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Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 22.maija Euro grupas un 2017.gada 23.maija Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 22. un 23.maijā Briselē notiks Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupas laikā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus.
Plānots pārrunāt Eiropas Komisijas pavasara prognozes, inflācijas attīstību,
Spānijas pēc-programmas uzraudzību un Grieķijas esošo situāciju.
ECOFIN plānots vienoties par vispārējo pieeju nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu
izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā, diskutēt par Kopējā uzņēmumu
ienākuma nodokļa bāzi, apmainīties ar viedokļiem par kapitāla plūsmas aspektiem,
pieņemt Padomes secinājumus Makroekonomikas nelīdzsvarotības procedūras
kontekstā un noslēgumā uzklausīt Eiropas Komisijas un Prezidentūras sniegto
informāciju par notikušajām G20 un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF)
starptautiskajām pavasara sanāksmēm Vašingtonā, ASV š.g. aprīlī.
Izvērstāka informācija par Euro grupas laikā plānotajām viedokļu apmaiņām par
sekojošiem jautājumiem:
Ekonomikas situācija euro zonā – Eiropas Komisijas (EK) pavasara prognozes
un inflācijas attīstība
EK informēs par aktuālāko ekonomikas situāciju un tās izaugsmi, ņemot vērā
2017.gada 11.maijā publicētās pavasara prognozes, kā arī par inflācijas attīstību
euro zonā.
Eiropas Savienības (ES) ekonomikas izaugsme 2017.gadam tiek prognozēta 1,9%
apmērā un tādā pašā 1,9% līmenī tā saglabāsies arī 2018.gadā. Salīdzinot ar
iepriekšējām 2017.gada ziemas prognozēm (2017.gada februāris), ES ekonomikas
izaugsmes prognoze gan 2017., gan 2018.gadam ir paaugstināta par 0,1
procentpunktu. Euro zonas ekonomikas izaugsme 2017.gadam tiek prognozēta
1,7% apmērā un 2018.gadam – 1,8% apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējām
prognozēm, euro zonas ekonomikas izaugsmes prognoze 2017.gadam ir palielināta
par 0,1 procentpunktu, bet 2018.gadam nav mainīta.
EK norāda, ka ES ekonomika turpina augt stabilā tempā, un izaugsmi veicina
makroekonomiskā politika, spēcīgā darba vietu veidošanās, augstie konfidences
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rādītāji, pasaules tirdzniecības pakāpeniskā aktivizēšanās un salīdzinoši zemais euro
kurss. Neskatoties uz pozitīvajiem signāliem, pašlaik nav gaidāms ievērojams
ekonomikas izaugsmes paātrinājums, un izaugsmi joprojām ierobežo pārciestās
krīzes sekas, tajā skaitā augstais parāda līmenis un banku sektora problēmas
atsevišķās ES valstīs, augstā politiskā nenoteiktība, zemais produktivitātes
pieaugums un ierobežotais algu kāpums.
Latvijas ekonomikai EK 2017.gadam prognozē 3,2% un 2018.gadam – 3,5%
izaugsmi. Tas ir attiecīgi par 0,4 un 0,5 procentpunktiem augstāk nekā iepriekšējās
EK prognozēs. Latvijai prognozētais IKP pieaugums ir augstākais starp Baltijas
valstīm – Igaunijai EK 2017.gadam prognozē 2,3% un Lietuvai 2,9% izaugsmi.
Tāpat arī attiecībā uz Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozēm EK arī ir veikusi
vienu no lielākajiem izaugsmes paaugstinājumiem starp visām ES dalībvalstīm.
EK sagatavotajā materiālā par inflācijas attīstību euro zonā norādīts, ka gada
inflācija 2017.gada pirmajā ceturksnī ir paaugstinājusies līdz 1,8%, kas ir augstākais
inflācijas līmenis pēdējo 4 gadu laikā. Inflācijas paaugstināšanās euro zonā saistīta
ar energoresursu cenu kāpumu pasaules tirgū, kā arī laika apstākļu izraisītu cenu
kāpumu atsevišķām augļu un dārzeņu grupām. Tālākā 2017.gada laikā atkal
gaidāma inflācijas līmeņa neliela pazemināšanās un gadā kopā, pēc EK prognozēm,
inflācija euro zonā varētu veidot 1,6%. Šis inflācijas līmenis joprojām ir nedaudz
zemāks par Eiropas Centrālās bankas noteikto vēlamo inflācijas līmeni euro zonā,
kas ir nedaudz zem 2%. 2016.gadā inflācija euro zonā bija 0,2%.
Latvijā gada inflācija 2017.gada pirmajos četros mēnešos bija 3,2%, pārsniedzot
euro zonas vidējo līmeni un paaugstinoties no 0,1% 2016.gadā. Inflācijas
pieaugums Latvijā, tāpat kā euro zonā, saistīts ar energoresursu un pārtikas izejvielu
cenu kāpumu pasaules tirgū, un vēl papildus to veicinājis pakalpojumu cenu
pieaugums. Tāpat kā euro zonā, arī Latvijā turpmākajos mēnešos inflācijas līmenis
nedaudz mazināsies, vājinoties energoresursu un pārtikas cenu kāpuma ietekmei, un
2017.gadā kopā Latvijā tiek prognozēta 2,3% inflācija.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Spānija – pēc-programmas uzraudzība
Sanāksmes laikā informēs par galvenajiem Spānijas septītās pēc-programmas
uzraudzības misijas rezultātiem, kas notika 2017.gadā no 24. līdz 26.aprīlim.
Atlabšanas ātrums pārsniedz cerēto un 2016.gada izaugsme Spānijā palielinājās par
3,2% no IKP, kas ir krietni virs euro zonas vidējā rādītāja (euro zonas izaugsme
2016.gadā ir 1,8% no IKP). Galvenais izaugsmes dzinējspēks bija privātais patēriņš
un iekšzemes pieprasījums, kā arī neto eksports pozitīvi ietekmējis izaugsmi.
Attiecībā uz publiskajām finansēm notifikācijas dati norāda, ka valsts budžeta
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deficīts 2016.gadā sasniedza 4,5% no IKP, kas pārmērīga budžeta deficīta
procedūras ietvaros ir nedaudz zem Padomes rekomendētā mērķa – 4,6% no IKP.
Joprojām ir augsts privātā un valsts parāda līmenis, kas atspoguļojas ievērojamā
ārējo saistību apjomā.
Finanšu sektorā ir novērojama banku sektora stabilizācija, ko veicina ekonomiskā
atveseļošanās un strukturālās reformas. Uzlabojas banku aktīvu kvalitāte un turpina
samazināties ienākumus nenesošo kredītu (non-performing loan) līmenis. Labi
veidojas banku sistēmas pārvaldība, bet problēmas saglabājas ar dažām vidēja
izmēra bankām un nedarbojas krājbanku reforma.
Bezdarba līmenis pēdējo trīs gadu laikā ir ievērojami samazinājies, pateicoties arī
darba tirgus veiktajām reformām, tomēr šis līmenis vēl joprojām ir viens no
augstākajiem ES, īpaši attiecībā uz jauniešu un mazkvalificēto darbaspēku. Tomēr ir
nepieciešamas tālākas reformas, lai panāktu augstāku darba ražīgumu un
nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izaugsmi.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmes laikā tiek plānots apspriest Trešās ekonomikas stabilizācijas
programmas Grieķijai (turpmāk - programma) pašreizējo situāciju attiecībā uz otro
pārskata misiju un 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. Panākta vienošanās par 140 pasākumiem, kas
ietver dažādus reformu pasākumus Sadarbības memoranda starp EK un Grieķiju
četru pīlāru jomās – (i) fiskālās ilgtspējas atjaunošana; (ii) finanšu stabilitātes
nodrošināšana; (iii) izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšana un investīciju
piesaiste; (iv) valsts pārvaldes uzlabošana. Lielai daļai no reformām ir nepieciešams
veikt izmaiņas likumdošanā. Š.g. 15.maijā Grieķija parlamentā iesniedza omnibusa
likumu, ar kuru tuvākajās dienās plānots pieņemt likumdošanu vairākiem
pasākumiem 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). EK ir
jāsagatavo atbilstības ziņojums un jāpārliecinās, ka atbilstoši panāktajai vienošanās
visi pasākumi likumdošanā ir pieņemti līdz Euro grupas sanāksmei. EK Euro
grupas sanāksmē sniegs atzinumu par likumprojektā paredzēto pasākumu atbilstību
ar panākto vienošanos.
Noslēdzoties otrajam pārskatam svarīgs jautājums ir par SVF dalību programmā.
Galvenā SVF prasība, lai piedalītos programmā, ir Grieķijas parāda ilgtspēja (pēc
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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. Taču pēc iespējas drīzāk
primārās bilances pārpalikums būtu jāsamazina, lai varētu tikt īstenoti ilgtermiņa
izaugsmi veicinoši pasākumi.
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.
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 sanāksmē plānotajiem jautājumiem:
Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā –
vispārējā pieeja
ECOFIN plānots panākt vienošanos par vispārējo pieeju Prezidentūras kompromisa
priekšlikumam Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu
izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā (turpmāk – DRM direktīva).
DRM direktīvas mērķis ir mazināt dubulto aplikšanu ar nodokli ES, tādējādi
veicinot taisnīgu nodokļu sistēmu un tiesisko noteiktību, kas savukārt veicina jaunu
darba vietu radīšanu un investīcijas.
DRM direktīva paredz mehānismu, kādā tiek novērsta dubultā aplikšana ar nodokli,
tajā skaitā, valstu kompetentām iestādēm cenšoties panākt vienošanos par strīdu par
valsti, kurā ienākums ir apliekams ar nodokli, savstarpējās saskaņošanas procedūras
ietvaros. Gadījumā, ja savstarpējās saskaņošanas procedūras ietvaros valstu
kompetentās iestādes nespēs vienoties par to, kurā valstī ienākums ir apliekams ar
nodokli, jautājums tiks skatīts speciāli izveidotajā komisijā, kuras sastāvā būs gan
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”.
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kompetento iestāžu pārstāvji, gan neatkarīgas autoritatīvas personas. Tāpat
detalizēti tiek regulēti administratīvā procesa termiņi, kā arī procedūras strīdu
risināšanas komisijas izveidei un lēmumu pieņemšanai.
ECOFIN sanāksmē skatīs trīs galvenos atvērtos jautājumus:
1) DRM direktīvas darbības apjoms: nav panākta vienošanās, vai DRM
direktīva attieksies uz visiem strīdiem, kas saistīti ar nodokļu konvenciju un
Arbitrāžas konvencijas piemērošanu, vai no DRM direktīvas tvēruma tiks
izslēgti (pilnīgi vai daļēji) noteiktas kategorijas strīdi (piem., ja strīds nav
saistīts ar dubulto aplikšanu ar nodokli);
2) Neatkarīgas autoritatīvas personas: nav panākta vienošanās par situācijām,
kad persona nevar tikt nominēta būt par neatkarīgo autoritatīvo personu
DRM direktīvas izpratnē (jautājums ir par kritērijiem, kuri liecina par
personas neatkarību un objektivitāti);
3) Pastāvīga komiteja: Prezidentūra piedāvā DRM direktīvā ietvert dalībvalstu
aicinājumu izvērtēt iespēju strīdu risināšanas arbitrāžas posmam izveidot
pastāvīgu komiteju, kas darbosies kā ES iestāde.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē2
Latvija pilnībā atbalsta centienus nodrošināt taisnīgāku nodokļu sistēmu
piemērošanu, tādējādi palielinot tiesisko noteiktību un veicinot jaunu darba vietu
radīšanu, izaugsmi un ieguldījumus. Tādēļ Latvija kopumā atbalsta esošo Maltas
prezidentūras kompromisa priekšlikumu.
Attiecībā uz atvērtajiem jautājumiem esam atvērti kompromisu meklējumiem,
lai š.g. 23.maija ECOFIN sanāksmes laikā tiktu panākta vienošanās.
Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (CCTB) – politiskās debates
ECOFIN plānotas politiskās diskusijas par EK priekšlikumu par Kopējo uzņēmumu
ienākuma nodokļa bāzi (Proposal for a Council Directive on a Common Corporate
Tax Base (CCTB)), kuras tika sagatavotas Augsta līmeņa darba grupa nodokļu
jautājumos (HLWP) š.g. 11. maija sanāksmē
Tiks informēts par no jauna izstrādātā CCTB priekšlikuma jauno aspektu
izskatīšanas tehniskajā līmenī progresu un par turpmākā darba virzieniem.
2016.gada 25.oktobrī EK nāca klajā ar atkārtotu3 CCCTB direktīvas priekšlikumu
kas . atšķirībā no 2011. gada priekšlikuma, ir sadalīts divās daļās.:
Uz š.g. 22.maija MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par Priekšlikumu Padomes
Direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā”
3
Tā kā ES dalībvalstis nespēja vienoties par EK 2011.gada priekšlikumu par kopējo konsolidētā uzņēmumu
ienākuma nodokļa bāzi (CCCTB), sarunas tika apturētas, un EK uzsāka darbu pie jauna priekšlikuma, ņemot
vērā Padomē notikušās diskusijas par pašreizējo CCCTB priekšlikumu.
2
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• kopīgās uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzes (CCTB) direktīvas
priekšlikuma, kurā iekļāva uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) bāzes
aprēķinu;
• konsolidētās kopīgās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (CCCTB)
direktīvas priekšlikuma, kurā noteikta konsolidācijas sistēma, kura paredz
noteikumus par to, kā kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzi
attiecināt uz dalībvalstīm un kā to administrēt.
Šobrīd CCCTB ir atstāti nemainīgi konsolidācijas elementi, kādi bija ietverti 2011.
gada CCCTB versijā (aktīvi, darbaspēks, pārvedumi). 2016. gada 6. decembra
Padomē nolēma, ka vispirms dalībvalstīm būs jāvienojas par CCTB (bez
konsolidācijas), un pēc tam - par konsolidēšanas principiem CCCTB. Priekšlikumi
tiks virzīti pēc iespējas ātrāk, lai tos piemērotu vienlaicīgi.
Sākotnēji CCCTB mērķis bija nodrošināt uzņēmumus ar vienotu uzņēmumu
ienākuma nodokļa noteikumu kopumu darījumdarbības veikšanai iekšējā tirgū.
Tādēļ CCCTB priekšlikums ļautu uzņēmumiem uztvert ES kā vienotu tirgu
uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām, atvieglotu pārrobežu darbību
uzņēmumiem un veicinātu tirdzniecību un ieguldījumus. Šobrīd CCTB un CCCTB
priekšlikumus EK pamato arī ar to, ka ES prioritāte ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi
un investīcijas taisnīgā un labāk integrētā tirgū, taisnīgai un efektīvai uzņēmumu
ienākumu aplikšanai ar nodokļiem ir nepieciešama jauna sistēma. EK norāda, ka
CCCTB piedāvā efektīvu līdzekli ienākumu attiecināšanai tajā vietā, kur tiek radīta
vērtība, izmantojot formulu, kuras pamatā ir trīs vienlīdz svērti faktori (aktīvi,
darbaspēks un pārdevumi). Tādējādi CCTB un CCCTB mērķis ir veicināt pareizu
iekšējā tirgus darbību, uzņēmumu nodokļu vidi ES veidot saskaņā ar principu, kas
paredz, ka uzņēmumi taisnīgi maksā savu daļu no nodokļa jurisdikcijā(-s), kurā(-s)
tie gūst peļņu tādējādi novēršot agresīvu nodokļu plānošanu.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē4
Latvija piekrīt tehniskā darba turpināšanai pie CCTB priekšlikuma un pētīs
priekšlikumu kontekstā ar plānoto uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu Latvijā.
Tāpat uzskatām, ka bez jautājuma izskatīšanas par tā ietekmi uz dalībvalstu
budžetiem priekšlikums nevar tikt akceptēts.
Latvija vēlētos maksimālu elastību attiecībā uz CCTB noteikumiem. Tomēr paliek
atvērts jautājums par konsolidācijas elementiem, ja CCTB ietvaros tiek pieļauta
elastība attiecībā uz atšķirīgu normu piemērošanu.
Latvija ir skeptiska par CCCTB priekšlikumu, jo uzskata, ka, piemērojot esošos
kritērijus, netiks sasniegts vienlīdzīgs rezultāts visām iesaistītajām ES dalībvalstīm,
Uz š.g. 22.maija MK sēdi apstiprināšanai tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “Par priekšlikumiem Padomes
direktīvām par kopīgo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi un par konsolidēto kopīgo uzņēmumu ienākuma
nodokļa bāzi”
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mūsuprāt, esošais priekšlikums neņem vērā vēsturiski izveidojušās dažādu ES
dalībvalstu ekonomiku atšķirības.

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.
Kapitāla plūsma – viedokļu apmaiņa par ziņojumiem un Ceļa kartes
apstiprināšana
Plānota viedokļa apmaiņa par 2016.gada Ekonomiskās un finanšu komitejas (EFC)
ziņojumu par kapitāla plūsmu un maksājumu brīvību, kura sagatavošanu nosaka
Līgums par ES darbību, un par EK ziņojumu “Kapitāla tirgu savienības
paātrināšana: novēršot šķēršļus kapitāla plūsmām”. Plānots apstiprināt tajā ietverto
Ceļa karti turpmākajai darbībai.
EFC ikgadējā ziņojumā ir apkopota globālā un ES kapitāla tirgu attīstība 2015.2016.gadā, politikas iniciatīvas, kas veicina kapitāla plūsmu un starptautisko
sadarbību, kā arī novērtēti pastāvošie šķēršļi kapitāla plūsmai un maksājumu
brīvībai.
EK ziņojums “Kapitāla tirgu savienības paātrināšana: novēršot šķēršļus kapitāla
plūsmām” un Ceļa karte ietver uzdevumus, lai novērstu šķēršļus investīciju fondu
pārrobežu darbībai, sekmētu pensiju fondu pārrobežu investīcijas, novērstu
atšķirīgas rezidences prasības finanšu institūciju vadītājiem, uzlabotu patērētāju un
MVU zināšanas finansēs par pārrobežu pakalpojumiem un pilnveidotu ieturējuma
nodokļa atmaksas procedūras.
Ierobežojumi investīciju fondu pārrobežu darbībai ir dalībvalstīs atšķirīgas fondu
izplatīšanas definīcijas, ietverot iepriekš-pārdošanu, kā arī atšķirīgas fondu
regulatīvās nodevas par atļauju piešķiršanas režīmu. ES dalībvalstīs pastāv atšķirīgs
regulējums pensiju fondu pārrobežu ieguldījumiem. Atsevišķās valstīs ir
investīcijām nelabvēlīgas rezidences prasības finanšu institūciju vadītājiem, kas
apgrūtina pārrobežu biznesu īpaši mazākiem uzņēmumiem. Finanšu pratības
veicināšanā plānota turpmākā labākās prakses apmaiņa. Ieturējuma nodokļa
jautājumā nepieciešams paātrināt ienākuma nodokļa atmaksas procedūras, lai
investori nezaudētu laiku un līdzekļus un šo iemeslu dēļ neatturētos no
ieguldījumiem.
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Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai 2016.gada EFC ziņojumu par kapitāla plūsmu un
maksājumu brīvību.
Latvijas pieņem zināšanai EK ziņojumu “Kapitāla tirgu savienības paātrināšana:
novēršot šķēršļus kapitāla plūsmām”.
Latvija atbalsta Ceļa karti (laika plānu) par uzdevumiem turpmākajai darbībai, lai
novērstu pārrobežu šķēršļus kapitāla plūsmai.
Eiropas semestris 2017 – Padomes secinājumi
Tiek plānots apstiprināt Padomes secinājumu projektu par Makroekonomikas
nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MIP) aspektiem: padziļinātās izpētes
ziņojumi.
Padomes secinājumos norādīts, ka 12 ES dalībvalstīs, par kurām izstrādāti
padziļinātās izpētes ziņojumi (IDR) – Bulgārijā, Vācijā, Īrijā, Spānijā, Francijā,
Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Nīderlandē, Portugālē, Slovēnijā un Zviedrijā – pastāv
dažāda veida nesabalansētības, bet Somijā makroekonomiskās nesabalansētības
atbilstoši MIP vairs nav konstatētas.
Savukārt pārmērīgas nesabalansētības ir identificētas sešās ES dalībvalstīs –
Bulgārijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā un Portugālē un trīs no šīm valstīm –
Kipru, Itāliju un Portugāli - EK plāno maijā izvērtēt. Padome atzīmē, ka EK
turpinās cieši uzraudzīt ekonomisko attīstību valstīs, kurās konstatētas
nesabalansētības.
Padome atzīst, ka daudzas ES dalībvalstis ir sasniegušas progresu ārējo un iekšējo
nesabalansētību novēršanā, tomēr nepieciešami tālāki soļi to novēršanā, īpaši parādu
mazināšanas jomā, ņemot vērā krītošo potenciālo izlaidi un produktivitātes
pieaugumu, kā arī attiecībā uz augsto bezdarba līmeni.
Par valstīm specifisko rekomendāciju (CSR) ieviešanu Padome norāda, ka reformu
ieviešanas gaita dažādās politikas jomās un valstīs ir nevienāda, un tikai dažos
gadījumos 2016.gada CSR ieviešanā ir sasniegts ievērojams progress. Padome
atzīmē, ka daudzās ES dalībvalstīs prognozējama vispārējās valdības budžeta
deficīta un parāda līmeņa samazināšanās, taču joprojām nepieciešama atbilstoša
fiskālā politika, kas spēcinātu un uzturētu ekonomikas izaugsmi un nodrošinātu
fiskālo ilgtspēju, tajā skaitā pensiju sistēmas ilgtspēju.
Tāpat Padome uzsver produktu un pakalpojumu tirgu tālāku reformu
nepieciešamību, akcentē iekļaujošas izaugsmes un produktivitātes veicināšanas
nozīmi un īpaši uzsver investīciju vides uzlabošanas lomu, lai aktivizētu investīciju
pieplūdi. Secinājumos uzmanība pievērsta arī darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita
samazināšanās problēmai un nepieciešamībai veikt tālākas darba tirgus reformas.
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Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija atbalsta Padomes secinājumu apstiprināšanu.
G205 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju un SVF un Pasaules bankas
pavasara sanāksmju rezultāti, kas notika Vašingtonā (ASV) š.g. aprīlī –
Prezidentūras un EK informācija
Prezidentūra un EK informēs finanšu ministrus par notikušās sanāksmes rezultātiem
un pārrunāto.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.

1999.gadā tika izveidota 20 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.
DEKL_FMzino_220517.doc; Par 2017.gada 22.maija Euro grupas un 2017.gada 23.maija Eiropas
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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
Andis Kokenbergs, Finanšu ministrijas
padomnieks LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

nozares

Antra Trenko, Latvijas Bankas nozares padomniece LR
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

Finanšu ministres vietā
M.Kučinskis

ministru prezidents
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