildes kopīgiem izaicinājumiem euro zonā;
• stabilas fiskālās politikas nodrošināšana (t.sk. vērtējot euro zonas dalībvalstu
budžeta plāna projektus);
• progresa vērtēšana atsevišķās programmu dalībvalstīs;
• finanšu stabilitāte euro zonā un Banku savienības stiprināšana;
• ES nākotne (Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšana).
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Tiks sekots līdzi aktualitātēm euro zonas attīstībā un pēc nepieciešamības tās
iekļaujot papildu pārrunājamo jautājumu sarakstā.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija atbalsta piedāvāto Euro grupas darba programmu un pieņem zināšanai
pausto informāciju.
Tematiskā diskusija par izaugsmes un nodarbinātības aspektiem - vērtējot
publisko finanšu kvalitāti
Sanāksmes laikā informēs par Eiropas Komisijas (EK) 2017.gada aprīlī-maijā
veiktās aptaujas par izdevumu pārskatīšanu galvenajām atziņām. Izdevumu
pārskatīšana tiek uzskatīta par noderīgu instrumentu, lai nodrošinātu publisko
finanšu efektīvāku izmantošanu. Īpaši aktuāla tā ir euro zonai, kur budžeta
izdevumu attiecība pret IKP sasniedza 47,7% (2016.gadā), kā arī augsta valsts
parāda un zemas izaugsmes apstākļos, kad ir īpaši augsta nepieciešamība nodrošināt
nodokļu maksātāju naudas efektīvu izlietošanu.
2016.gada septembrī Euro grupa aicināja euro zonas valstis aktīvi izmantot
izdevumu pārskatīšanu un apstiprināja vienotus principus izdevumu pārskatīšanas
veikšanai. 2017.gada aprīlī-martā EK veica euro zonas dalībvalstu aptauju, lai
noskaidrotu to pieredzi izdevumu pārskatīšanā, izmantojot vienotus principus.
Aptaujā konstatēts, ka kopš 2012.gada vismaz vienu izdevumu pārskatīšanu ir
veikušas, veic, vai plāno veikt 17 euro zonas valstis – Austrija, Vācija, Igaunija,
Grieķija, Spānija, Somija, Francija, Īrija, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Latvija,
Malta, Nīderlande, Portugāle, Slovēnija un Slovākija. Tas ir divas reizes vairāk,
nekā tika identificēts pirms vienoto principu pieņemšanas 2016.gada septembrī.
Jomas, kurās visbiežāk veiktas izdevumu pārskatīšanas, ir valsts aktīvi un kapitāls,
pabalsti (sociālie pabalsti un mājokļu pabalsti), veselības aprūpe, izglītība un
kultūra, un mazākā mērā arī atbalsta funkcijas kā iepirkumi un informācijas
tehnoloģijas. Starp galvenajiem izaicinājumiem izdevumu pārskatīšanas procesā
valstis ir minējušas neskaidrus norādījumus politiskajā līmenī, darbinieku resursu
trūkumu, pārāk augstu potenciālās ietekmes novērtējumu, kā arī laika un datu
trūkumu.
EK piedāvā turpmāk regulāri organizēt tematiskās diskusijas par izdevumu
pārskatīšanu, kā arī turpināt periodiski (reizi gadā vai reizi divos gados) veikt euro
zonas valstu aptaujas par šo jautājumu.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) IV panta ziņojumu par euro zonu
Euro grupas sanāksmē tiks sniegta informācija par gaidāmo SVF IV panta ziņojumu
par euro zonu, ņemot vērā atziņas pēc š.g. 8.-19.maijam notikušās misijas, kad SVF
pārstāvji tikās ar atbildīgo ES institūciju pārstāvjiem.
SVF Valde euro zonas IV panta konsultāciju ziņojumu plāno izskatīt tikai š.g.
jūlijā, kas pēc tam tiks publicēts. Šī ziņojuma projekts SVF dalībvalstīm vēl nav
pieejams.
SVF kārtējā IV panta konsultāciju noslēguma ziņojumā euro zonai SVF varētu
akcentēt tādus jautājumus kā: fiskālā politika un pārvaldība; strukturālo reformu
īstenošana, monetārā politika, attīstība finanšu sektorā, Ekonomiskās un Monetārās
savienības padziļināšana, u.c. jautājumi.
Euro darba grupas š.g. 8.jūnija sēdē SVF pārstāvji iezīmēja, ka SVF pēc notikušās
misijas uzskata, ka šobrīd euro zonai ir visi apstākļi un politiskā situācija, lai strauji
virzītos uz priekšu ar reformām, pabeidzot darbu pie Banku savienības, Kapitāla
tirgu savienības un fiskālās kapacitātes izveides. Attiecībā uz strukturālām
politikām nepieciešams ieviest strukturālās reformas, lai samazinātu
nesabalansētības un novērstu šķēršļus konkurētspējai. Attiecībā uz fiskālo politiku
SVF uzskata, ka tām valstīm, kam ir fiskālā telpa tā jāizmanto infrastruktūras
investīciju veicināšanai, savukārt valstīm ar augstu deficīta un parāda līmeni
jāturpina izaugsmei draudzīga konsolidācija. Tāpat SVF ieskatā ir jāuzlabo
Stabilitātes un izaugsmes pakta piemērošana un pilnīga iedarbināšana. Tas
nodrošinātu iespēju sākt aktīvu darbu pie fiskālās kapacitātes izveidošanas.
Attiecībā uz finanšu sektoru jāturpina darbs pie Banku savienības pabeigšanas,
izveidojot vienotu noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Ienākumu nenesošo kredītu
jautājumā SVF ieskatā ir zināms progress, ņemot vērā ECB izdotās vadlīnijas, bet
jāturpina darbs pie moderna, harmonizēta maksātnespējas regulējuma. SVF
neatbalsta vienota aktīvu pārvaldīšanas kompānijas izveides. SVF ieskatā zema
banku sektora pelnītspēja ir nevis cikliska, bet strukturāla problēma.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmē plānots apspriest Trešās ekonomikas stabilizācijas programmas Grieķijai
(turpmāk - programma) pašreizējo situāciju attiecībā uz otro pārskatu, par
iespējamiem pasākumiem Grieķijas parāda restrukturizācijai.
Š.g. 2.maijā noslēdzās Eiropas kreditoru un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF)
tehniskā līmeņa sarunas, panākot sākotnēju vienošanos tehniskā līmenī par
programmas otrā pārskata noslēgšanu (par 140 pasākumiem). Š.g. 18.maijā Grieķija
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parlamentā apstiprināja omnibusa likumu, ar kuru pieņēma pasākumus reformu
veikšanai, kas izvirzīti kā prioritārie pasākumi otrā pārskata noslēgšanai (t.sk.
pensiju reformas pasākumi, kas stātos spēkā 2019.gadā un Iedzīvotāju ienākumu
nodokļa (IIN) reforma, kas stātos spēkā 2020.gadā).
Š.g. 22.maija Euro grupas sanāksmē EK sniedza sākotnējo atzinumu par
likumprojektā paredzēto pasākumu atbilstību ar panākto vienošanos, informējot, ka
ļoti daudz ir paveikts, bet ir vēl vairāki jautājumi jāatrisina, ko plāno izdarīt līdz
nākamajai Euro grupas sanāksmei š.g. 15.jūnijā.
Euro darba grupas sanāksmes laikā, kas norisinājās š.g. 8.jūnijā, EK informēja, ka
Grieķija jau ir ieviesusi 119 no 140 ieviešamajiem prioritārajiem pasākumiem, kā
arī izstrādājusi grozījumus iepriekš pieņemtajā omnibusa likumā, lai novērstu
identificētos trūkumus un neatbilstošu interpretāciju nākotnē attiecībā uz pensiju
reformu, IIN reformu un regulējumu par koplīgumiem. Tika informēts, ka tiek
plānots, ka šo regulējumu Grieķijas parlaments varētu pieņemt š.g. 10.jūnijā.
Noslēdzoties otrajam pārskatam, svarīgs jautājums ir SVF dalība programmā, ko kā
uzticamības garantu vēlas euro zonas dalībvalstis. Galvenā SVF prasība, lai
piedalītos programmā, ir Grieķijas parāda ilgtspēja (pēc SVF analīzes aplēsēm,
Grieķijas parāds palielināsies līdz 275% no IKP līdz 2060. gadam). Saskaņā ar SVF
nosacījumiem, fonds nevar finansēt palīdzības programmas, ja parāds nav
ilgtspējīgs, tāpēc SVF aicina meklēt risinājumus parāda ilgtspējas nodrošināšanai,
piemēram, samazinot procentlikmes, atliekot parāda atmaksas sākuma datumu un
pagarinot atmaksas termiņu. Vienlaikus SVF vērtē, ka Grieķijas budžeta primārās
bilances mērķis īstermiņā ir pieļaujams 3,5% no IKP, kā tas ir noteikts programmā.
Tomēr pēc iespējas drīzāk primārās bilances pārpalikums būtu jāsamazina, lai
varētu tikt īstenoti ilgtermiņa izaugsmi veicinoši pasākumi.
No pieejamās informācijas var secināt, ka SVF sanāksmē piedāvās kompromisu:
SVF ir programmā bez finansējuma un SVF piedalās ar finansējumu tikai tad, kad
parāda pasākumi būs skaidri izklāstīti un ieviesti. Līdz ar to iespējams, ka Euro
grupas š.g. 15.jūnija sanāksmē tiks panākta sākotnējā vienošanās ar SVF par tās
dalību programmā. Tad pēc sanāksmes SVF Valde varētu lemt par tās dalību
programmā.
Programma ilgs līdz 2018.gada 20.augustam un kopumā Grieķija programmas
ietvaros ir saņēmusi 31,7 mljrd. euro no pieejamiem 86 mljrd. euro.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
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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 Eiropas Stabilitātes mehānismā.
Informācija par ECOFIN plānotajiem jautājumiem:
Samazinātā PVN likme elektroniski sniegtajām publikācijām (e-publikācijas) –
vispārējā pieeja
Plānots vienoties par vispārējo pieeju par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko
groza direktīvu attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmēm, ko
piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem.
Priekšlikums par sākotnējās PVN Direktīvas 2006/112/EK grozījumiem par
samazināto PVN likmju piemērošanu e-publikācijām ir daļa no kopējās PVN rīcības
plāna pakotnes. Priekšlikuma mērķis ir dot iespēju visām dalībvalstīm pēc izvēles
noteikt samazinātās PVN likmes e–publikācijām un ierobežot samazinātu PVN
likmju piemērošanas jomu.
Š.g. 21.marta ECOFIN sanāksmē notika diskusijas par iespēju dalībvalstīm
piemērot nestandarta PVN likmes e–publikācijām, kā rezultātā tika akceptēts
turpināt darbu un pēc iespējas ātrākā laikā panākt vienošanos par galējo EK
priekšlikumu.
Padomes Juridiskais dienests š.g. 28.aprīlī nāca klajā ar skaidrojumu, ka gan papīra,
gan e-grāmatas ir salīdzināmi jēdzieni un saskaņā ar iepriekšējo regulējumu, arī šis
nosaka dalībvalstu kompetenci noteikt PVN apmēru, un nesaskata tiesību
pārkāpumu.
Ar priekšlikumu netiek radīts spiediens uz visām dalībvalstīm, jo samazinātās PVN
likmes var piemērot tās dalībvalstis, kas jau to dara attiecībā uz papīra publikācijām.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē2
Latvija atbalsta vispārējo pieeju un pēc būtības atbalsta priekšlikumā noteikto,
ka ir vienādi jāattiecas pret fiziska un digitāla formāta publikācijām un uzskata, ka
pēc būtības nebūtu maināms līdzšinējais PVN direktīvas tvērums, to attiecīgi
papildinot ar norādi uz e–publikācijām.
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
Spēkā ir š.g. 20.marta MK sēdē apstiprinātā nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Eiropas Komisijas priekšlikumu –
Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko
piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem”
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Vispārējās apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
maksāšanas kārtības piemērošana – vispārējā pieeja
Plānots vienoties par vispārējo pieeju par Maltas prezidentūras sagatavoto
kompromisa priekšlikumu, ņemot vērā Padomes Juridiskā dienesta atzinumu par
priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās
maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu
piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu par kopējo PVN
sistēmu.
Priekšlikuma mērķis ir samazināt atsevišķās dalībvalstīs krāpniecību PVN jomā un
novērst tās izplatību, nodrošinot, ka krāpniecība PVN jomā nepārvietojas no vienas
nozares uz citu vai starp dalībvalstīm.
EK priekšlikums paredz īpaša juridiskā pamata noteikšanu vispārējās PVN
apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanai uz noteikta laika periodu precēm un
pakalpojumiem, kuru vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību. Šajā priekšlikumā
joprojām paredzēts augsts subsidiaritātes līmenis dalībvalstīm, jo šīs kārtības
piemērošana ir brīvprātīga un, ja ir izpildīti kritēriji, katra dalībvalsts var pieņemt
lēmumu par to, vai pieprasīt šādu atkāpi.
Lai ieviestu vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, dalībvalsts atbilst
sekojošiem nosacījumiem, kuriem jāizpildās vienlaicīgi:
1) dalībvalsts PVN plaisa 2014.gadā atbilstoši EK 2016.gada gala ziņojumam
par PVN plaisu, kas publicēts 2016.gada 23.augustā, vismaz par 5
procentpunktiem pārsniedz Kopienas PVN plaisas mediāno vērtību;
2) karuseļveida krāpniecības apmērs pārsniedz 25 % no kopējā PVN plaisas;
3) tā ir konstatējusi, ka citi kontroles pasākumi nav pietiekami, lai novērstu
karuseļveida krāpniecību tās teritorijā, precizējot izmantotos kontroles
pasākumus un īpaši iemeslus to efektivitātes trūkumam, kā arī iemeslus,
kāpēc PVN administrēšana izrādījusies nepietiekama;
4) konstatēts, ka iespējamie ieņēmumi no nodokļa maksāšanas un iekasēšanas
ieviešot vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību atsvērtu sagaidāmo
papildus slogu nodokļu maksātājiem un nodokļu administrācijai vismaz par
25%;
5) konstatēts, ka, nodokļu maksātājiem un nodokļu administrācijai, vispārējās
PVN apgrieztās maksāšanas kārtības ieviešanas rezultātā neradīsies
augstākas izmaksas, nekā rastos piemērojot citus kontroles pasākumus.
Priekšlikums paredz, ka dalībvalstij, kas piemēro vispārējo PVN apgrieztās
maksāšanas kārtību, ir jānosaka atbilstošu un efektīvu elektronisku ziņošanas
pienākumu visiem reģistrētiem PVN maksātājiem.
Lai dalībvalsts varētu ieviest vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, tā
iesniedz pieteikumu EK, kurā norāda PVN direktīvā noteikto informāciju (atbilstību
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vispārējās PVN apgrieztās maksāšanas kārtības nosacījumiem, šīs kārtības
piemērošanas laiku, PVN maksātāju informēšanas pasākumus un pasākumu
aprakstu papildinošiem pasākumiem). Ja visa informācija ir iesniegta, EK trīs
mēnešu laikā iesniedz Padomē priekšlikumu par atkāpes piešķiršanu konkrētajai
dalībvalstij. Padome, pieņemot lēmumu vienprātīgi, var atļaut dalībvalstij ieviest
vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību. Ja EK uzskata, ka pieprasījums
neatbilst noteiktajām prasībām, tad ievērojot šo pašu termiņu, tā sniedz atteikuma
paskaidrojumu dalībvalstij un Padomei.
Ja tiek konstatēta vispārējās PVN apgrieztās maksāšanas kārtības negatīva ietekme
uz iekšējo tirgu, tad EK iesaka atcelt visus īstenošanas lēmumus ne agrāk kā
divpadsmit mēnešus pirms pirmais īstenošanas lēmums, kas atļāvis ieviest vispārējo
PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, ir stājies spēkā. Uzskata, ka Padome ir atcēlusi
šos īstenošanas lēmumus, ja vien Padome 30 dienu laikā nenolemj noraidīt EK
ieteikumu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē3
Latvija kopumā atbalsta EK priekšlikumu, ka nepieciešamības gadījumā ar
vispārējo PVN apgriezto mākšanas kārtību dalībvalstis varētu uzlabot PVN
iekasēšanu un efektīvāk apkarot PVN nemaksāšanu, tādējādi varētu veicināt
dalībvalstu ieņēmumu pieaugumu.
Latvija neiebilst, ja PVN direktīva paredzēs skaidrākus kritērijus dalībvalsts
tiesības uz noteiktu laikposmu ieviest vispārējo PVN apgriezto maksāšanas kārtību
preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem virs noteiktas robežvērtības.
Latvija uzskata, ka ieteiktie kompromisa kritēriji varētu kalpot par pamatu
vispārējās PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanai.
Latvijai nav iebildumu, ja vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtība PVN
dirketīvā ievieš uz ierobežotu laika periodu, t.i., līdz 2022.gada 30.jūnijam.
Latvija saskata problēmas un riskus, kā šāda vispārēja PVN apgrieztās
maksāšanas kārtība darbosies dalībvalstī, kura izvēlas šo kārtību ieviest. Saskatām
risku attiecībā uz darījuma robežvērtības 10 000 euro apmērā noteikšanu, jo
varētu tikt sadalīti darījumi tā, lai minētā robežvērtība netiktu pārsniegta.
Tā kā tiek saskatītas problēmas un riski attiecībā uz darījuma robežvērtības 10
000 euro apmērā šīs kārtības ieviešanai, jo varētu tikt sadalīti darījumi tā, lai minētā
robežvērtība netiktu pārsniegta, tad Latvija uzskata, ka ir jāatsakās no šīs
robežvērtības noteikšanas un jāpiemēro vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas
kārtību visiem darījumiem, vai jādod tiesības dalībvalstij, kura vēlas piemērot
Uz š.g. 13.jūnija MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.2 “Par priekšlikumu Padomes
direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar
noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112 /
EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”
3

DEKL_FMzino_130617.doc; Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

8
Ierobežotas pieejamības informācija
NAV KLASIFICĒTS

vispārējo PVN apgrieztās maksāšanas kārtību pašai noteikt darījuma sliekšņa
apmēru.
Banku savienības stiprināšana/risku mazināšanas pasākumi – vispārējā pieeja,
progresa ziņojums
Plānots vienoties par vispārējo pieeju par 1) priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES
groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas
hierarhijā un 2) priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu
(ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz pārejas periodu, ko nosaka, lai mazinātu 9.
starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS 9) ieviešanas ietekmi uz pašu
kapitālu un ietekmi, ko rada pieeja dažiem tādiem publiskā sektora liela apjoma
riska darījumiem, kuri denominēti valūtā, kas nav dalībvalstu valsts valūta.
Plānots pieņemt zināšanai Maltas prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu par
tiesību aktu priekšlikumiem risku mazināšanai ES banku sektorā un par
priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu
(ENAS). Ziņojumā konstatēts, ka atbilstoši 2016.gada jūnija ECOFIN Padomes
secinājumiem lēmumu pieņemšana par ENAS notiks tad, kad būs panākts pietiekošs
progress riska mazināšanas priekšlikumos. Attiecībā uz riska mazināšanas
priekšlikumiem ziņojumā atspoguļots, ka trīs jautājumi tiek virzīti vispārējās pieejas
apstiprināšanai ECOFIN Padomē, un virknē jautājumu ir panākts progress,
piemēram, tirgus risks, tvērums, 2.pīlāra prasības un pamatnostādnes, sviras
rādītājs, pārskatu sniegšana un informācijas atklāšana, procentu likmju risks,
darījuma partnera kredītrisks, MVU atbalsta faktors, iekšējās rekapitalizācijas
atzīšana līgumos, moratorija instrumenti. Divās jautājumu grupās notiek
padziļinātas diskusijas – par saistību atbilstības kritērijiem un mītnes un iesaistīto
valstu interešu līdzsvaru. Par šiem jautājumiem Prezidentūra piedāvā kompromisa
priekšlikumus, kas atspoguļoti ziņojuma pielikumos.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē4
Uz š.g. 13.jūnija MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par priekšlikumiem:
– Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju,
neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgām saistībām, darījumu
partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar
kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un atklāšanas prasībām
un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012
– Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014 attiecībā uz zaudējumu
absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeriem
– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un
ieguldījumu brokeru zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un ar ko groza Direktīvu 98/26/EK,
Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu
2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK
– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2014/59/ES attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu klasifikāciju maksātnespējas hierarhijā
DEKL_FMzino_130617.doc; Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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Latvija kopumā atbalsta EK priekšlikumus visaptverošiem ES finanšu sektora
darbības regulējuma grozījumiem, lai uzlabotu finanšu iestāžu noturību pret
nākotnes satricinājumiem un krīzēm.
Latvija atbalsta Prezidentūras piedāvāto kompromisa priekšlikumu vispārējās
pieejas panākšanai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar
ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz
nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā.
Latvija atbalsta Prezidentūras piedāvāto kompromisa priekšlikumu vispārējās
pieejas panākšanai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko
Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz pārejas periodu, ko nosaka, lai
mazinātu 9.SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu un ietekmi, ko rada pieeja
dažiem tādiem publiskā sektora liela apjoma riska darījumiem, kuri denominēti
valūtā, kas nav dalībvalstu valsts valūta.
Latvija pieņem zināšanai Prezidentūras progresa ziņojumu par darbu pie tiesību
aktu priekšlikumiem risku mazināšanai ES banku sektorā un pie priekšlikuma
regulai, ar ko izveido Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (ENAS).
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.
Ienākumus nenesošie kredīti (Non-performing loans (NPL)5) –viedokļu apmaiņa
Paredzēta viedokļu apmaiņa par ES Padomes Finanšu pakalpojumu komitejas (FSC)
apakšgrupas ziņojumu par ienākumus nenesošiem kredītiem. Sagaidām diskusiju par
turpmāko rīcību un par Padomes secinājumu projekta sagatavošanu, kas tiktu iekļauts
kā darba kārtības punkts nākamajā ECOFIN sanāksmē š.g.11.jūlijā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai dalībvalstu diskusiju.
Latvija uzskata par nozīmīgu darbu pie ienākumus nenesošo kredītu jautājuma
risināšanas, jo vairākās ES dalībvalstīs ienākumus nenesošo kredītu līmenis ir ļoti
– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām
sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu,
uzraudzības pasākumiem un pilnvarām un kapitāla saglabāšanas pasākumiem”
5
Ienākumus nenesošie kredīti plašākā skaidrojumā ir 90 dienas kavētie aizdevumi vai aizdevumi, kuru
kredītsaistību izpilde ir maz iespējama bez nodrošinājuma realizācijas.
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augsts un tas rada finanšu stabilitātes riskus ES. Latvija vienlaikus uzsver
nepieciešamību meklēt risinājumus, ar kā palīdzību tiktu novērsta ienākumus
nenesošo kredītu uzkrāšanās nākotnē.
Cīņa pret terorisma finansēšanu – Eiropas Komisijas rīcības plāns
EK sniegs aktuālo informāciju par paveikto pēdējo 6 mēnešu laikā terorisma
finansēšanas apkarošanas jomā atbilstoši 2016.gada 2.februāra EK Rīcības plānam cīņai
pret terorisma finansēšanu, kas aptver periodu līdz 2017.gada beigām. Atbilstoši
Padomes secinājumiem (apstiprināti 2016.gada 12.februāra ECOFIN), sniedzot
politisko atbalstu EK Rīcības plānā ietverto pasākumu ātrai un efektīvai ieviešanai,
Padome vienojās lūgt EK reizi pusgadā ziņot par paveikto. Iepriekšējās ziņošanas reizes
bija 2016.gada 17.jūnija un 6.decembra ECOFIN.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē6
Latvija pieņem zināšanai EK sniegto informāciju.
Kapitāla tirgu savienība – Vidusposma pārskata prezentācija un viedokļu apmaiņa
Tiks prezentēts EK paziņojums par Kapitāla tirgu savienības (KTS) vidusposma
pārskatu un notiks viedokļu apmaiņa. Kopš KTS 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 ECOFIN un Eiropas Parlamentā katru
pusgadu – 2016.gada aprīlī tika publicēts 1.progresa ziņojums, savukārt 2016.gada
septembrī tika sniegts paziņojums – KTS reformu paātrināšana. KTS 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
tirgus izveidei un kapacitātes celšanai Eiropas Centrālajā, Austrumu un
Dienvidaustrumu reģionā.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
(A daļa) ECOFIN ziņojums Padomei par nodokļu jautājumiem – apstiprināšana
Plānots apstiprināt ECOFIN ziņojumu Padomei par nodokļu jautājumiem, diskusijas par
šo jautājumu netiek paredzētas.
Spēkā ir 2016.gada. 9.februāra MK sēdē apstiprinātā nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Padomes secinājumiem
par cīņu pret terorisma finansēšanu”
DEKL_FMzino_130617.doc; Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas
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Ziņojums Padomei par nodokļu jautājumiem ietver aktuālo nodokļu jautājumu
(piemēram, tiešo nodokļu jomā - CCTB un CCCTB, Procentu autoratlīdzības direktīva
(Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīva 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko
piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās
dalībvalstīs) pārskatīšana kā arī strīdu risināšana dubultas nodokļu uzlikšanas
novēršanai) apskatu un informāciju par Maltas Prezidentūras laikā paveikto.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta ECOFIN ziņojuma Padomei apstiprināšanu.
(A daļa) Rīcības kodekss (uzņēmējdarbības nodokļi) – ziņojums Padomei, Padomes
secinājumu projekts, atbalsts tālākai virzībai
Plānots apstiprināt ziņojumu Padomei un Padomes secinājumus par Rīcības kodeksa
(uzņēmējdarbības nodokļi) bez diskusijām.
Ziņojums Padomei ietver aktuālo nodokļu jautājumu (nodokļu režīmu izskatīšana, t.sk.
Latvijas Jaunuzņēmumu (start up) darbības atbalsta likumā noteiktais režīms, jautājumi
par patentu režīmiem, jautājums par nesadarbojošām trešajām valstīm u.c.) izskatīšanas
progresu, apskatu un informāciju par Maltas Prezidentūras laikā paveikto.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta ziņojumu Padomei un Padomes secinājumu apstiprināšanu.
Ieguldījums š.g. 22.-23. jūnija Eiropadomē, Eiropas semestris 2017 – Padomes
rekomendāciju projekts par Nacionālo reformu programmu katrai dalībvalstij un
Padomes viedokļu projekts par atjaunotajām Stabilitātes un Konverģences
programmām – apstiprināšana
ECOFIN plānots apstiprināt ES Padomes rekomendāciju projektu ES dalībvalstīm par
to 2017.gada Nacionālajām reformu programmām un Stabilitātes vai Konverģences
programmām. Rekomendāciju mērķis ir veicināt strukturālo reformu īstenošanu ES
dalībvalstīs, kas uzlabotu ES izaugsmi un konkurētspēju.
Saskaņā ar ES Padomes rekomendāciju projektu Latvijai par 2017.gada Latvijas
Nacionālo reformu programmu un 2017.gada Latvijas Stabilitātes programmu tiek
rekomendēts 2017.-2018.gadā:
1. īstenot fiskālo politiku atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās
daļas prasībām, kas nozīmē 2018.gadā sasniegt vidējā termiņa budžeta mērķi,
ņemot vērā pielaides saistībā ar sistēmiskās pensiju reformas un strukturālo
reformu īstenošanu, attiecībā uz kurām ir piešķirtas pagaidu novirzes.
Samazināt nodokļus zema atalgojuma saņēmējiem, novirzot nodokļus uz
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citiem avotiem, kas ir mazāk kaitējoši izaugsmei, un uzlabojot nodokļu
saistību izpildi;
2. uzlabot sociālās drošības tīkla adekvātumu un paaugstināt darbaspēka
prasmes, paātrinot profesionālās izglītības mācību programmas reformu.
Palielināt veselības aprūpes izmaksu efektivitāti un piekļuvi tai, tostarp
samazinot tiešos maksājumus un rindas uz izmeklējumiem;
3. palielināt publiskā sektora efektivitāti un atbildību, jo īpaši, vienkāršojot
administratīvās procedūras un nostiprinot interešu konfliktu novēršanas
sistēmu, tostarp maksātnespējas administratoriem.
Pēc augstāk minēto ES Padomes rekomendāciju apstiprināšanas Nodarbinātības,
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) un ECOFIN
Padomē, šīs ES Padomes rekomendācijas tiks virzītas apstiprināšanai 2017.gada
20.jūnija Vispārējo lietu padomē, 22.-23.jūnija Eiropadomē un formālai apstiprināšanai
11.jūlija ECOFIN Padomē.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē7
Latvija kopumā piekrīt EK piedāvātām ES Padomes rekomendācijām ES
dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai.
Latvija pozitīvi novērtē EK šogad ieviesto praksi par dalībvalstu un it īpaši to
parlamentu ciešāku iekļaušanu Eiropas semestra procesos un kopējas izpratnes
veidošanu starp dalībvalstīm un EK.
Latvijai adresētās rekomendācijas kopumā turpina 2016.gada rekomendāciju
virzienus, kuros Latvija jau ir uzsākusi darbību un gada laikā ir sasniegts zināms
progress, kas ir minēts 2017.gada Progresa ziņojumā par Latvijas Nacionālās reformu
programmas īstenošanu. ES Padomes rekomendācijas Latvijai ir būtisks elements
nacionālo prioritāšu un reformu noteikšanā. Tās arī palīdz veiksmīgāk īstenot
Latvijas Nacionālo reformu programmu un Latvijas Stabilitātes programmu.
Kopumā valdības plānotie pasākumi ES Padomes rekomendāciju izpildei ir iekļauti
valdības rīcības plānā.
Latvijai (kā arī Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF), Ekonomiskās Sadarbības un
attīstības organizācijai (OECD)) ir citāds izlaižu starpības (output gap) novērtējums.
Uzskatām, ka EK izlaižu starpības novērtējums Latvijai nav ekonomiski pamatots.
Latvijas vispārējā nostāja, kas būtu jāņem vērā, vērtējot ES Padomes rekomendāciju
īstenošanu:
• atsevišķu ES Padomes rekomendāciju īstenošana var prasīt ilgāku laika periodu,
nekā vienu gadu, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvas diskusijas
par rekomendāciju īstenošanu ar visām iesaistītajām pusēm, t.sk. sociālajiem
Uz š.g. 13.jūnija MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Eiropas Komisijas
priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2017.gada Latvijas nacionālo reformu programmu un
Padomes viedoklim par 2017.gada Latvijas Stabilitātes programmu”
DEKL_FMzino_130617.doc; Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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partneriem. Arī rezultāts pēc to īstenošanas var būt sagaidāms vidējā un
ilgtermiņā, nevis uzreiz pēc to īstenošanas;
• nepieciešams nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp ES Padomes rekomendāciju
ieviešanas izmaksām un nepieciešamību ievērot budžeta disciplīnu;
• EK sadarbībā ar ES dalībvalstīm ir jāturpina darbs pie ES Padomes
rekomendāciju izpildes progresa vērtēšanas metodoloģijas uzlabošanas.
Nepieciešams nodrošināt skaidrus un vienlīdzīgus principus EK vērtējumā par
ES dalībvalstīs sasniegto progresu. Vienota izpratne kopumā uzlabotu
savstarpējo dialogu un sapratni starp ES dalībvalstīm un EK, samazinātu laiku
skaidrošanas procesam un ar to saistīto administratīvo slogu.
Stabilitātes un Izaugsmes pakta ieviešana (*)8 – Padomes lēmumu /rekomendāciju
projekts – apstiprināšana
Sanāksmē tiek plānots apstiprināt Padomes lēmumus un rekomendācijas par šādām
dalībvalstīm:
• Rumānijai ir sagatavots Padomes ieteikums ar mērķi koriģēt būtisku novēroto
novirzi no korekcijām vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai. Rumānijai
būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka valdības primāro neto
izdevumu nominālais izaugsmes temps 2017. gadā nepārsniedz 3,3 %, kas atbilst
gada strukturālajai korekcijai 0,5 % apmērā no IKP, tādējādi liekot valstij īstenot
attiecīgas korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai. Kā arī būtu
jāizmanto visi neparedzētie papildu ieņēmumi budžeta deficīta samazināšanai.
Budžeta konsolidācijas pasākumiem būtu jānodrošina vispārējās valdības
strukturālās bilances ilgtspējīga uzlabošanās tā, lai veicinātu izaugsmi.
Rumānijai līdz 2017.gada 15.oktobrim būtu jāziņo Padomei par darbībām, kas
veiktas saistībā ar šo ieteikumu.
• Horvātijai tiek plānots atcelt Padomes lēmumu 2014/56/ES par pārmērīga
budžeta deficīta pastāvēšanu, jo pārmērīga budžeta deficīta situācija Horvātijā ir
novērsta. Sākot ar 2017.gadu, kas ir gads pēc pārmērīgā deficīta novēršanas, uz
Horvātiju attiecas SIP preventīvā daļa. Tā kā Horvātija jau 2016.gadā ir
sasniegusi savu vidējā termiņa mērķi, tai būtu jāizvairās no novirzīšanās no tā.
• Padome secina, ka Portugāle pārmērīgu budžeta deficītu ir koriģējusi un līdz ar
to pārmērīga budžeta deficīta procedūra var tikt atcelta, jo vispārējās valdības
budžeta deficīts no 4,4% no IKP 2015.gadā tika samazināts līdz 2% no IKP
2016.gadā.9 Pirms tam 2016.gada 12.jūlijā Padome pieņēma lēmumu, ka
Portugāle nav veikusi efektīvu rīcību (effective action) un atbilstoši Līgumam par
stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā
pieņēma paziņojumu (notice), ar kuru Portugālei tika noteikts jauns pārmērīga
Šajā jautājumā iespējams būs nepieciešams balsojums
Padomes rekomendētais budžeta deficīts bija 2,5% no IKP.
DEKL_FMzino_130617.doc; Par 2017.gada 15.jūnija Euro grupas un 2017.gada 16.jūnija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
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budžeta deficīta korekcijas termiņš – 2016.gads, kā arī nepieciešamie pasākumi
budžeta deficīta samazināšanai.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta attiecīgo Padomes lēmumu un rekomendāciju 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
Arno Pjatkins, 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
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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