Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Informatīvais ziņojums
“Par 2017.gada 26.janvāra Euro grupas un 2017.gada 27.janvāra Eiropas
Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs
izskatāmajiem jautājumiem”
Š.g. 26. un 27.janvārī Briselē notiks Euro grupas un Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme.
Euro grupas laikā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus
saistībā ar Grieķijas esošo situāciju, Īrijas un Portugāles pēc-programmas
uzraudzību, Starptautiskā Valūtas fonda IV panta konsultācijām, Eiropas semestra
2017.gada euro zonas rekomendācijām, budžeta plānu projektiem Spānijai un
Lietuvai, Fiskālā kompakta pārskatu un Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu
par Vienoto uzraudzības mehānismu.
Tālāk tiks sniegta izvērstāka informācija par Euro grupas laikā plānotajām
viedokļu apmaiņām par šādiem jautājumiem:
Grieķija – esošā situācija
Sanāksmes laikā tiek plānots apspriest Trešās ekonomikas stabilizācijas
programmas Grieķijai (turpmāk - programma) pašreizējo situāciju attiecībā uz otro
pārskata misiju.
Pašlaik nav panākta vienošanās ekspertu līmenī un progress ir ierobežots,
salīdzinot ar situāciju 2016.gada decembrī. Pastāv vairāki neatrisināti jautājumi,
kas kavē panākt vienošanos starp visām iesaistītajām pusēm – darba tirgus reforma
(koplīgumu slēgšana, masveida atlaišana un arodbiedrību regulējums), enerģijas
tirgus liberalizācijas pasākumi, privatizācijas fonds, kā arī budžeta primārās
bilances mērķa sasniegšana 3,5% no IKP 2018.gadam (fiskālais iztrūkums
2018.gadā 0,4% apmērā no IKP).
Nav zināms, kad varētu tikt panākta vienošanās ekspertu līmenī par otro pārskatu.
2016.gada 5.decembra Euro grupas sanāksmē vienojās par trim īstermiņa parāda
restrukturizācijas pasākumiem Grieķijai, kas tiks ieviesti līdz programmas beigām:
• izlīdzināt Eiropas Finansiālās stabilitātes fonda (turpmāk – EFSF) izsniegtā
aizdevumu atmaksas profilu, ievērojot pašreizējo vidējo svērto parāda
atmaksāšanas termiņus - līdz 32,5 gadiem;
• atteikties no pieaugošo procentu likmju robežvērtības 200 bāzes punktiem,
kas saistīta ar Grieķijas otrās palīdzības programmas (EFSF finansēts)
parāda atpirkšanas veikšanu 2017.gadā.
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• izmantot EFSF un Eiropas Stabilitātes mehānisma (turpmāk – ESM)
dažādās finansēšanas stratēģijas, ņemot vērā iespējas finanšu tirgū, lai
mazinātu procentu likmju risku, neradot papildu izmaksas bijušām
programmas valstīm. Minētais pasākums tiks ieviests (i) mainot EFSF/ESM
obligācijas, ko EFSF/ESM sniedza aizdevuma formā Grieķijai, lai tā varētu
rekapitalizēt bankas. Aizdevumi bija izsniegti kā parādzīmes ar mainīgām
likmēm. Pasākums paredz, ka parādzīmes tiks mainītas uz fiksētām likmēm
ar garāku termiņu, tādējādi Grieķijai samazinot risku, ka procentu likmes
varētu pieaugt; (ii) ESM iesaistoties procentu likmju mijmaiņas līgumos, lai
mazinātu augstāku tirgus procentu likmju risku, kas nodrošinās kopējās
finansēšanas izmaksas un samazinās risku, ka Grieķijai nākotnē būtu
nepieciešams maksāt augstākus procentus par aizdevumiem; (iii) atbilstoši
pašreizējai Grieķijas programmai, ieviešot ar izmaksām saskaņotu nākotnes
finansēšanu, lai radītu iespēju izlaist ilgtermiņa obligācijas, kuru termiņi
būtu salāgoti ar Grieķijas aizdevuma termiņiem.
Pasākumus paredzēts ieviest līdz programmas beigām.
Līdz š.g. 20.janvārim norisinājās nacionālās procedūras, lai līdz tam ESM Valdē
balsotu par pasākumiem, kas samazinātu procentu likmju risku Grieķijai.
Paredzams, ka sanāksmes laikā informēs par balsojuma rezultātu. Ministru
kabinets š.g. 17.janvārī atbalstīja, ka Latvijas pārstāvis ESM Valdē ir tiesīgs balsot
par ESM īstermiņa parāda restrukturizācijas pasākumiem un specifiskiem
noteikumiem, lai samazinātu procentu likmju riskus Grieķijai. Minētajiem
pasākumiem nav ietekme uz Latvijas valsts budžetu.
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.
Īrijas pēc-programmas uzraudzība – mutiska informācija par rezultātiem
Sanāksmes laikā tiek plānots, ka Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) un Eiropas
Centrālā banka (turpmāk – ECB) sniegs informāciju par galvenajiem pēcprogrammas uzraudzības misijas novērojumiem. Informāciju sniegs arī ESM
pārstāvis attiecībā uz agrīno brīdinājuma sistēmu un Starptautiskais Valūtas fonds
(turpmāk – SVF) 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 līdz
75% no sniegtā aizdevumu apjoma netiks atmaksāti, no 2016.gada 29.novembrim
līdz 2.decembrim Īriju apmeklēja 6.pēc-programmas uzraudzības misija.
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Misijas novērojumi liecina, ka, neskatoties uz sasniegto ievērojamo progresu, vēl
joprojām pastāv nozīmīgi izaicinājumi tautsaimniecībai. Pirmkārt, lai gan fiskālo
pasākumu korekcijas temps ir bijis būtisks, 2016.gadā ir novērojams tā
palēninājums. Otrkārt, valdībai ir ierobežotas iespējas pārorientēt publiskos
izdevumus uz nepieciešamajām investīcijām infrastruktūrā. Treškārt, lai gan
privātā un publiskā sektora parāds samazinās, tā līmenis ir salīdzinoši augsts.
Turklāt saglabājas augsts problemātisko aizdevumu īpatsvars banku
kredītportfeļos, kas kavē tautsaimniecības straujāku un veselīgāku atkopšanos.
Visbeidzot, jāatzīmē, ka lielu neskaidrību par Īrijas tautsaimniecības tālāku
attīstību rada Apvienotās Karalistes vēlme izstāties no Eiropas Savienības
(turpmāk – ES).
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Portugāles pēc-programmas uzraudzība – mutiska informācija par rezultātiem
Sanāksmes laikā EK un ECB informēs par galvenajiem 5.pēc-programmas
uzraudzības misijas rezultātiem. Uzraudzības misija Portugālē notika no
2016.gada 29.novembra līdz 7.decembrim. Portugāles ekonomikas atveseļošanās ir
mērena, tomēr to kavē paaugstināts parāds privātajā un valsts sektorā, kā arī augsts
ieņēmumus nenesošo aizdevumu līmenis. Pamatā izaugsmi ir nodrošinājis
privātais patēriņš un izaugsme pirmajos deviņos mēnešos ir 1,1% no IKP, bet tiek
prognozēts, ka izaugsme gada beigās būs zemāka nekā sākotnēji tika plānota.
Atbilstoši 2016.gada 8.augusta Padomes lēmumam neuzlikt sodu Portugālei par
laicīgi neīstenoto budžeta deficīta korekciju, tika noteikts pasākumu kopums
budžeta deficīta samazināšanai un pagarināts budžeta deficīta korekcijas termiņš –
2016.gads (iepriekšējais termiņš bija 2015.gads). Portugāles valdība paredz, ka
budžeta deficīts 2016.gadā būs 2,4% no IKP, kas ir tuvu Padomes prognozētajai
deficīta vērtībai – 2,5% no IKP. Tomēr misijas pārstāvji prognozē, ka deficīts būs
nedaudz augstāks, bet saglabāsies zem 3% robežas.
Banku sektorā ir zema rentabilitāte, nelielas kapitāla rezerves un augsts
ieņēmumus nenesošo aizdevumu līmenis. Nepieciešams uzlabot nodokļu, juridisko
un tiesisko regulējumu korporatīvā parāda samazināšanai un jāuzlabo pieeja
nebanku finansējumam, kas palīdzētu stiprināt finanšu sektoru.
Jaunākās tendences darba tirgū ir pozitīvas, ko apliecina bezdarba līmeņa
samazināšanās, kā arī palielinās darba vietu radīšana un darbaspēks. Nepieciešams
efektīvāk risināt darba tirgus segmentācijas jautājumu, palielinot stimulus piedāvāt
pastāvīgas darba vietas un nodrošināt, ka minimālās darba algas palielināšanā tiek
ņemts vērā produktivitātes pieaugums un tās ietekme uz kopējo algu struktūru.
Misijas pārstāvji uzskata, ka jābūt ambiciozākai strukturālo reformu programmai
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(darbaspēka reforma, enerģētikas sektorā, tieslietu sistēmai nepieciešami būtiski
uzlabojumi).
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Starptautiskā Valūtas fonda IV panta konsultācijas ar euro zonu – mutiska
informācija par starpmisijas rezultātiem
Sanāksmes laikā SVF pārstāvji informēs par starpmisijas rezultātiem saistībā ar
SVF IV panta ziņojuma sagatavošanu par euro zonu.
IV panta konsultāciju ietvaros SVF misijas noslēguma secinājumi par euro zonu
tiks pārrunāti šī gada 15.jūnija Euro grupas sanāksmē.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai SVF sniegto informāciju.
Eiropas semestris: 2017.gada euro zonas rekomendācijas
EK 2016.gada 16.novembrī uzsāktā 2017.gada Eiropas ekonomiskās politikas
koordinēšanas cikla jeb Eiropas semestra ietvaros ir publicējusi ES Padomes
rekomendācijas par euro zonas ekonomikas politiku (Council recommendation on
the economic policy for the euro area). Tajās ir sniegtas pamatnostādnes euro
zonai kopumā un to mērķis ir sekmēt tādu politiku, kas veicinātu darba vietu
radīšanu, sociālo taisnīgumu un konverģenci, kā arī palielinātu investīcijas.
Saskaņā ar ES Padomes rekomendācijām euro zonai 2017.-2018.gadā tiek
rekomendēts:
1. īstenot politiku, kas sekmē ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi īstermiņā un
ilgtermiņā, un pastiprināt pielāgošanās spējas, līdzsvarošanu un
konverģenci. Piešķirt prioritāti reformām, kas palielina ražīgumu, uzlabo
institucionālo un biznesa vidi, likvidē ieguldījumu šķēršļus un sekmē
darbavietu radīšanu. Dalībvalstīm, kurās ir liels tekošā konta deficīts vai
liels ārējais parāds, būtu jāpalielina ražīgums, vienlaikus iegrožojot
darbaspēka vienības izmaksas. Dalībvalstīm ar lielu tekošā konta
pārpalikumu kā prioritāri būtu jāīsteno pasākumi, tajā skaitā strukturālās
reformas un investīciju veicināšana, kas palīdz stiprināt iekšzemes
pieprasījumu un izaugsmes potenciālu.
2. nodrošināt vienotu fiskālo nostāju, kas fiskālajās politikās panāktu līdzsvaru
starp vajadzību nodrošināt ilgtspēju un vajadzību atbalstīt investīcijas, lai
stiprinātu trauslo atveseļošanos un tādējādi sekmējot līdzsvarotāku politiku
kombinācijas. Dalībvalstīm, kurās saskaņā ar EK vērtējumu 2017.gadā
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pastāv neatbilstības risks Stabilitātes uz izaugsmes pakta noteikumiem, būtu
savlaicīgi jāveic papildus aktivitātes atbilstības nodrošināšanai. Savukārt,
dalībvalstis, kuras ir pārsniegušas savus vidēja termiņa mērķus tiek
aicinātas noteikt investīciju prioritātes, lai palielinātu potenciālo izaugsmi,
vienlaikus saglabājot valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspēju. Dalībvalstis, kurās
2017.gadā tiek prognozēts, ka tās kopumā atbilst Stabilitātes uz izaugsmes
paktam, valsts budžeta process ir jānodrošina atbilstoši Stabilitātes uz
izaugsmes pakta prasībām. Īstenot fiskālo politiku, pilnībā ievērojot
Stabilitātes uz izaugsmes paktu, vienlaikus vislabākajā veidā izmantojot
noteikumos iekļauto elastību. Dalībvalstīm būtu jāuzlabo publisko finanšu
struktūra, rodot vairāk vietas materiālajiem un nemateriālajiem
ieguldījumiem, un nodrošināt valstu fiskālo sistēmu efektīvu darbību.
3. īstenot reformas, kuras veicina konkurētspēju, darbavietu radīšanu,
kvalitatīvas darbavietas, noturību un ekonomisko un sociālo konverģenci un
kurām pamatā ir efektīvs sociālais dialogs. Tajās būtu jāapvieno šādi
elementi: i) uzticami darba līgumi, kas nodrošina gan elastību, gan drošību
darba ņēmējiem un darba devējiem; ii) kvalitatīvas un efektīvas izglītības
un apmācības sistēmas un vispusīgas mūžizglītības stratēģijas, kas vērstas
uz darba tirgus vajadzībām; iii) efektīva darba tirgus politika, kas sekmē
dalību darba tirgū; iv) modernas, ilgtspējīgas un piemērotas sociālās
aizsardzības sistēmas, kas visā dzīves ciklā efektīvi veicina sociālo
iekļaušanos un iekļaušanos darba tirgū. Pārorientēt nodokļus no darbaspēka
uz citiem avotiem, jo īpaši attiecībā uz zemu atalgotiem darba ņēmējiem un
tajās dalībvalstīs, kuru izmaksu konkurētspēja atpaliek no euro zonas vidējā
rādītāja, turklāt tajās valstīs, kurās nav nekādu fiskālās manevrēšanas
iespēju, šo reformu īstenot budžetu neietekmējošā veidā.
4. saskaņā ar 2016.gada jūnija ceļa karti, turpināt darbu pie Banku savienības
izveides pabeigšanas attiecībā uz riska samazināšanu un riska sadali, tajā
skaitā Eiropas noguldījumu apdrošināšanas shēmu un rīkoties, lai Vienotā
noregulējuma fonda kopīgā atbalsta mehānisms sāktu darboties vēlākais šī
fonda pārejas perioda beigās. Izstrādāt un īstenot efektīvu euro zonas
stratēģiju, lai papildinātu konsultatīvas uzraudzības darbības, kas novērstu
banku sektora dzīvotspējas riskus, tajā skaitā attiecībā uz augsto
ieņēmumus nenesošo aizdevumu līmeni, neefektīviem biznesa modeļiem un
pārmērīgas kapacitātes. Dalībvalstīs, kurās ir lielas privātā sektora
parādsaistības, sekmēt sakārtotu procesu šo parādsaistību samazināšanai.
5. turpināt darbu pie Ekonomikas un monetārās savienības (turpmāk - EMU)
izveides pabeigšanas, pilnībā nodrošinot atbilstību ES iekšējam tirgum un
atklātu un pārredzamu procesu attiecībā uz valstīm, kuras neietilpst euro
zonā. Turpināt attīstīt esošās iniciatīvas un darbu pie EMU ilgtermiņa
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jautājumiem, ņemot vērā sagaidāmo Eiropas Komisijas Balto grāmatu un
Eiropas nākotnes attīstību.

Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija kopumā atbalsta ES Padomes rekomendācijas par euro zonas
ekonomikas politiku.
Budžeta plāna projekti – Spānijai un Lietuvai
Sanāksmes laikā plānota diskusija par atjaunotajiem Spānijas un Lietuvas budžeta
plāna projektiem, balstoties uz gaidāmo EK viedokli.
Budžeta plāna projektu 2016.gada decembra diskusiju ciklā Lietuva un Spānija
bija iesniegusi budžeta plāna projektus pie nemainīgas politikas, ņemot vērā, ka
abām valstīm nebija apstiprināta jaunā valdība. Šajā ciklā abām valstīm pastāvēja
risks, ka būs neatbilstība Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem.
Atbilstoši atjaunotajiem budžeta plāna projektiem EK uzskata, ka Spānijai tas
kopumā atbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem. Savukārt, Lietuvas
budžeta plāna projektam pastāv neatbilstības risks attiecībā uz Stabilitātes un
izaugsmes pakta nosacījumiem, jo tiek prognozēta būtiska novirze no vidēja
termiņa mērķa 2017.gadā.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija uzskata, ka dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu
atbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumiem.
Fiskālā kompakta pārskats
Euro grupas laikā tiks diskutēts par EK ziņojumu attiecībā uz Fiskālā kompakta
prasību pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.
Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību EMU (jeb “Fiskālais
kompakts”/”Fiskālais līgums”) stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī. Fiskālais
kompakts pašlaik ir saistošs 22 dalībvalstīm, proti, 19 euro zonas valstīm, kā arī
Bulgārijai, Dānijai un Rumānijai. Noteikumiem, kas ietverti Fiskālajā kompaktā
būtu jāstājas spēkā līgumslēdzējpušu nacionālo tiesību aktos ne vēlāk kā vienu
gadu pēc Fiskālā kompakta stāšanās spēkā. Saskaņā ar Fiskālā kompakta 8.panta
pirmo daļu EK ir aicināta sniegt savlaicīgi līgumslēdzējpusēm ziņojumu par
noteikumu pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos.
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Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.

Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu par Vienoto uzraudzības
mehānismu
Sanāksmes laikā plānots apspriest Eiropas Revīzijas palātas (ERP) Īpašo ziņojumu
“Vienotais uzraudzības mehānisms — labs sākums, bet vajadzīgi turpmāki
uzlabojumi” (ERP ziņojums), pamatojoties uz ECB un EK sniegto informāciju.
ERP ziņojumā doti 13 ieteikumi Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) darbības
uzlabošanai, ECB pamatā tos akceptē. Ieteikumi skar sekojošas jomas: klātienes
uzraudzība, neklātienes uzraudzība, pārskatatbildība un pārvaldība. Kopumā VUM
darbība tiek novērtēta kā veiksmīga.
VUM ir būtisks Banku savienības elements, tas izveidots 2014.gadā, lai pārņemtu
lielu daļu darba, ko pirms tam veica dalībvalstu banku uzraudzības iestādes. VUM
darbojas ECB vadībā, taču tajā ir cieši iesaistītas arī dalībvalstis. Ar VUM
starpniecību ECB ir atbildīga par aptuveni 120 euro zonas svarīgāko banku grupu
tiešu uzraudzību. Latvija kā euro zonas dalībvalsts automātiski piedalās VUM.
Latvijas nostāja Euro grupā
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.

Savukārt, nākamajā sadaļā tiks sniegta informācija par ECOFIN sanāksmē
plānotajiem jautājumiem:
Vispārējās apgrieztās jeb reversās Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN) maksāšanas kārtības piemērošana – Eiropas Komisijas prezentācija
Sanāksmes laikā EK iepazīstinās ar priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko
attiecībā uz pagaidu vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu
saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta
robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu.
Priekšlikuma mērķis ir samazināt atsevišķās dalībvalstīs krāpniecību PVN jomā,
pēc iespējas samazināt administratīvo slogu un novērst PVN krāpniecības
izplatību, nodrošinot, ka tā PVN jomā nepārvietojas no vienas nozares uz citu vai
starp dalībvalstīm.
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Piedāvātais priekšlikums paredz, ka dalībvalstis varēs ieviest vispārējo PVN
apgrieztās maksāšanas kārtību, ja tiks izpildīti nosacījumi, kuri paredzēti
Direktīvas 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu grozījumos. Pasākumu paredzēts
noteikt līdz 2022.gada 30.jūnijam, vispārējās apgrieztās maksāšanas sistēmas
ietvaros nosakot, ka par PVN nomaksu atbildīgā persona ir nodokļa maksātājs,
kuram piegādā preces un sniedz pakalpojumus, kuru vērtība pārsniedz EUR 10
000.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija piekrīt, ka PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir efektīvs līdzeklis, lai
samazinātu PVN plaisu un cīnītos pret PVN karuseļveida krāpniecību. Tomēr šis ir
izņēmuma pasākums, kurš būtu īstenojams, ja tiktu konstatēts, ka citi kontroles
pasākumi nav pietiekami, lai novērstu karuseļveida krāpšanu.
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.
Dažādi – aktuālie tiesību aktu priekšlikumi – Prezidentūras informācija
Sanāksmes laikā Prezidentūra informēs
priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā.

par

aktuālākajiem

tiesību aktu

Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Maltas prezidentūras darba programmas prezentācija – viedokļu apmaiņa
Sanāksmes laikā Maltas prezidentūra informēs par darba programmu 2017.gada
pirmajam pusgadam. Maltas prezidentūras galvenās vispārīgās prioritātes ir:
migrācija, vienotais tirgus, drošība, sociālā iekļaušana, Eiropas kaimiņu reģioni un
jūrniecības politika.
Savukārt, ECOFIN Padomes
prezidentūras laikā būs sekojoši:

darba

kārtībā

galvenie

jautājumi

Maltas

• ES budžets – Prezidentūra sola raitas 2015.gada budžeta atslogošanas
procedūras, 2017.gada budžeta ieviešanas un 2018.gada budžeta
sagatavošanas norisi, kā arī uzmanība tiks pievērsta Augsta līmeņa pašu
resursu darba grupas ziņojumam.
• Ekonomikas pārvaldība – turpināsies darbs Eiropas semestra kontekstā.
Attiecībā uz piecu prezidentu ziņojumu, kas tika publicēts 2015.gada
22.jūnijā, 2017.gada martā sagaidāma EK Baltā grāmata par ES nākotni, kas
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iekļaus priekšlikumus EMU pabeigšanai un kas būs diskusiju pamatā par
EMU nākotnes arhitektūru.
• Finanšu pakalpojumi un Banku savienība – turpināsies diskusijas par Kapitāla
tirgu savienības izveides plānu, centīsies panākt politisku vienošanos attiecībā
uz regulējuma uzlabošanu, strādās pie iniciatīvām, lai sekmētu Mazo un vidējo
uzņēmumu (turpmāk – MVU) piekļuvi finansējumam, strādās pie
priekšlikumiem banku sektorā, uzsāks Eiropas tirgus infrastruktūras regulas
pārskatīšanu un turpinās konstruktīvi strādāt tehniskā līmenī pie Eiropas
depozītu garantijas shēmas priekšlikuma.
• Nodokļi – tiks turpināts darbs pie tiešo un netiešo nodokļu 2016.gada rudens
pakotnes, kurā ietverti grozījumi Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
direktīvā,
strīdu
risināšanas
mehānisma
iniciatīva,
kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (CCCTB) atkārtota
uzsākšana, samazinātas netiešo nodokļu likmes e-komercijas jomā.
• Cīņa pret krāpniecību – Prezidentūra aicinās Eiropas biroju krāpšanas
apkarošanai (OLAF) prezentēt ikgadējos darbības pārskatus cīņā pret
krāpniecību.
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana – Prezidentūra centīsies
panākt politisko vienošanos par priekšlikumu grozījumiem ceturtajai
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas
apkarošanas direktīvai.
• Investīcijas – Izaugsme un nodarbinātība ir galvenās prioritātes visās ES
dalībvalstīs un ES kopumā, tādēļ Prezidentūra akcentē ES politiku pienesumu,
lai spēcinātu Eiropas ekonomikas tempu un mobilizētu privātā sektora
finansējumu. Prioritārie faili – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds un EIB
ārējās kreditēšanas pilnvaras (EIB External Lending Mandate).
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai Maltas prezidentūras darba programmu.
Eiropas semestris 2017 – Padomes secinājumi un rekomendāciju apstiprināšana
Sanāksmes laikā plānots apstiprināt Padomes secinājumus attiecībā uz Ikgadējo
izaugsmes ziņojumu un Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu, kā arī plānots
apstiprināt euro zonas rekomendācijas. 2016.gada 6.decembrī ECOFIN sanāksmes
laikā EK prezentēja 2016.gada 16.novembrī publicētos dokumentus, kas iesāka šī
gada Eiropas semestra ciklu.
• Ikgadējais izaugsmes ziņojums 2017
ECOFIN Padomes secinājumu projektā ir uzsvērts, ka ECOFIN Padome kopumā
atbalsta EK 2017.gada Izaugsmes ziņojumu. Padome piekrīt EK veiktajai
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ekonomiskās situācijas analīzei un atzīmētajiem ES politikas izaicinājumiem. Tās
secinājumi norāda, ka strukturālajai un fiskālajai politikai ir jāveicina
konsolidējošu atveseļošanos, tāpat arī, izmantojot esošo situāciju, jārisina
makroekonomiskā nesabalansētība, jāīsteno vērienīgas reformas, kā arī atbildīga
fiskālā politika.
Ziņojumā ir apskatīta ekonomikas un sociālā situācija ES dalībvalstīs kopumā un
izklāstītas svarīgākās ekonomikas un sociālās prioritātes, kurām nākamajos
mēnešos būs jāpievērš ES un dalībvalstu galvenā uzmanība. Ziņojumā ietvertās
politiku prioritātes ir papildinātas arī ar konkrētiem ieteikumiem, proti, Eiropas
Komisija 2016.gada 16.novembrī ir publicējusi ES Padomes rekomendācijas par
euro zonas ekonomikas politiku (Council recommendation on the economic policy
for the euro area), Paziņojumu par virzību uz pozitīvu fiskālo nostāju euro zonā
(Commission Communication Towards a Positive Fiscal Stance for the Euro
Area), Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu (Alert Mechanism Report 2017)
un Vienotu nodarbinātības ziņojumu (Joint Employment Report From the
Commission and The Council).
Ar augstāk minēto dokumentu publicēšanu ir uzsākts 2017.gada Eiropas
ekonomiskās politikas koordinēšanas cikls jeb Eiropas semestris, kas nodrošina ES
dalībvalstu ekonomikas politiku koordināciju ar nolūku veicināt izaugsmi un
darbavietu izveidi.
Ziņojumā tiek norādīts, ka ES notiek vairākas pozitīvas pārmaiņas, kas liecina par
ES ekonomikas elastību un atlabšanu. Proti, jau vairākus gadus ES un euro zonas
ekonomikā atkal ir vērojama mērena izaugsme un tiek prognozēts, ka nākamajos
gados tā turpināsies. ES IKP tagad ir augstāks, nekā tas bija pirms krīzes. ES
bezdarba līmenis pastāvīgi samazinās, līdztekus, ir palielinājies ekonomiski aktīvā
darbaspēka nodarbinātības līmenis. Ir pieaudzis investīciju kopapjoms un tiek
prognozēts, ka tas turpinās palielināties. Savukārt attiecībā uz valsts budžeta
deficīta vidējo rādītāju euro zonā un valsts parāda līmeni – ir sagaidāms, ka tie
turpinās samazināties. Vienlaikus, ziņojums arī pauž nostāju, ka ekonomikas
atlabšana joprojām ir nestabila. Proti, izaugsmes, nodarbinātības un investīciju
rādītāji joprojām atpaliek no vēlamā. Euro zonā un ES kopumā joprojām pastāv arī
būtiska makroekonomiskā nesabalansētība un vispārīgi riski, turklāt ir apstājusies
konverģence dalībvalstu vidū un daudzos gadījumos arī atsevišķu dalībvalstu
ietvaros. Joprojām ir plaši jūtamas krīzes sekas, proti, tās ietekme sociālajā jomā,
liels valsts un privātā sektora parāds, kā arī ienākumus nenesošu aizdevumu
īpatsvars.
Ņemot vērā iepriekš minēto, EK aicina dalībvalstis pastiprināt centienus attiecībā
uz ekonomikas politikas “pozitīvā trijstūra” principu jeb trīs integrēto pīlāru prioritātīšu īstenošanu: palielināt investīcijas, turpināt strukturālās reformas un
īstenot atbildīgu fiskālo politiku, vienlaikus koncentrējoties uz sociālo taisnīgumu
un iekļaujošāku izaugsmi.
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ES ekonomikas un sociālajā politikā 2017.gadā trīs galveno pīlāru (prioritāšu)
ietvaros ieteiktie risinājumi ir sekojoši:
• Investīciju palielināšana – jāuzlabo finanšu sektora darbība, panākot
vienošanos par grozījumiem Eiropas riska kapitāla fondu regulējumā,
īstenojot Kapitāla tirgu savienības rīcības plānu (Capital Markets Union),
kā arī panākot progresu par izskatīšanā esošajām iniciatīvām banku
regulēšanas jomā un veicinot banku ienākumus nenesošu aizdevumu
apjoma samazināšanu, kā arī pabeidzot Banku savienības (Banking Union)
izveidi. Jāpanāk vienošanās ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda (ESIF) darbības termiņa pagarināšanu un tā apmēra
dubultošanu, iespējām atvieglot ESIF finansējuma papildus kombinēšanu ar
Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI) finansējumu, kā arī Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu. EK ES
mērogā jāturpina centienus uzlabot vispārējo investīciju vidi, t.sk.,
padziļinot vienoto tirgu, savukārt dalībvalstu līmenī jāpastiprina centieni
novērst šķēršļus ieguldījumiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī; ir
jāpalielina ES kā investīciju galamērķa pievilcīgums gan ārvalstu
ieguldītāju, gan pašmāju ieguldītāju vidū.
• Strukturālo reformu turpināšana – dalībvalstīm ir vairāk jāinvestē tādu
labvēlīgu apstākļu radīšanā, kas veicina nodarbinātības palielināšanu,
augstas kvalitātes darba vietu radīšanu, efektīvu apmācību un kvalifikācijas
celšanu; dalībvalstīm ir jāpārveido savas sociālās aizsardzības sistēmas, lai
tās labāk veicinātu līdzdalību darba tirgū, nodrošinātu pienācīgu
nodarbinātības aizsardzību un ienākumu aizvietošanu; nodokļu un pabalstu
shēmām ir jānodrošina adekvāts sociālais atbalsts un stimuls strādāt,
līdztekus dalībvalstīm ir jāievieš mūsdienīgas nodokļu sistēmas, kas var
atbalstīt izaugsmi un taisnīgumu starp uzņēmumiem; jāturpina darbs pie
priekšlikumiem, kas saistīti ar vienotā tirgus noteikumu izpildes
nodrošināšanu, kā arī pie pasākumiem komercpakalpojumu jomā, tajā
skaitā pie to pārrobežu sniegšanas atvieglošanas, komercdarbības
reorganizēšanas un maksātnespējas.
• Atbildīga fiskālā politika – kopumā dalībvalstu fiskālajai politikai būtu
jāatbalsta izaugsme, vienlaikus nodrošinot ilgtermiņa parāda atmaksāšanu;
dalībvalstīm, kurās pastāv fiskālās manevrēšanas iespējas, tās ir jāizmanto
pieprasījuma stabilizēšanas palīdzībai; savukārt dalībvalstīm, kurās šādu
manevrēšanas iespēju nav, ir jāizpilda Stabilitātes un izaugsmes pakta
prasības un jāizmanto visas iespējas stimulēt reformas un uzlabot savu
valsts finanšu kvalitāti, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmi.
• Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums 2017
Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojuma 2017 Padomes secinājumos tiek uzsvērta
nepieciešamība koncentrēties uz galvenajiem izaicinājumiem - vājo konkurētspēja
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un potenciālo izaugsmi, riskiem, kas saistīti ar mājokļu cenu pieaugumu, augstiem
un noturīgiem tekošā konta pārpalikumiem, augsto bezdarba līmeni, augstu privāto
un ārvalstu parādu. Līdzās tam tiek akcentēta nepieciešamība pilnībā izmanto
Makroekonomikas nesabalansētības procedūras potenciāls, tostarp korektīvos
pasākumus - corrective arm (iespējamās soda sankcijas). Neneskatoties uz zināmu
progresu, aktualitāti joprojām saglabā iepriekšējā cikla ietvaros identificētie
izaicinājumi un riski –īpaši tiek izcelts paaugstināts parādsaistību slogs uz
potenciālā ražošanas apjoma (output) un produktivitātes samazināšanās kā arī
joprojām augstais bezdarba līmenis un zems iekšzemes patēriņš - tiek uzsvērta
turpmākās politiskās rīcības nepieciešamība (policy actions).
Valstīs, kurām netika uzsākta padziļinātās izpētes procedūra (in depth review),
tiks veikta turpmāka makroekonomisko nesabalansētību uzraudzība.
Nesabalansētību un ar to saistīto pārmērību analīzes uzlabošanas ietvaros tiek
uzsvērta nepieciešamība turpināt tehnisko rādītāju (statistikas rādītāju) un to
piemērotības izvērtēšanu.
EK 2016.gada 16.novembrī publicēja Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu
(Alert Mechanism Report - AMR), tādējādi uzsākot jaunu 2017.gada Eiropas
semestra ciklu. Ziņojums, kas Eiropas semestra ietvaros ir ikgadējs
makroekonomikas nelīdzsvarotību procedūras sākumpunkts, šogad tika publicēts
sesto reizi. Ziņojuma mērķis ir identificēt makroekonomikas nesabalansētības,
kuras apdraud ES ekonomikas stabilitāti un izaugsmi. Ziņojumā apkopotā analīze
tiek veikta balstoties kā uz fundamentālu ekonomikas datu analīzi un pastāvošo
risku savlaicīgu apzināšanu, tā arī uz tehnisku analīzi, kura tiek veikta
pamatojoties uz speciāli veidotu statistikas datu kopu – 14 pamata statistikas
rādītājiem, un papildinošiem rādītājiem (ziņojuma ietvaros statistikas dati tiek
lietoti ar 2 gadu nobīdi, turklāt pamata rādītāju datiem ir noteikti skaidri
mērķlīmeņi, kuru pārsniegšana liecina par izvērstas analīzes un tālākas rīcības
nepieciešamību).
Pamatojoties uz 2017.gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojuma rezultātiem
un ekonomiskās situācijas izvērtējumu Makroekonomikās nesabalansētības
procedūras (Macroeconomic Imbalance Procedure - MIP) 2017.gada Eiropas
semestra ietvaros tiks vērtētas 13 dalībvalstis, salīdzinot ar 19 dalībvalstīm, kuras
tika padziļināti vērtēta iepriekšējā cikla ietvaros. Saskaņā ar Agrās Brīdināšanas
mehānisma analīzi un secinājumiem, Latvija Makroekonomikās nesabalansētības
procedūras 2017.gada Eiropas semestra ietvaros netiks vērtēta.
Padziļināta procedūra 2017.gada ziņojuma ietvaros tiks uzsākta: Bulgārijai,
Horvātijai, Kiprai, Somijai, Francijai, Vācijai, Īrijai, Itālijai, Nīderlandei,
Portugālei, Slovēnijai, Spānijai un Zviedrijai (13 valstis).
2017.gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums izdala vairākas valstu grupas,
kuras netiks vērtētas 2017.gada MIP ietvaros:
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• Tās dalībvalstis, kuras izstājās no MIP uzraudzības procesa 2016.gada
analīzes ietvaros – Beļģija, Ungārija, Rumānija un Apvienotā Karaliste;
• Dānija un Luksemburga, kurās EK kā uz negatīvu tendenci norāda ilgstošu
mājokļa cenu kāpumu;
• Igaunija, Lietuva, Latvija – Baltijas valstīs EK pastiprinātu uzmanību vērš
uz strauju darbaspēka izmaksu pieaugumu, kas neraugoties uz straujo
kāpumu pagaidām nav pietiekams iemesls padziļinātas procedūras
uzsākšanai;
• Grieķija – kura šobrīd saņem finansiālu atbalstu;
• Līdzās augstāk minētajām MIP procedūras ietvaros netiks padziļināti
vērtētas arī pārējās dalībvalstis, kurās makroekonomiskās nesabalansētības
netika konstatētas iepriekšēja cikla ietvaros– Polija, Slovākija, Malta,
Dānija, Čehija.
Atjauninātajā, 2017.gada ziņojumā, Latvija turpina pārsniegt trīs pamata statistikas
rādītāju robežvērtības - neto starptautisko investīciju bilance (NIIP, % no IKP), 3
gadu vidējās procentu izmaiņas vienības darbaspēka izmaksās un 3 gadu vidējo
bezdarba līmeni. Neraugoties uz atsevišķu rādītāju neievērošanu EK norāda, ka
Latvijā makroekonomikas nesabalansētības draudi Agrās Brīdināšanas mehānisma
ietvaros nav identificēti.
• Rekomendāciju projekts euro zonas valstu ekonomikas politikai
ECOFIN Padomes rekomendācijās euro zonas valstu ekonomikas politikai ir
sniegtas pamatnostādnes euro zonai kopumā un to mērķis ir sekmēt tādu politiku,
kas veicinātu darba vietu radīšanu, sociālo taisnīgumu un konverģenci, kā arī
palielinātu investīcijas. Saskaņā ar ES Padomes rekomendācijām euro zonai
2017.-2018.gadā tiek rekomendētas 5 rekomendācijas1.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē2
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Latvija kopumā atbalsta Padomes secinājumus attiecībā uz Ikgadējo izaugsmes
ziņojumu par 2017.gada Eiropas semestri: makroekonomiskās un fiskālās
vadlīnijas.
Latvija, līdzīgi kā iepriekšējos gados, uzskata, ka ES dalībvalstīm un ES
kopumā ir jāturpina jau iepriekšējā Eiropas semestra laikā iesāktais darbs pie
investīciju palielināšanas, strukturālo reformu turpināšanas un atbildīgas fiskālās
politikas īstenošanas.

Skatīt Euro grupas sadaļā izvērsto rekomendāciju tekstu.
Uz š.g. 24.janvāra Ministru kabineta sēdi tiks virzīta nacionālā pozīcija Nr.1 “2017.gada Eiropas
semestris: Ikgadējais izaugsmes ziņojums un ES Padomes rekomendācijas euro zonas ekonomikas
politikai”.
1
2
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Latvija piekrīt Ikgadējā izaugsmes ziņojumā un pavadošajos dokumentos
iekļautajai informācijai.
Latvija atbalsta Padomes secinājumu apstiprināšanu attiecībā uz Agrās
brīdināšanas mehānisma ziņojums 2017.
Latvija kopumā atbalsta ES Padomes rekomendācijas par euro zonas
ekonomikas politiku.

Bāzeles komitejas pēc-krīzes banku reformas darba kārtība – esošā situācija
ECOFIN sanāksmē EK informēs par panākto progresu Bāzeles komitejas (Basel
Committee on Banking Supervision) diskusijās par pēc-krīzes banku reformas
pabeigšanu, kā arī par turpmāko rīcību.
2016.gada 12.jūlija ECOFIN sanāksmē tika apstiprināti Padomes secinājumi par
Bāzeles komitejas pēc-krīzes banku reformas pabeigšanu. Tie paredz atbalstu
Bāzeles komitejas darbam, uzsverot nepieciešamību rūpīgi izvērtēt reformas
saturu, lai rezultātā ES banku sektoram netiktu nozīmīgi palielinātas kapitāla
prasības.
Balstoties uz jau panāktajām vienošanām Bāzeles komitejā, 2016.gada novembrī
Eiropas Komisija nāca klajā ar apjomīgu tiesību aktu priekšlikumu pakotni risku
mazināšanai ES banku sektorā. Tomēr diskusijas vēl turpinās par modeļiem,
metodēm vai pieejām, ko kredītiestādes izmanto risku segšanai nepieciešamā
kapitāla apmēra noteikšanai, papildu informācijas atklāšanas prasībām,
ieguldījumu valsts vērtspapīros traktējumu. Atšķirības ASV un ES banku sistēmās
apgrūtina kompromisa panākšanu, tas netika panākts Bāzeles komitejas sanāksmē
pagājušā gada novembrī, savukārt, šī gada janvāra sanāksme tika atlikta.
Minimālās robežvērtības kapitāla prasību aprēķināšanai (output floors), izmantojot
atšķirīgas aktīvu novērtējuma metodes, ir viens no galvenajiem diskusiju
objektiem. Šādu robežvērtību ieviešana paaugstinātu kapitāla prasības tieši Eiropas
bankām, īpaši Nīderlandē, Dānijā un Zviedrijā.
Bāzeles komiteja ir galvenais pasaules standartu noteicējs banku uzraudzības
regulējumam. Tā tika izveidota 1974.gadā, un tās uzdevums ir pilnveidot banku
regulējumu, uzraudzību un to darbību visā pasaulē, lai stiprinātu finanšu stabilitāti.
Bāzeles komitejas lēmumi nav juridiski saistoši, bet tie tiek īstenoti ar komitejas
biedru starpniecību. Bāzeles komiteja3 sastāv no 27 valstīm (Latvija nav to skaitā)
un ES, tās sekretariāts atrodas Bāzelē, Šveicē.
Bāzeles komitejā ir pārstāvētas Argentīna, Austrālija, Beļģija, Brazīlija, Kanāda, Ķīna, Eiropas Savienība
(pārstāv Eiropas Komisija), Francija, Vācija, Honkonga, Indonēzija, Itālija, Japāna, Koreja, Luksemburga,
Meksika, Nīderlande, Krievija, Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice,
Turcija, Apvienotā Karaliste, ASV.
3
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Bāzeles komitejas darbības virzieni:
• informācijas apmaiņa par tendencēm banku sektorā un finanšu tirgos;
• dalīšanās ar labāko praksi uzraudzības jautājumos;
• globālo standartu, vadlīniju noteikšana banku regulējumam un uzraudzībai;
• regulējuma un uzraudzības nepilnību, kas rada riskus finanšu stabilitātei,
novēršana;
• Bāzeles komitejas standartu ieviešanas uzraudzība;
• sadarbība ar citām institūcijām finanšu stabilitātes jautājumos.

Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai pausto informāciju.
Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos – noslēguma ziņojuma
prezentācija
Sanāksmes laikā Augsta līmeņa grupas priekšsēdētājs M.Monti prezentēs grupas
sagatavoto noslēguma ziņojumu. Pēc tam dalībvalstīm tiks dota iespēja izteikties.
Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos tika izveidota ar mērķi izvērtēt
esošo ES budžeta finansēšanas sistēmu un iespējas, kā to padarīt vienkāršāku,
pārredzamāku, taisnīgāku un demokrātiski atbildīgāku. Līdz 2016.gada beigām
grupai bija jānāk klajā ar noslēguma ziņojumu. Tālāk uz šī ziņojuma pamata
Eiropas Komisija izvērtēs, vai ierosināt pašu resursu sistēmas4 reformu
nākamajam finanšu periodam.
Noslēguma ziņojumā grupa ir sniegusi ieteikumus par to, ko būtu iespējams
uzlabot pie pašreizējās iestāžu sistēmas un pie nosacījumiem, ka fiskālā
kompetence paliek valstu līmenī, budžeta neitralitāte tiek saglabāta un ES
pilsoņiem netiek radīts papildu nodokļu slogs. Grupa ir strādājusi ar noteiktu
kritēriju5 kopumu, lai novērtētu un salīdzinātu dažādus iespējamos ieņēmumu
avotus, un ir secinājusi, ka nav vienas ideālas izvēles iespējas, bet vairākas
piemērotas. Grupa uzskata, ka pašu resursu sistēmas reformas pamatā varētu būt
vairāki jauni avoti saskaņā ar ražošanas, patēriņa un vides politiku, piemēram:

Pašreizējā pašu resursu sistēma saskaņā ar Daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.- 2020.gadam paredz
trīs pašu resursu veidus – tradicionālos pašu resursus (muitas nodevas un cukura nodevas), PVN pašu
resursus (tiek maksāti kā noteikts procents (0,3%) no attiecīgās dalībvalsts harmonizētās PVN bāzes) un
Nacionālais kopienākums (NKI) pašu resursus (tiek aprēķināti, piemērojot noteiktu likmi katras dalībvalsts
NKI, lai līdzsvarotu ES budžeta ieņēmumus un izdevumus).
4

Potenciālo jauno pašu resursu izvērtēšanai tika izvirzīti šādi kritēriji: (1) vienlīdzība/godīgums; (2)
efektivitāte; (3) pietiekamība un stabilitāte; (4) pārredzamība un vienkāršība; (5) demokrātiskā atbildība,
likumība, budžeta disciplīna; (6) koncentrēšanās uz Eiropas pievienoto vērtību; (7) subsidiaritātes princips
un dalībvalstu fiskālā suverenitāte; (8) politisko izmaksu ierobežošana.
5
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• kā iespējamie jaunie pašu resursu avoti, kas būtu saistīti ar vienoto tirgu un
fiskālo koordināciju, tiek ieteikti: reformēts PVN pašu resurss (kas aizstātu
pašreizējo), ES uzņēmumu ienākuma nodoklis, finanšu darījumu nodoklis
un citu finanšu darbību nodoklis;
• kā iespējamie jaunie pašu resursu avoti, kas būtu saistīti ar Enerģētikas
savienību, vides, klimata vai transporta politiku, tiek ieteikti: CO2 nodeva,
ieņēmumi no Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas, elektroenerģijas
nodoklis, degvielas nodeva (vai akcīzes nodokļi fosilajai degvielai kopumā)
un nodokļu netieša iekasēšana no importētajām precēm, kas ražotas trešās
valstīs ar lielu emisiju apjomu.
Kā esošās pašu resursu sistēmas elementus, kas darbojas labi un būtu saglabājami,
grupa min ES budžeta līdzsvarotības principu, tradicionālos pašu resursus (muitas
nodokļi un nodevas) un nacionālā kopienākuma (NKI) pašu resursus. Grupa
uzskata, ka jebkurš korekciju mehānisms6 attiecībā uz ieņēmumiem būtu jāatceļ.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Latvija pieņem zināšanai sniegto informāciju.
Latvija pateicas Augsta līmeņa grupai pašu resursu jautājumos par tās sagatavoto
noslēguma ziņojumu.
Latvija atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas ieguldījumu un sagatavotos
ieteikumus, kas kalpos par pamatu turpmākām diskusijās par ES budžeta
finansēšanas sistēmu nākotnē.
Dažādi – Eiropas Investīciju bankas (EIB) ekonomikas drošumspējas
(resilience) iniciatīva – esošā situācija
Tiek plānots, ka EIB prezidents W.Hoyer informēs ECOFIN pārstāvjus par esošo
situāciju EIB ekonomikas drošumspējas iniciatīvas ieviešanā, sniedzot pirmos
konkrētos rezultātus, kā arī informēs par donoru kontribūcijām iniciatīvas grantu
komponentei.
EIB ekonomikas drošumspējas iniciatīva (ERI) ietver EIB darbības kvalitatīvi un
kvantitatīvi pakāpeniskas izmaiņas privātā sektora atbalsta attīstībā un EIB
aktivitātes sociālās un ekonomiskās infrastruktūras uzlabošanai dienvidu
kaimiņvalstīs un Rietumbalkānu valstīs. Tiks veiktas investīcijas papildu 6 mljrd.
EUR apjomā nākamo četru gadu laikā, lai stimulētu līdz 15 mljrd. EUR papildu
ieguldījumus abos reģionos.
Latvijas nostāja ECOFIN padomē
Šādi mehānismi ir, piemēram, Apvienotās Karalistes korekcija, samazinātā PVN pašu resursu likme
(Vācijā, Zviedrijā un Nīderlandē), bruto samazinājums gada NKI maksājumiem (Nīderlandē, Zviedrijā,
Dānijā un Austrijā).
6
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Latvija pieņem zināšanai sniegto informāciju.
Latvijas delegācija
Delegācijas vadītājas
Euro grupas laikā:

Baiba Bāne, valsts sekretāre (dalība arī ECOFIN)

ECOFIN laikā:

Sanita Pavļuta-Deslandes, pastāvīgā pārstāve, ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece ES

Delegācijas dalībnieki: Līga Kļaviņa, valsts sekretāres vietniece finanšu politikas
jautājumos (dalība arī Euro grupā)
Agnese Timofejeva, Finanšu ministrijas Fiskālās
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un finanšu lietu nodaļas LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES
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