I. un II. Par Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu (EFSF) – iespējams zemāk
uzskaitītie jautājumi, kas skatītu Eiropas lietu komisijas sēdē, ir saistīti ar EFSF,
bet neatradu nevienā ECOFIN vai EIROPADOMES sēdē, ka būtu skatīta
konkrēta pozīcija par Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu.
2009.gada 3.jūlijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek:
Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Vaira Paegle, ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā: Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu
ministru padomei Briselē 2008. gada 7. jūlijā
Pozīcija Nr. 1 Par Stabilitātes un izaugsmes paktu – I Pārmērīga budžeta deficīta
procedūras, II Padomes viedoklis par atjaunotajām stabilitātes programmām.
ECOFIN sanāksmē paredzēts pieņemt Padomes lēmumus un rekomendācijas par
pārmērīga budžeta deficīta esamību Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā,
Rumānijā, kā arī apstiprināt Padomes viedokļu projektus par Austrijas, Beļģijas,
Slovēnijas un Slovākijas atjaunotajām stabilitātes programmām
Latvija tiek aicināta novērst pašreizējo pārmērīgā budžeta deficīta situāciju līdz
2012.gadam. Latvijas valdībai jāsamazina kopējais valsts deficīts zem 3% no IKP
ticamā un ilgtspējīgā veidā.
Padome nosaka Latvijas valdībai 2010.gada 7.janvāri kā gala termiņu, lai veiktu
efektīvus pasākumus un ieviestu tos pasākumus, kas tika pieņemti 2009.gada
16.jūnijā, lai pieņemtu skaidri formulētu 2010.gada budžetu ar augstas kvalitātes
konsolidācijas pasākumiem. Latvijas valdībai nepieciešams ziņot par progresu
rekomendāciju ieviešanā pēc sešiem mēnešiem.
Latvijas pozīcija
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par pārmērīgā budžeta deficīta esamību
Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā un atbalstīt Padomes lēmumu
pieņemšanu.
Atbalstīt Padomes viedokli un lēmumu par Austrijas, Beļģijas, Slovēnijas un
Slovākijas atjaunoto stabilitātes programmu apstiprināšanu.
Pozīciju apstiprina.
2009.gada 16.oktobrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek:
Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā: 2. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un
finanšu ministru padomē, kas notiks šā gada 20. oktobrī Luksemburgā.
8.Pozīcija Nr. 1 Finanšu stabilitātes pasākumi ES.
Finanšu ministrijas pārstāve I. Vasaraudze pastāstīja, ka Padome atsaucas uz š.g.
9.jūnija ECOFIN secinājumiem, kas uzsvēra nepieciešamību pēc plaša finanšu krīzes
vadības pārrobežu ietvara. Padome uzsver nepieciešamību turpināt darbu un
nodrošināt progresu paralēli notiekošajai ES uzraudzības ietvara novērtēšanai.
Padome apstiprina ECOFIN īsa, vidēja un ilga termiņa prioritāšu plānu ES finanšu
uzraudzības, stabilitātes un regulējuma stiprināšanai. Latvija atbalsta Padomes
secinājumu projekta par finanšu stabilitātes pasākumiem ES apstiprināšanu. Latvija
uzskata, ka, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un izvairītos no līdzīgu krīžu rašanās
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nākotnē, ir nepieciešama turpmāka ES dalībvalstu un kompetento institūciju rīcība,
kas būtu saskaņā ar izstrādātā ceļveža rīcības plānu.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2009.gada 30. novembrī.
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek:
Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Karina Pētersone ELK priekšsēdētājas biedre
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 2. decembrī Briselē.
1. Pozīcija. Par Regulām, ar kurām izveido Eiropas uzraudzības institūcijas –
vispārējā pieeja.
Finanšu ministrijas pārstāve D. Cakule pastāstīja, ka sanāksmes laikā plānots panākt
vispārēju ministru vienošanos par tiesību aktu projektiem, ar kuriem plānots dibināt
trīs jaunas Eiropas uzraudzības institūcijas. Plānots, ka jaunizveidotā uzraudzības
struktūra pilnvērtīgi sāks darboties ar 2011.gadu.Šobrīd Latvijā finanšu sektora
uzraudzību mikro līmenī nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, savukārt
makro līmenī – Latvijas Banka.Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi Latvijai kā ES
dalībvalstij minētajā pasākumā 2011.gadā būs jāiemaksā aptuveni 22 604 eiro jeb
15 886 lati. Papildus minētajām iemaksām, Latvijas nacionālajām uzraudzības
institūcijām būs jānodrošina nacionālais līdzfinansējums 60% apmērā no plānotajiem
pasākumiem.Visi nepieciešamie līdzekļi tiks plānoti Finanšu ministrijas valsts
pamatbudžeta apakšprogrammas 41.01.00 „Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”
ietvaros. Kopumā Latvija atbalsta Zviedrijas Prezidentūras sagatavoto kompromisa
tekstu regulām par finanšu sistēmas mikro uzraudzību un EUI izveidošanu.
Pozīcija tiek apstiprināta.

2010.gada 12. februārī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā: Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu
ministru padomē, kas notiks šā gada 16. februārī Briselē.
Pozīcija. Par Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu.
Finanšu ministrijas VSV I. Vasaraudze informēja, ka Latvija atbalsta sniegto
informāciju par pārmērīgā budžeta deficīta pārvarēšanas pasākumu novērtējumiem
Maltai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Latvijai. Latvija pieņem zināšanai informāciju
par situāciju Grieķijā un atbalsta Padomes lēmumu, ar kuru pieprasa, lai Grieķija
veiktu budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, Padomes lēmumu par Grieķijas
atjaunoto Stabilitātes programmu un priekšlikumu Padomes lēmumam un Padomes
rekomendācijai par to, ka Padome rekomendācijas var darīt zināmas atklātībā, lai
novērstu nesakritību ar Grieķijas ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm,
apstiprināšanu. Latvija atbalsta Rekomendācijas pieņemšanu par Rumānijas
veiktajiem pārmērīga budžeta deficīta samazināšanas pasākumiem un atbalsta
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jautājuma apstiprināšanu maksājuma bilances instrumenta finansējuma jautājumā.
Kopumā par situāciju Latvijā ir diezgan pozitīvas atsauksmes.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2010.gada 14. maijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 18. maijā Briselē.
3. Pozīcija. Par noteikumiem finanšu stabilitātes un krīzes pārvarēšanas jomā .
Ekonomikas ministrijas pārstāvis A. Ūbelis informēja, ka Latvija atbalsta Padomes
secinājumu projektu. Latvija piekrīt , ka laika rāmī identificēto darbību veikšana
veicinātu finanšu stabilitāti un uzlabotu krīžu novēršanas, vadības un risināšanas
kārtību ES.
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III. Līgums par Eiropas Savienības darbību 136. panta grozījumi, kas paredz
Eiropas Stabilizācijas mehānisma (EMS) izveidi eirozonas finanšu stabilitātes
nodrošināšanai – ESM aizstāj EFSF un EFSM
2010.gada 10. decembrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā sēžu zālē , Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
3. Par Latvijas pozīcijas projektu Eiropadomē, kas notiks šā gada 16. un 17.
decembrī Briselē.
Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis informēja, ka Latvija atbalsta ierobežotus
grozījumus Līgumā par ES darbību, kas nepieciešami krīžu pārvarēšanas sistēmas
izveidošanai. Krīžu pārvarēšanas mehānisms Latvija piekrīt, ka mehānismu veidotu
eiro zonas valstis, slēdzot starpvaldību līgumus, bet ne-eiro zonas ES dalībvalstis
pašas lemtu par dalību mehānismā. Būtiska ir ne-eiro zonas ES dalībvalstu dalība
sarunās par mehānisma veidošanu un finansēšanu. Latvija kopumā pozitīvi vērtē:
priekšlikumu, ka reversais mehānisms netiks pielietots novērtējumā par lēmumiem,
kas ir pieņemti pirms regulas stāšanās spēkā; priekšlikumu par iespēju novirzīties no
sava vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanas, pie nosacījuma, ja novirze ir
īslaicīga un ir pietiekama drošības rezerve deficīta atsauces vērtības ievērošanai (3 %
no IKP). Latvija vēlētos, lai EK ziņojumā tiktu pārskatīts: priekšlikums attiecībā uz 5
gadu pārejas perioda noteikšanu pensiju reformas ietekmes novērtējumam, ņemot
vērā, ka ar pensiju sistēmas reformu saistītie izdevumi veidojas ilgtermiņā un
izmaksām uz valsts parādu ir uzkrājošs raksturs. Līdz ar to Latvija atbalstītu vismaz
15 gadu pārejas perioda noteikšanu, sākot ar 2005.gadu; priekšlikums attiecībā uz
simetriski reversu ieņēmumu neņemšanu vērā gadījumā, ja dalībvalsts daļēji vai
pilnībā atkāpjas no pensiju sistēmas reformas; piedāvāts konkretizēts teksts par to, kā
tiks vērtēta atbilstība parāda un deficīta kritērijiem – kā tiks ņemti vērā pensiju
sistēmu raksturojošie rādītāji un faktori; saistībā ar pensiju reformas ietekmes
novērtējumu attiecībā uz Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu Latvijas:
maksimālā pozīcija: Latvija vēlētos Eiropadomes secinājumos atspoguļojumu tam, ka
ekonomikas lejupslīdes gadījumos, kad valsts veic koriģējošus pasākumus valsts
finanšu pozīcijas uzlabošanai un ekonomikas stabilizācijai, ir pieļaujamas īslaicīgas
atkāpes no pensiju sistēmas reformas; minimālā pozīcija: Latvija atbalstītu atsauci
Eiropadomes secinājumos, ka balstoties uz panākto progresu, diskusija un darbs pie šī
jautājuma turpinātos.
Daudzgadu finanšu ietvars. Latvija atbalsta pašreizējo piedāvājumu, kas paredz
Komisijas priekšlikumu izstrādi līdz 2011.gada jūnijam.
Attiecības ar stratēģiskajiem partneriem. Latvija atbalsta diskusiju par attiecībām ar
stratēģiskajiem partneriem un uzskata, ka šīs tematikas apspriešanai jābūt vistiešākajā
sasaistē ar to, kā ES vēlas sevi pozicionēt ģeopolitiski pēc Lisabonas līguma
pieņemšanas.
Melnkalne. Latvija atbalsta Komisijas viedoklī pausto rekomendāciju par
kandidātvalsts statusa piešķiršanu Melnkalnei.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2011.gada 23.martā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēdes beigu laiks: plkst. 10.00
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Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē , Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropadomē, kas notiks šā gada 24.-25. martā Briselē.
Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidei nepieciešamie Līguma grozījumi
Latvija atbalsta Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidei nepieciešamos Līguma
grozījumus un to stāšanos spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.
Darba noslēgšana pie jaunveidojamā Eiropas Stabilitātes mehānisma atvērtajiem
jautājumiem, kā arī esošā Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta stiprināšana
Latvija atbalsta Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta stiprināšanu, īpaši elastības
palielināšanu procentu maksājumiem. Latvija negatīvi raugās uz Eiropas finanšu
stabilizācijas instrumenta iespējamo līdzekļu piešķiršanas instrumentu dažādošanu,
paredzot, piemēram, beznosacījumu kredītlīnijas izvedi.
Latvija atbalsta panākto starpvaldību vienošanos par Eiropas Stabilitātes mehānisma
izveidi. Latvija uzskata, ka primāri ES ir jāstiprina ekonomiskā pārvaldība, lai
nenonāktu pie nepieciešamības izmantot Eiropas Stabilitātes mehānismu, un tas
darbotos galvenokārt kā piesardzības pasākums.
2011.gada 14.marts
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis ELK priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 15.martā Briselē.
Pozīcija Nr. 1 Par Eiropas Stabilitātes mehānismu
2010.gada decembra Eiropadomes sanāksmē tika panākta vienošanās, ka eiro zonas
finanšu ministri un Eiropas Komisija līdz 2011.gada martam izstrādās starpvaldību
vienošanos, ar ko izveidos jaunu Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM).
Mehānisma izveides darbā tika aicinātas iesaistīties arī ne eiro zonas dalībvalstis.
Sagaidāms, ka š.g. marta Eiropadomē valstu un valdību vadītāji vienosies par ESM
darbības pamatelementiem.
Latvija piedalās eiro zonas valstu paplašinātajās sanāksmēs par ESM izveidošanu un
mehānisma galvenajām iezīmēm.
Latvijai ir svarīgi piedalīties šajā procesā, jo pievienojoties eiro zonai 2014.gada
1.janvārī, būs jāiestājas arī ESM un atbilstoši sadales atslēgai jāpiedalās arī visās
iepriekš uzņemtajās un jaunajās ESM saistībās.
Ja problēmās nonākusī eiro zonas dalībvalsts nespēs atgriezt tai piešķirto finansējumu,
tad tas var ietekmēt budžetu.
Provizoriski Latvijas daļa iemaksātajā kapitālā varētu sastādīt apmēram 140-280
miljonus EUR robežās pie nosacījuma, ja iemaksātais kapitāls ir no 50-100 mljrd.
EUR un tiek izmantota ECB kapitāla atslēga. Latvijas daļa iemaksātajā kapitālā varētu
būt pat lielāka, ja neņemam vērā ne eiro zonas daļu ECB parakstītā kapitāla atslēgā.
Latvijas pozīcija
Latvija atbalsta pastāvīga Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidošanu, jo tas
nodrošinās eiro zonas finanšu stabilitāti kopumā.
Latvija uzskata, ka primāri ir jāstiprina ekonomikas pārvaldība ES, lai nenonāktu pie
nepieciešamības izmantot ESM un tas darbotos tikai kā piesardzības pasākums.
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Latvija piekrīt, ka ļoti nozīmīgs ir jautājums par iemaksājamā kapitāla aprēķinu.
Latvija uzskata, ESM iemaksu atslēga nedrīkst radīt būtiskas atšķirības dalībvalstu
maksājumos salīdzinājumā ar to IKP.
Latvija uzskata, ka līdzekļu saņemšanai no ESM, jābalstās uz stingiem nosacījumiem,
lai nepieļautu ļaunprātīgu iespējas izmantošanu, cerot uz brīviem resursiem bez
stingras politiskās apņemšanās stabilizēt situāciju valstī un novērst seku ietekmi uz
citām ES dalībvalstīm (t.sk. reģionāli, eiro valūtas stabilitātes ietvaros).
Atbildot uz jautājumu pie iepriekšējas pozīcijas par sankciju mehānismu mazās
dalībvalstis bloķē šo jautājumu, kamēr nav skaidrības par iemaksu atslēgu. Mēs no
Latvijas puses atbalstam Slovākijas, Igaunijas un Lietuvas centienus pēc godīgākas
iemaksu atslēgas izveides.
Deputāts I.Lieģis: Pēc pēdējās informācijas 17 dalībvalstis ir vienojušās par tā saukto
Vācijas ierosinājumu. Vai ir kāda precīzāka informācija?
A.Ūbelis: Ir divi jautājumi – tas ko mēs izskatām būs no 2013. gada. jautājums ko
darīt līdz 2013. gadam, vai palielināt stabilitātes fondu. Par 2013. gadu vienošanās ir
panākta, bet par otru jautājumu sarunas turpināsies šovakar.
Deputāts J. Dombrava : Nav cienīgi ierakstīt, ka Latvija ir gandarīta, ka var piedalīties
sarunās. Otrs jautājums no kurienes nāks nauda iemaksām, kas minētas pozīcijā?
A.Ūbelis: Pēc būtības tas ir eirozonas mehānisms un par to lemj eirozonas valstu
premjeri un ministri un līdz šim tas notika aiz slēgtām durvīm, tā kā mēs uzskatām, ka
tas ir korekti pateikties.
Deputāts I.Lieģis: Kā ar Apvienoto Karalisti un Zviedriju?
A.Ūbelis: Mehānisma finansēšanā piedalās tikai eirozonas valstis. Pārējās var
piedalīties uz divpusēja līguma pamata kā tas ir ar Anglijas iemaksu par Īriju. Kas
attiecas uz jautājumu par Latvijas iemaksu pēc pievienošanās eirozonai, to var
pielīdzināt kapitāla daļu iegādei, Latvijai būs jāaizņemas un izdevumi būs aizņēmuma
procenti, bet tajā pat laikā būs arī dividendes no ieguldījuma stabilitātes mehānismā.
I.Grigule : Jūs savā skaidrojumā teicāt, ka Latvija atbalsta Slovākiju, Igauniju un
Lietuvu, bet Latvijas pozīcijā ir pretruna ar šo valstu viedokli. Kā tad īsti ir?
A.Ūbelis: Pašlaik formula veidojas no IKP un iedzīvotāju skaita, kas rada
nevienlīdzīgus nosacījumus starp lielajām un mazajām dalībvalstīm, tāpēc veidojas
dažādi priekšlikumi un jautājums tiks diskutēts, kamēr atradīs piemērotu iemaksu
atslēgu līdzīgi, kā ar iemaksām ES budžetā.
Deputāts G. Ulmanis: Jūs sakiet, ka tas neatstās iespaidu uz budžetu, tad kāpēc iebilst,
Igaunija un Lietuva. Vai nevajadzētu Baltijas valstīm ieņemt vienotu pozīciju?
A.Ūbelis: Pēc būtības tie nav klasiski budžeta izdevumi, Mazās valstis uztraucas, ka
viņām būs jāmaksā vairāk, tādēļ arī Latvija iestājas par atslēgas mehānisma
piemeklēšanu. Ja Jūs uzskatiet, ka Latvijai jāuzstājas agresīvi, tad sniedziet savas
rekomendācijas. Tas it eirozonas valstu lēmums un mums būs vajadzīgs visu šo valstu
atbalsts pie pievienošanās eirozonai, tā kā nav vēlama agresivitāte.
Deputāts J. Dombrava: Vajadzētu sākt ar to, ka mēs neceram iestāties eirozonā, jo aug
inflācija. Es redzu ietekmi uz budžetu gan ar procentu maksājumiem ,gan ar valsts
ārējā parāda pieaudzēšanu, kurš jau tā ir liels privātajā sektorā. Atgriežoties pie
pirmās pozīcijas, mēs maksāsim sankcijas.
A.Ūbelis: Valsts ir uzņēmusies saistības 2014. gadā iestāties eirozonā un šajā virzienā
mēs strādājam. Sankcijas pielieto tikai par valsts parādu un iestāšanās eirozonā ir
labvēlīga privātā parāda pārstrukturēšanai.
Deputāte R. Kārkliņa : Es saprotu, ka stabilitātes mehānisma izveide ir Latvijas
interesēs un nesaskatu pretrunu ar Slovēnijas, Igaunijas un Lietuvas pozīciju. Varbūt
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vajadzētu Latvijas īpašās interesēs ierakstīt Slovēnijas formulējumu, lai bagātie maksā
vairāk.
Pozīciju apstiprina.
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IV. Eiro Plus Pakts
2011.gada 23.martā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēdes beigu laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē , Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropadomē, kas notiks šā gada 24.-25. martā Briselē.
2. Pozīcija. Par Eiro paktu. Ciešāka ekonomikas politiku koordinācija
konkurētspējai un konverģencei.
Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis informēja, ņemot vērā, ka konkurētspēja un
konverģence ir jāuzlabo visā ES, nevis tikai eirozonā, kā arī Latvijas mērķi ar
2014.gada 1.janvāri ieviest eiro, Latvija ir gatava pievienoties Eiro paktam. Latvija
atbalsta pakta mērķus veicināt konkurētspēju, veicināt nodarbinātību, kā arī vēl vairāk
sekmēt valsts finanšu ilgtspēju un nostiprināt finanšu stabilitāti, ievērojot vienošanos,
ka konkrētu pasākumu izvēle ir katras dalībvalsts pašas ziņā. Latvija ir gandarīta, ka
pakts tiks īstenots esošo procedūru un instrumentu ietvaros. Pasākumi, ko Latvija
veiks pakta mērķu izpildei, tiks ietverti Latvijas Nacionālajā reformu programmā un
Konverģences programmā.
Latvijas pozīcija par pakta konkurētspējas mērķi. Latvija uzskata, ka sociālajā jomā
saistībā ar algu līmeņa noteikšanu, kā arī pensiju sistēmu pilnveidošanu ir jāievēro
ekskluzīvā nacionālā kompetence, dalībvalstu atšķirīgā prakse un situācija, jo sevišķi
attiecībā uz jau veiktām reformām un notikušām izmaiņām. Latvijā ieguldījumu
īpatsvars pētniecībā un attīstībā ir viens no zemākajiem ES, līdz ar to, lai sekmētu
konkurētspēju ar inovācijām, būtiska ir ES fondu finansējuma pieejamība.
Latvijas pozīcija par pakta nodarbinātības mērķi. Latvija atbalsta nodarbinātības
veicināšanas nolūkā veikt nodokļu reformas un jau strādā pie tā, lai vidējā termiņā
pārnestu nodokļu slogu no darbaspēka uz patēriņu un īpašumu, palielinot nodokļu
slogu ekskluzīvam īpašumam
Latvijas pozīcija par pakta mērķi attiecībā uz valsts finanšu ilgtspēju
Sākotnējās budžeta pozīcijas, kā arī sabiedrības novecošanas kontekstā ir atbalstāma
apņemšanās stiprināt valsts finanšu ilgtspēju. Latvija pilnībā atbalsta paktā
nostiprinātās apņemšanās attiecībā uz valsts fiskālajām normām. Latvija jau ir veikusi
būtiskus priekšdarbus, lai nostiprinātu fiskālās normas likumdošanā, t.i., izstrādājusi
Fiskālās disciplīnas likumu un tam atbilstošus grozījumus Satversmē. Latvija pilnībā
piekrīt, ka jānodrošina fiskālā disciplīna visos valsts līmeņos.
Latvijas pozīcija par pakta mērķi attiecībā uz finanšu stabilitāti. Latvija turpinās
aktīvi līdzdarboties ES iniciatīvu izstrādē finanšu stabilitātes jomā un nepieciešamības
gadījumā ieviesīs tās nacionālajā regulējumā.
2011.gada 21. jūnijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 15.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas pozīciju Eiropadomē , kas notiks šā gada 23. un 24. jūnijā
Briselē.
1. Pozīcija. Par 2011. gada 23.- 24. jūnija Eiropadomē izskatāmiem
jautājumiem.
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Ārlietu ministrijas pārstāve informēja, ka Eiropadomes darba kārtībā ir ekonomikas
politika, migrācija, Horvātija un citi jautājumi.
Latvijas pozīcija: Ekonomikas politika. Latvija kopumā pozitīvi vērtē Eiropas
semestri kā ietvaru ciešākai ekonomikas politiku koordinācijai un piekrīt ES Padomes
rekomendācijas projektam, kas satur aicinājumu Latvijai turpināt ieviest Starptautiskā
Valūtas fonda un Eiropas Komisijas starptautiskās aizdevuma programmas ietvaros
noteiktos pasākumus. Attiecībā uz Eiro plus paktu Latvija piekrīt, ka nākotnē Eiro
plus pakta dalībvalstīm būtu jācenšas precīzāk atspoguļot Eiro plus pakta pasākumus
un to, kas tiek sagaidīts šo pasākumu īstenošanas rezultātā. Vienlaikus konkrētu
pasākumu izvēle un īstenošana ir katras dalībvalsts individuāla atbildība, ņemot vērā
tās situāciju un iespējas.

9

V. Sešpaka
2010.gada 4. jūnijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā sēžu zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 8. jūnijā Luksemburgā.
8. Sākotnējā pozīcija. Par Ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanu.
Finanšu ministrijas VS M. Bičevskis informēja, ka mērķis ir nodrošināt lielāku ES
fiskālās politikas un ekonomikas koordinēšanu. Eiropas Komisija nāca klajā ar virkni
priekšlikumu, tostarp, ierosinājumu dalībvalstīm jau pavasarī iepazīstināt ES ar savu
nākamā gada budžetu veidošanas vadlīnijām. Tāpat Komisija piedāvā noteikt
stingrākus sankciju mehānismus dalībvalstīm, kuras nepilda ES Stabilitātes un
izaugsmes pakta prasības un atkārtoti pieļāvušas pārmērīgus valsts budžeta deficītus.
Kā viens no sankciju mehānismiem tiek piedāvāts šīm dalībvalstīm uz laiku apturēt
ES Kohēzijas fonda līdzekļu piešķiršanu. Latvija atbalsta stingrāku fiskālo un
makroekonomisko koordināciju un uzraudzību ES līmenī. Piekrīt EK idejai „Eiropas
semestri”. Taču jārod pareizais balanss starp ES līmeņa uzraudzību un valstu
nacionālo budžeta sagatavošanas procesu.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja V. Paegle „Par šo jautājumu jāpieņem labi
izsvērts politisks lēmums. Jāizlemj, vai piekrītam, ka lielākas finansiālas stabilitātes
vārdā dalībvalstis iesniegs Eiropas Savienībai izvērtēšanai savus budžetus vēl pirms to
apstiprināšanas nacionālajos parlamentos. No vienas puses tas palīdzētu disciplinēt
dalībvalstis un neļautu tām veidot pārāk lielu budžeta deficītu. Tomēr vienlaikus
rūpīgi jāizvērtē, vai šāda iniciatīva neierobežo dalībvalstu suverenitāti un ir saskaņā ar
Lisabonas līgumu.
Budžeta komisijas priekšsēdētājs G. Bērziņš atzīmēja, ka ierosinājums ļautu savlaicīgi
redzēt, kā Latvijas valsts budžeta veidošanas principi izskatās salīdzinājumā ar citām
dalībvalstīm. Tomēr viņš skeptiski vērtēja iespējamu finansiālu sankciju ieviešanu
pret dalībvalstīm, kuras nepilda Stabilitātes un izaugsmes pakta prasības.
Ierosinājumu šādām dalībvalstīm neļaut izmantot Kohēzijas fonda līdzekļus vērtēju
piesardzīgi, jo tas tikai pasliktinātu finansiālu problēmu skarto valstu situāciju. Varbūt
jādomā par kādām organizatoriskām sankcijām.
Eiropas lietu komisijas deputāts Dz.Rasnačs norādīja uz jautājuma būtiskumu: „Tas ir
jautājums par Latvijas suverenitāti, un par to drīkst pieņemt lēmumu tikai pēc ļoti
plašām ekspertu un politiķu debatēm. Tas varētu būt solis federālas Eiropas
veidošanas virzienā un tādējādi ierobežotu Latvijas suverenitāti.
Finanšu ministrijas VS M. Bičevskis piekrita, ka tas ir balansa jautājums. Vēl ļoti
svarīgs jautājums ir sankciju režīma ieviešana nākotnē par to iet runa, piemēram,
lemšanas tiesību ierobežošana.
Deputāts Dz. Rasnačs atturējās pozīcijas apstiprināšanā.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2010.gada 11. jūnijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā sēžu zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
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2. Par Latvijas pozīcijas projektu Eiropadomē, kas notiks šā gada 17. un 18.
jūnijā Briselē.
Ārlietu ministrijas pārstāve I. Juhansone pastāstīja, ka Eiropadomē plānots pieņemt
Stratēģiju ES 2020 un apstiprināt ES līmeņa mērķus, kas dalībvalstīm kopīgi
sasniedzami līdz 2020.gadam. Eiropadome izvērtēs arī līdz šim notikušās
dalībvalstu diskusijas par ES ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanu,
tāpat Eiropadomē paredzēts vienoties par ES pozīciju G20 Toronto samitam.
Eiropadome diskutēs arī par sagatavošanos ANO augsta līmeņa sanāksmei par
Tūkstošgades attīstības mērķiem. Imigrācijas un patvēruma politikas jomā
Eiropadome apstiprinās secinājumus par Eiropas imigrācijas un patvēruma pakta
ieviešanu.
Pozīcija tiek apstiprināta.
Sēdi slēdz.
2010.gada 9. jūlijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā sēžu zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Karina Pētersone ELK priekšsēdētājas biedre
Darba kārtībā:
1.Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 13.jūlijā Briselē.
1.Pozīcija. Ekonomisko un finanšu jautājumu Padomes (ECOFIN) 2010.gada
13.jūlija sanāksme
Andžs Ūbelis informē, ka 2010.gada 13.jūlija ECOFIN sanāksmes darba kārtībā ir
paredzēti divi kārtības punkti: Eiropas Komisija prezentēs 2010.gada 30.jūnijā
publicēto komunikāciju par iespējamiem ekonomiskās koordinācijas stiprināšanas
instrumentiem. Un otrs darbības punkts - ministri tiks aicināti izteikt viedokli par
„Eiropas semestri” un Komunikācijā paustajiem priekšlikumiem, kā arī apstiprinās
sagatavoto Padomes secinājumu projektu, kurā tiek atbalstīta virzība uz Eiropas
semestra ieviešanu nākošā gada pavasarī.
Andžs Ūbelis norāda, ka Finanšu ministrija jau ir prezentējusi šo pozīciju un ka
pozīcija ir tehniska, un ka kopumā Latvijas pozīcija ir pozitīva.
Andžs Ūbelis iepazīstina ar galvenajiem pozīcijas punktiem. Norādot, ka Latvija var
piekrist priekšlikumiem par fiskālo ietvaru veidošanu un ka Latvija uzskata, ka valstu
fiskālo ietvaru veidošana ir valstu nacionālās kompetences joma, un Komisija nevar
noteikt prasības to detalizācijai.
Andžs Ūbelis norāda, ka Latvija arī atbalsta stingrāku makroekonomisko un fiskālo
koordināciju un uzraudzību visā ES līmenī, kā arī to, ka valsts fiskālās pozīcijas
ilgtspējas novērtējumā budžeta deficīts tiek analizēts kopā ar valsts parādu.
Andžs Ūbelis norāda, ka jautājumā par sankcijām Latvija neuzskata, ka Komisija ir
sagatavojusi pietiekami visaptverošus priekšlikumus.
Andžs Ūbelis norāda, ka sliktā ziņa ir tā, ka diskusijas koncentrējušās tikai un vienīgi
uz ES budžetu. Kritērijiem, pie kuriem iedarbojas sankcijas, vajadzētu būt
preventīviem, nevis tikai post factum. Par vidēja termiņa mērķiem vēl būs diskusijas.
Mēs gribam pilnu sankciju „ēdienkarti” un precīzus kritērijus.
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Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Karina Pētersone norāda, ka pozīcijā nevar
redzēt kritērijus, pēc kuriem tiks piemērotas sankcijas un sankciju saturu.
Andžs Ūbelis norāda, ka tas ir 6.punkts 6.lappaspusē.
Karina Pētersone norāda, ka mums tomēr nav iespējams ieraudzīt šīs tēmas izklāstā.
Mēs neredzam pašas lietas – kritērijus un sankciju saturu.
Andžs Ūbelis atbild, ka sankcijas būs piesaistītas vidēja termiņa mērķim. Tas nozīmē,
ka, ja tiek izpildīti vidēja termiņa mērķi, tad sankcijas netiek piemērotas. Ja netiek
izpildīti, tad ir piemērojamas sankcijas.
Karina Pētersone jautā, cik liela var būt novirze no mērķa? Vai tā tiks mērīta
procentos?
Andžs Ūbelis atbild, ka Komisijai pašreiz nav precīzi zināms cipars.
Karina Pētersone ierosina, ka iespējams tas varētu būt mūsu lūgums – lai tiktu
definēti precīzi kritēriji?
Andžs Ūbelis norāda, ka šobrīd no Komisijas puses ir diezgan vispārīgs piedāvājums,
nav konkrētu priekšlikumu. Pēc mūsu domām, vidēja termiņa mērķi būtu rezultāts, uz
kuru ejam. 2011.gadā 6%, 2012.gadā 3 % deficīts no IKP. Un tādiem vajadzētu būt
visu dalībvalstu mērķiem, kurus jāievēro. Būtu jānosprauž maksimālie apjomi, lai
drīzāk valstis tos nesasniegtu, nekā pārsniegtu. Pēc mūsu domām, nebūtu pieņemami
kritēriji, kurus var saprast tikai daži Hārvardas ekonomisti. Tāpēc mums ir
piesardzīga pozīcija attiecībā uz vidēja termiņa mērķiem.
Karina Pētersone jautā, kurā valstu grupā esam mēs?
Andžs Ūbelis atbild, ka īsta pozicionēšanās notiks rudenī, kad Komisija nāks klajā ar
konkrētiem priekšlikumiem. Protams, piesardzīgākas ir Vidusjūras valstis. Vācijai,
Nīderlandei, Skandināviem pozīcijas ir asākas, un viņi uzskata, ka jābūt konkrētiem,
skaidriem kritērijiem. Mūsu pozīcija sakrīt vairāk ar Skandināvu pozīciju, jo arī
Latvijai ir jāizpilda kritērijus, lai iestātos eiro zonā. Tāpēc atbalstām valstis ar
stingrākiem kritērijiem, bet skaidrāka situācija būs rudenī.
Andžs Ūbelis piebilst, ka risks varētu būt tiem kredītu ņēmējiem, kuriem kredīti
izsniegti valūtās. Mūsu politika ir pievienoties eiro zonai, kas automātiski noņemtu
šādu risku. Pie kam tagad kredītu tirgus ir mazaktīvs. Iespējams mums jāpriecājas, ka
vispār notiek kreditēšana.
Igors Pimenovs jautā, ko nozīmē fiskālais novērtējums?
Andžs Ūbelis skaidro, ka, ja ir makroekonomiskais disbalanss, piemēram, deficīts ir
3%, tad Komisija teiks, ka ārējais deficīts jādzen uz leju. Jo sliktāka ir
makroekonomiskā situācija, būs fiskālās sankcijas. Cits variants ir, ka tādā gadījumā
dalībvalstij var liegt balsstiesības kāda lēmuma pieņemšanā.
Karina Pētersone rezumējot, norāda, ka mēs lūdzam strādāt, pirmkārt, pie juridiskā
pamatojuma un atbilstību līgumam. Otrkārt, lai strikti tiktu uzraudzītas arī tās
dalībvalstis, kurām ir liels deficīts un parāds. Treškārt, kritēriji jābūt daudz skaidrāki,
ja mēs darītu tā, kā to prasa Austrija. Kā arī jāņem vērā, kas notiek ar lielajiem ietvara
dokumentiem. Šie jautājumi varētu būt papildus iekļauti mūsu pozīcijā, lai nebūtu
jāsarežģī kritērijus un vidēja termiņa mērķus.
Andžs Ūbelis norāda, ka Komisija apgalvo, ka priekšlikumi ieviešami bez līguma
izmaiņām un tie ir atbilstoši līgumam. Vienāda uzraudzība – mēs varam skaidrāk
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izkristalizēt priekšlikumus. Runājot par lielajiem ietvara dokumentiem – Stabilitātes
izaugsmes pakts – acīmredzot tas ir izgāzies.
Andžs Ūbelis norāda, ka ekonomiski ES baidās par pamatu ņemt tikai 3% deficītu, un
tajā pašā laikā ir problēmas nodarbinātībā un liels parāds. Var paiet 10 gadi,
piemēram, un finanšu tirgi pasaka, ka pēc 5 gadiem viņi ir bankrotējuši, un mēs vairs
viņiem naudu neaizdosim. Mūsuprāt, vajag vidusceļu starp Austrijas un EK
piedāvājumu.
Karina Pētersone norāda, ka mūsu mērķis ir konkurētspēja, nevis eiro zona kā tāda.
Budžets un fiskālā politika ir attīstības instrumenti.
Andžs Ūbelis norāda, ka jābūt labai ekonomikas politikai, lai Finanšu ministrija varētu
piedāvāt fiskālo politiku. Abas politikas ir vienādi svarīgas.
Karina Pētersone norāda, ka valsts attīstības mērķis jau prasa fiskālos mērķus. Un tas
ir jāatceras. Varbūt mēģiniet padarīt šos akcentus redzamākus.
2010.gada 3.septembrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Ārlietu sēžu zālē, Jēkaba ielā 10/12
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 7.sptembrī Briselē.
Informatīvais ziņojums. Eiropas semestris. Finanšu ministrijas VSV A. Ūbelis
pastāstīja, ka 2010.gada 17.jūnijā Eiropadome vienojās, ka, sākot ar 2011.gadu Eiropā
tiek iedarbināts jauns ekonomiskās politikas uzraudzības cikls, kas tiks dēvēts kā
„Eiropas Semestris”, kura mērķis ir īstenot plašāku makroekonomisko risku
uzraudzību, stiprināt fiskālo disciplīnu un veicināt ekonomisko izaugsmi saskaņā ar
ES 2020 stratēģiju. Savukārt, lai iedarbinātu „Eiropas Semestra” ciklu, š.g.
7.septembra ECOFIN sanāksmē apstiprinās atjaunotās vadlīnijas.
2010.gada 10.septembrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas pozīcijas projektu Eiropadomē, kas notiks šā gada 16. septembrī
Briselē.
Ekonomikas politikas koordinācija
ĀM pārstāve I. Juhansone informēja, ka Latvija atbalsta panākto vienošanos par
Eiropas semestri un uzskata, ka Eiropadomē ir nepieciešams lēmums arī jautājumā par
nacionālajiem fiskālajiem ietvariem. Latvija neatbalsta, ka (ES budžeta) sankciju
mehānismā tiek noteikti tikai Kohēzijas fonda līdzekļu plūsmas ierobežojumi. Ja
sankcijas no ES budžeta vispār tiek ieviestas, tad šīm sankcijām jāpakļauj viss ES
budžeta finansējums, t.sk. lauku attīstības un tiešmaksājumu līdzekļi. Jārod skaidrība
par to, kas tieši izraisīs sankciju piemērošanas uzsākšanu, kā arī par to, kā ES 27
formātā notiks lēmumu pieņemšana par sankciju piemērošanu.

13

2010.gada 15.oktobrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Ārlietu komisijas zāle, Jēkaba ielā 10/12
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
1.Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 19. oktobrī Luksemburgā
Finanšu ministrijas VS M. Bičevskis informēja par augsta līmeņa komitejas( Task
force) paveikto darbu ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanas un
uzraudzības jomā.
M. Bičevskis iepazīstināja ar priekšlikumiem. Svarīgākais ziņojumā ir Eiropas
semestris no 01.01.2011., kas būtiski ietekmēs budžetu 2012.gadam.
M. Bičevskis informēja, ka ziņojuma projekts tiek balstīts uz pieciem pīlāriem:
Fiskālās disciplīnas ievērošana, stiprinot Stabilitātes un izaugsmes paktu; Paplašināta
makroekonomiskā uzraudzība; Ciešāka koordinācija, t.i. «Eiropas semestris»; Krīžu
vadības ietvara veidošana; Institucionālās uzraudzības stiprināšana.
Attiecībā uz Fiskālās disciplīnas ievērošanu ietverta lielākas lomas fiskālās
uzraudzības mehānismā piešķiršana valsts parādam; Pārmērīga deficīta procedūru
varēs uzsākt arī tad, ja deficīts ir zem 3% no IKP, bet parāds pārsniedz 60% no IKP
un parāda samazināšana nenotiek nepieciešamajā ātrumā; Normatīvajos aktos tiks
atrunāti konkrēti kritēriji un noteikta metodoloģija, lai novērtētu, ar kādu ātrumu
valstij ir jāsamazina valsts parāds līdz 60% no IKP. Ja valsts parāds netiks pienācīgi
samazināts, tad tiks piemērotas sankcijas.
M. Bičevskis skaidroja, ka ministrija strādā pie fiskālās disciplīnas ietvara.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja V. Paegle jautāja: Kā paredzat virzību, kad
varētu būt konkrēti priekšlikumu?
M. Bičevskis norādīja, ka neredz ātru procesu šajā jomā, ambīcijas, kas sākumā tika
paziņotas , tas nav nekas fundamentāli jauns. Runa iet par to, ka Komisija pārāk
agresīvi aizsteidzās priekšā ar saviem priekšlikumiem. Ātri varēja vienoties par
Eiropas semestri, taču paredzams, ka par „kaula jautājumiem” diskusijas tik viegli
neies.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas biedre K. Pētersone papildināja, ka Eiropas
krīzi pa lielam noslāpēja uz valsts parāda rēķina, uz patērētāju pleciem. Iespējamās
nākamās krīzes noslāpēšanā jādomā ilgtermiņā , valsts nevar glābt bankas.
M. Bičevskis nobeigumā norādīja, ka nekādi īpaši secinājumi nav gaidāmi šajā
sanāksmē.
Informācija tiek pieņemta zināšanai.
2010.gada 22.oktobrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Saimnieciskajā sēžu zāle, Jēkaba ielā 16
Sēdi vada: Vaira Paegle ELK priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
3. Par Latvijas pozīcijas projektu Eiropadomē, kas notiks šā gada 28. un 29.
oktobrī Briselē.
Ārlietu ministrijas pārstāve I. Juhansone informēja, ka lielākā uzmanība Eiropadomes
secinājumos tiks pievērsta ekonomikas politikas un finanšu jautājumiem. Lai
stiprinātu Stabilitātes un izaugsmes pakta funkcionēšanu un paplašinātu
makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzību, ES notiek darbs pie ES ekonomikas
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politikas koordinācijas stiprināšanas. Eiropadomē plānotas diskusijas par
Eiropadomes prezidenta H. Van Rompeja vadītās Augsta līmeņa komitejas gala
ziņojumu par ES ekonomikas pārvaldību, kam jāatspoguļo vispusīgs pasākumu
kopums turpmākajam likumdošanas darbam. Minētie pasākumi būs vērsti uz fiskālās
disciplīnas ievērošanu, stiprinot SIP, paplašinātu makroekonomisko uzraudzību,
ciešāku koordināciju t.s. „Eiropas semestra” ietvaros, kā arī uz krīžu vadības ietvara
veidošanu un institucionālās uzraudzības stiprināšanu. Paralēli Augsta līmeņa
komitejas diskusijām par ierosinātajām politikas iniciatīvām, 29.septembrī Eiropas
Komisija ir nākusi klajā jau ar 6 konkrētiem tiesību aktu priekšlikumiem tās
ierosināto politikas iniciatīvu ieviešanai. Latvija atbalsta stingrāku fiskālo un
makroekonomisko koordināciju un uzraudzību ES līmenī. Latvija uzskata, ka
jānodrošina efektīva sankciju piemērošana par fiskālās disciplīnas neievērošanu,
vienlaikus nodrošinot, ka tās tiek attiecinātas ne tikai uz kohēzijas līdzekļiem, bet uz
visām ES budžeta izdevumu kategorijām. Tāpat Eiropadome skatīs 19.oktobra ES
Ekonomikas un finanšu ministru padomes ziņojumu Eiropadomei par situāciju
attiecībā uz nodevu un nodokļu ieviešanu finanšu sektorā. Latvija piekrīt, ka ir
nepieciešams nodrošināt zināmu koordinācijas līmeni dalībvalstu nodokļu un nodevu
sistēmu starpā, tādējādi nodrošinot ES mērogā vienlīdzīgus konkurences apstākļus un
izvairīšanos no dubultās aplikšanas riska. Eiropadome noteiks ES pozīciju un
galvenās diskusiju tēmas G20 samitam, kas notiks Seulā 2010. gada 11. un
12. novembrī. ES cer, ka finanšu sistēmas reforma būs G20 galotņu samita galvenais
rezultāts. Latvija kopumā atbalsta ES izvirzītās diskusiju tēmas uz G20 galotņu
sanāksmi. Klimata pārmaiņu jomā, balstoties uz 14.oktobra Vides padomē
apstiprinātajiem Padomes secinājumiem, Eiropadome noteiks ES sarunu nostāju
Kankūnas konferencei, kas notiks no 2010. gada 29. novembra līdz 10. decembrim.
ES sagaida, ka Kankūnā tiks panākta starptautiska vienošanās par līdzsvarotu lēmumu
paketi, kas sekmēs vienošanos par starptautisku klimata aizsardzības režīmu pēc
2012.gada. Vides padomē panāktā vienošanās atbilst Latvijas interesēm, jo
secinājumos ietverta līdzsvarota ES nostāja par tādiem Latvijai būtiskiem Kankūnas
klimata konferences laikā risināmajiem jautājumiem kā noteiktā daudzuma vienību
pārpalikumu (emisiju) un mežsaimniecības nozares uzskaites metodika.
Pozīcija projekts tiek apstiprināts.
2010.gada 3. decembrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Ārlietu komisijas sēžu zālē , Jēkaba ielā 10/12
Sēdi vada: Staņislavs Šķesters Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs
Darba kārtība:
2. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 7. decembrī Briselē
15. Pozīcija Nr. 1 Krīžu novēršana, vadība un risināšana – Padomes secinājumi
Finanšu ministrijas pārstāvis A. Ūbelis informēja, ka secinājumu projektā Padome
uzsver, ka ES krīžu novēršanas, vadības un risināšanas ietvaram ir jānodrošina
finanšu stabilitāte, aizsargājot sabiedrības un tirgus uzticību, kā primāros jāizvirza
preventīvos un sagatavošanas pasākumus, jāparedz uzticami krīžu risināšanas
instrumenti, kas atbildīgajām institūcijām ļautu ātri un izlēmīgi reaģēt, jāsamazina
morālais kaitējums un līdz minimumam jāsamazina kopējās izmaksas no valsts
budžeta, nodrošinot taisnīgu sloga pārdali starp finanšu iestādēm, jāveicina gluda
pārrobežu grupu problēmu risināšana, jānodrošina tiesiskā noteiktība un jāierobežo
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konkurences kropļojumi. Vienlaikus ministri tiks aicināti apstiprināt arī ECOFIN ceļa
karti, kurā atspoguļots veicamo darbu un laika rāmis ES mēroga krīžu novēršanas,
vadības un risināšanas ietvara izveidei. Latvija atbalsta sagatavoto Padomes
secinājumu projektu par Komisijas paziņojumu par krīžu vadības ietvaru, jo
secinājumu redakcija ir ļoti vispārīga, un to mērķis ir reaģēt uz tik pat vispārīgo
Komisijas komunikāciju, mudinot Komisiju izvērst savu analīzi un argumentāciju, bet
nesniedzot šiem priekšlikumiem vēl galīgo atbalstu vai noraidījumu. Latvija atbalsta
sagatavoto ECOFIN ceļa kartes projektu par ES ietvaru krīžu novēršanai, vadībai un
risināšanai.
Pozīcija tiek apstiprināta.
Nākošās piecas pozīcijas ir sākotnējās pozīcijas likumdošanas aktu projektiem, kas ir
izstrādāti ekonomiskās politikas koordinācijas ietvaros un būs saistoši dalībvalstīm.
Tā kā tās ir sākotnējās pozīcijas un tiks daudzkārt pārstrādātas, jo jau pašreizējā
situācijā dalībvalstīm ir dažādi viedokļi, tad lūdzu ziņot kopumā par visām pozīcijām,
uzsverot Latvijas īpašās intereses un atšķirīgo viedokli, kā arī ziņot, kā Latvija plāno
realizēt ekonomiskās politikas koordināciju:
16. Pozīcija Nr. 1 Padomes direktīva par dalībvalstu fiskālo ietvaru veidošanas
nosacījumiem.
17. Pozīcija Nr. 1 Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr.
1467/97 par pārmērīgas deficīta procedūras paātrināšanu un ieviešanas
skaidrojumu.
18. Pozīcija Nr. 1 Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas
groza regulu Nr.1466/ 97 par budžeta situācijas novērtēšanu un uzraudzības
stiprināšanu ekonomiskās politikas koordinācijas ietvaros.
19. Pozīcija Nr. 1 Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par sankciju
mehānismu makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai eiro zonā.
20. Pozīcija. Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regula par
makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un korekciju.
Pozīcijas tiek apstiprinātas
2011.gada 14.februārī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē , Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 15.februārī Briselē.
1. Pozīcija. Par ekonomikas pārvaldību.
Finanšu ministrijas pārstāve informēja, ka vērtējot priekšlikumus ekonomikas
pārvaldības jomā, Latvija kopumā iestājas par stingrāku noteikumu dalībvalstīm
izvirzīšanu un lielāku automātiskumu lēmumu pieņemšanas procedūrās. Priekšlikumi
regulu projektiem par sankciju mehānismu makroekonomiskās nesabalansētības
novēršanai eiro zonā un par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eiro zonā, kā arī
grozījumi regulā Nr. 1467/97 par pārmērīgas deficīta procedūras paātrināšanu un
ieviešanas skaidrojumu. Latvija atbalsta, ka normatīvā akta forma ir direktīva.
scoreboard apstiprināšana. Ir svarīgi, lai netiek radīta smagnēja un administratīvā
sloga ziņā ietilpīga procedūra. Latvija principā var atbalstīt EK priekšlikumu. Latvija
uzskata, ka šajā pantā, nevis preambulas tekstā ir jāatspoguļo ne-eirozonas valstu
catching up/ ekonomiskās konverģences ietekme uz makroekonomiskajiem
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indikatoriem/ iespējām iekļauties definētajos sliekšņos. Latvija uzskata, ka indikatoru
sliekšņiem ne-eirozonas konverģences valstīm ir jābūt atšķirīgiem. Latvija uzskata, ka
tam ir ekonomiskais pamatojums, piemēram, tas attiecas uz tādiem indikatoriem kā:
Reālais efektīvais valūtas kurss, Tekošā konta deficīts, Celtniecības nozares izaugsme.
Latvija saglabā iebildumu, jo neuzskata, ka ir pietiekami šo ietekmi minēt regulas
preambulā. Vēlamies, lai preambulas teksts (8.pants) parādās regulas 4.pantā.
Finanšu ministrijas pārstāve skaidroja, lai kopumā varētu izpildīt rekomendācijas,
mums jāpieņem Fiskālās disciplīnas likums.
Deputāts J. Dombrava atzīmēja: uz kopējā fona izskatāmies diezgan labi, taču par cik
ilgtspējīgu valsti varam runāt?
Finanšu ministrijas pārstāve skaidroja, ka mums ir privātā sektora parāds. Šī regula
paredz, ka turpmāk valstīm nedrīkst būt ekonomiskā nesabalansētība, tā ir jānovērš.
Deputāts Dz. Rasnačs jautāja: Vai nepārvarama vara tiek attiecināma? Kā piemēru
minot, Īrijas gadījumu.
Finanšu ministrijas pārstāve skaidroja, ka regulas teksts paredz, ja ir ievērojama
ekonomiskā lejupslīde , tad novirzes ir piejaujamas.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2011.gada 23.martā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēdes beigu laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē , Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropadomē, kas notiks šā gada 24.-25. martā Briselē.
Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis informēja par gaidāmajā Eiropadomē izskatāmajiem
jautājumiem. Tiks skatīti ekonomikas politikas jautājumi, diskutēs par situāciju Lībijā,
Eiropas Savienības dienvidu kaimiņu reģionā un Japānā. Latvija kopumā atbalsta
Eiropadomes secinājumus. Latvija augstu vērtē uzsākto darbu ekonomikas
pārvaldības jomā un cer, ka tiks panākta vienošanās par visaptverošu,
ambiciozu pasākumu kopumu finanšu stabilitātes un izaugsmes veicināšanai.
Latvija atbalsta lielāku automātiskumu lēmumu pieņemšanā.
Strukturālo reformu un fiskālās konsolidācijas prioritātes
Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm ir jāīsteno gan fiskālās konsolidācijas pasākumi
un pasākumi, kuru mērķis ir novērst makroekonomisko nesabalansētību, gan
strukturālo reformu pasākumi, kas ir vērsti uz izaugsmes, nodarbinātības un sociālās
iekļaušanas veicināšanu. Minētie pasākumi jānosaka atbilstoši katras dalībvalsts
individuālajai reālajai situācijai un jāatspoguļo dalībvalstu Stabilitātes un
Konverģences programmās un Nacionālajās reformu programmās.
Darba noslēgšana pie sešiem tiesību aktiem ekonomikas pārvaldības jomā.
Latvija atbalsta ES Padomes panākto vispārējo pieeju attiecībā uz sešiem tiesību aktu
projektiem ekonomikas pārvaldības jomā.

2011.gada 14.marts
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis ELK priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
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1. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 15.martā Briselē.
Pozīcija Nr. 3 Par ekonomikas pārvaldību
ECOFIN sanāksmes laikā tiek plānots atrisināt atlikušos /joprojām atvērtos politiskos
jautājumu attiecībā uz ekonomikas pārvaldības sešiem Eiropas Komisijas tiesību
aktu projektu priekšlikumiem.
Ietekme uz budžetu - ja Latvija nepildīs Pārmērīgas budžeta deficīta procedūras
ietvaros uzdotās rekomendācijas, tai var tikt piemērotas finanšu sankcijas. Šobrīd
vienīgās iespējamās finanšu sankcijas ir Kohēzijas fonda saistību apturēšana. Nākotnē
tās būs plašāku sektoru loku aptverošas ES budžeta sankcijas.
Latvijas pozīcija
Latvija kopumā iestājas par stingrāku noteikumu dalībvalstīm izvirzīšanu un lielāku
automātiskumu lēmumu pieņemšanas procedūrās.
Atbilstoši Prezidentūras kompromisa priekšlikumam soda naudas, kas tiks iekasētas
no eiro zonas dalībvalstīm atbilstoši regulām Par sankciju mehānismu
makroekonomiskās nesabalansētības novēršanai eiro zonā, Par efektīvu budžeta
uzraudzības īstenošanu eiro zonā, kā arī grozījumiem regulā Nr. 1467/97 Par
pārmērīgas deficīta procedūras paātrināšanu un ieviešanas skaidrojumu, tiks
novirzītas jaunajā Eiropas stabilitātes mehānismā (ESM).
Latvija kompromisa vārdā šādu priekšlikumu atbalsta, jo izprot tā simboliskumu.
Protams, šaubas var radīt fakts, ka soda naudas nonāk mehānismā, no kura pēc tam
tiek sniegts finanšu atbalsts ‘pārkāpējiem’. Taču, daudz svarīgāk ir tas, lai pārkāpumu
gadījumā šīs soda naudas vispār tiek piemērotas, kur tās nonāk, jau ir uzskatāms par
pakārtotu jautājumu.
Latvijai ir saprotams viedoklis par to, ka iemaksu atslēgai ESM kapitālā nevajadzētu
būt balstītai uz Eiropas Centrālās Bankas (ECB) kapitāla atslēgu. Latvija uzskata, ka
iemaksu atslēgai (formulai) ir jābūt godīgai un vienkārši aprēķināmai. ESM iemaksu
atslēga nedrīkst radīt būtiskas atšķirības dalībvalstu maksājumos salīdzinājumā ar to
IKP.
Atklāti paliek jautājumi saistībā ar soda naudu vispārējiem griestiem un īpaši ES
budžeta soda sankcijām. Ir skaidrs, ka tos nevar atrisināt šobrīd, taču nevar tos
nerisināt vispār.
Latvija atbalsta priekšlikumu attiecībā uz grozījumiem regulā Nr. 1466/97 Par
budžeta situācijas novērtēšanu un uzraudzības stiprināšanu ekonomikas politikas
koordinācijas ietvaros par t.s. izdevumu likuma (izdevumu likums – valdības
izdevumi nepieaug straujāk kā IKP) ieviešanu un piemērošanu.
Ja DV ir ievērojami novirzījusies no korekcijas ceļa uz savu vidēja termiņa budžeta
mērķi, brīdinājums tiek izteikts pamatojoties uz dalībvalsts strukturālās bilances
situāciju.
T.s. izdevuma likuma piemērošana ir neatņemama jaunās ekonomikas pārvaldības
paketes sastāvdaļa. Tā ļauj izvērtēt dalībvalstu fiskālo rīcību gadījumos, kad ar
ciklisko koriģēto bilanci to izdarīt nav iespējams. Papildu tam, izdevumu likums ir arī
vienkāršāk saprotams.
Latvija atbalsta priekšlikumu attiecībā uz grozījumiem regulā Nr. 1467/97 Par
pārmērīgas deficīta procedūras paātrināšanu un ieviešanas skaidrojumu.
Latvija atbalsta Prezidentūras kompromisa priekšlikumu grozījumiem regulas Nr.
1467/97 Par pārmērīgas deficīta procedūras paātrināšanu un ieviešanas skaidrojumu
2.panta 7.daļā, kas paredz, ka valstīm, kuru parāda līmenis ir zemāks kā 60% no IKP,
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tiek ņemtas vērā pensiju reformu neto izmaksas un tiek pieļauts deficīta līmenis, kas
„ievērojami nepārsniedz līmeni, kas tiek uzskatīts par tuvu atsauces līmenim”.
Attiecībā uz pārejas periodiem EDP sankcijām grozījumos regulā Nr. 1467/97 Par
pārmērīgas deficīta procedūras paātrināšanu un ieviešanas skaidrojumu, Latvija kaut
arī uzskata, ka Slovēnijas prasība paredzēt vienādus pārejas periodus (jaunā kārtība
DV-ij, kas jau atrodas EDP, tiek piemērota tikai 3 gadus pēc tās izkļūšanas no
pārmērīga deficīta situācijas) EDP piemērošanai kā parādam tā arī deficītam ir
pamatota, zinot šī brīža nopietno situāciju ar augstajiem valsts parāda līmeņiem ES
dalībvalstīs, tā nav īsti konstruktīva.
Deputāts I. Lieģis : Kāds būs risinājums uz soda naudu sadalīšanu?
A.Ūbelis : Tas būs atkarīgs no stabilitātes mehānisma izveides. daudzas dalībvalstis
neapmierina piedāvātā soda sankciju iemaksu atslēga.
Deputāts Dz.Rasnačs : Ko Lielbritānija domā, ka direktīva neapmierina kā tiesību
akta forma?
A.Ūbelis: Lielbritānija vēlas sev izņēmumu, lai direktīva uz viņiem neattiektos.
Deputāts G.Ulmanis: Daudzas dalībvalstis izsaka iebildumus, vai tie ir stingri
iebildumi, lūdzu, paraksturojiet situāciju kopumā.
A.Ūbelis: Vai iebildumi ir stingri, to mēs redzēsim ministru diskusijās. Panākt
kompromisu ir būtiski, lai parādītu Eiropas vienotību ekonomikas stabilizācijā un
koordinācijā. Ūbelis sniedz skaidrojumus par atsevišķu valstu iebildumiem.
Deputāts J.Dombrava: Kāpēc Latvijai vajag ziedot daļu suverenitātes pieņemot visu
likumdošanas paketi un ierobežot savu darbību par labu pārnacionālām struktūrām?
Kas notiks, kad būs situācija, kā ,piemēram, Japānā, kad būs budžeta deficīts
jāpārkāpj – tad mums būs soda sankcija?
A.Ūbelis: Likumdošanas paketes būtība ir, ka ir grūti izveidot vienotu tirgu, vienotu
valūtu, ja valstis neveido vienotu fiskālo politiku. Sava veida suverenitāte ir jāatdod,
lai veidotu vienādus spēles noteikumus savienības ekonomiskai darbībai. Budžeta
deficīta griesti tiek attiecināti uz normālu situāciju, tas netiek attiecināts uz
ekstremālām situācijām
Deputāts: Dz.Rasnačs: Mums ir zināms, ka ES pielieto dubultus standartus kā tas bija
ar eiro ieviešanu Igaunijā. Mūsu apvienībai ir bažas, ka tas ir solis uz federalizāciju.
Kas būs tie, kas noteiks soda sankcijas? Vai nebūs tā, ka uz lielajām valstīm
raudzīsies caur pirkstiem, bet mazās sodīs par katru atkāpi?
A.Ūbelis: Sankciju mehānisms ir noteikts līgumā un Eiropas Komisijas
rekomendācija. Mēs atbalstām stabilus kritērijus un ja tie ir pārkāpti, tad ir skaidrs
mehānisms kā tiek sodīts.
Deputāts S.Dolgopolovs : Ja viss būtu no baltas lapas, tad būtu skaidrs, bet tagad jau
ir pārmērīgs budžeta deficīts un sankcijas to tikai pasliktinās. No kādām naudām mēs
maksāsim sodus, no aizdevumiem?
A.Ūbelis: Jā zināmā mērā tā ir taisnība. Visas šīs izmaiņas vērstas uz nākotni, lai
nākotnē valstis izturētos atbildīgāk. Sodi būs no katras valsts pašas līdzekļiem.
Deputāti J.Dombrava, S.Dolgopolovs, Dz.Rasnačs: Cik mums būs jāmaksā, ja
neiekļausimies budžeta deficītā?
A.Ūbelis: Es pašlaik negribētu prognozēt un pieļaut, ka mēs pārkāpjam.
Deputāts I.Lieģis uzskata, ka ieiet pārāk sīkās detaļās un piedāvā noklausīties pozīciju
par stabilitātes mehānismu un tad nobalsot par pozīciju. Deputāti uzskata, ka pozīcijas
jāapstiprina atsevišķi.
Balsojums: 4 – par, 1- pret, 8- atturas.
Deputāti Dz. Rasnačs un G.Ulmanis savu viedokli par pozīcijas neatbalstīšanu
pamato, ka tā nav destruktīva attieksme pret pozīciju, bet nepārliecina finanšu
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ministrijas argumentācija un , ka tik svarīgos jautājumos būtu vēlama finanšu ministra
klātbūtne.
Deputāts A.Lejiņš: Šāda kārtība bija nepieciešama jau pirms valstis bija iekļuvušas
pārmērīgā budžeta deficītā. Pie tam ir jāizvērtē valstis, kuras pilda godīgi savas
saistības un tādas, kas pārkāpj.
Deputāts S. Dolgopolovs: Mēs atturamies, jo nav modelētas situācijas, nav skaidrs no

kādām naudām maksās sankcijas. Uzskata, ka ministrijai jāprecizē
pozīcijas formulējumi.
A.Ūbelis: Pozīcija tiek skatīta trešo reizi un neapstiprinot mēs pasliktinām situāciju.
Jautājums, ka pašlaik tiek uzstādīts ir jāskata, vai mēs gribam stabilitātes un
izaugsmes paktu. Finanšu ministrija ir gatava nākt un diskutēt par šiem jautājumiem.
Deputāts I. Lieģis: Neapstiprinot pozīciju mēs liedzam ministram paust Latvijas
viedokli padomē.
Deputāte R. Kārkliņa: Varbūt pozīciju varētu papildināt ar skaidrojumu kāda varētu
būt iemaksu atslēga un kādas sankcijas varētu tikt piemērotas?
A.Ūbelis: Piedāvā svītrot no pozīcijas sadaļu par valsts parādiem un nerunāt par to
padomē, bet runāt par Latvijai svarīgiem jautājumiem kā fondēto pensiju sistēmas
ņemšana vērā.
Deputāts Dz. Rasnačs: Varētu atbalstīt koriģēto pozīciju un salīdzinājumam piesauc
pasaules lielās ekonomikas, kurās ir augsts budžeta deficīts un aicina Latvijai
izvēlēties savu ceļu.
Deputāts G.Ulmanis: Runa iet par valsts ekonomisko attīstību un finanšu ministram ir
jānāk un jāskaidro deputātiem kāda būs attīstība un vai mēs spējam izpildīt kritērijus
par kuriem šodien ir runa pozīcijā. Nav ko apstiprināt pozīciju, kamēr nav atbildēts uz
deputātu jautājumiem.
Notiek balsojums par koriģēto pozīciju:
5- par
8- atturas
Pozīciju neapstiprina.
2011.gada 17. jūnijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 20. jūnijā Luksemburgā.
1.Pozīcija. Par ekonomikas pārvaldību.
Finanšu ministrijas pārstāvji informē ,ka šajā stadijā Latvija kompromisa vārdā
kopumā atbalsta Ungārijas Prezidentūru. Latvijai nav problēmu ar plašāku Apgrieztā
kvalificētā balsu vairākuma ieviešanu un šis aspekts Stabilitātes un izaugsmes pakta
preventīvajā daļā (uz ko uzstāj Eiropas Parlaments) ir pieņemams. Latvijai galvenais
ir, lai EIP (pārmērīgu nesabalansētību procedūra) regulas soda sankcijas attiektos tikai
uz eiro zonu. Latvija kompromisa vārdā varētu piekāpties ES 2020 rādītāju
iekļaušanai, kaut arī esam izteikuši negatīvu nostāju. Latvija atbalsta Ungārijas
Prezidentūras priekšlikumu, ka notiks konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu. Latvija ir
pret deleģētajiem tiesību aktiem, bet kompromisa vārdā varētu piekāpties.
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Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs I. Lieģis: Kad valdībā tiks apstiprināts Fiskālās
disciplīnas likumprojekts?
Finanšu ministrijas pārstāvji informē: Iespējams šā gada augustā.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2011.gada 21. jūnijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 15.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas pozīciju Eiropadomē, kas notiks šā gada 23. un 24. jūnijā
Briselē.
1. Pozīcija. Par 2011. gada 23.- 24. jūnija Eiropadomē izskatāmiem
jautājumiem.
Latvija var atbalstīt Prezidentūras sagatavotos ekonomikas pārvaldības 6 tiesību
aktu kompromisa priekšlikumus un cer, ka tie nodrošinās vienošanos ar Eiropas
Parlamentu un tiks pieņemti kā plānots - Ungārijas prezidentūras laikā.
2011.gada 30.septembrī.
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Staņislavs Šķesters Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru
padomē, kas notiks šā gada 4. oktobrī Luksemburgā.
2. Pozīcija. Par ekonomikas pārvaldību
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Starptautisko ekonomisko un
finanšu lietu nodaļas vadītāja informēja, ka ECOFIN sanāksmes laikā plānots
apstiprināt politisko vienošanos par tiesību aktu paketes panākto kompromisa
versiju, tādējādi noslēdzot nozīmīgo un intensīvo darbu pie šiem priekšlikumiem.
2011.gada 16.-17.septembra neformālajā ECOFIN tika sniegta pozitīva atbilde, ka
beidzot ir panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu par piedāvāto kompromisa
redakciju. Formāli Eiropas Parlaments šo kompromisa redakciju ar pozitīvu
balsojumu apstiprināja š.g. 28.septembra plenārsēdē. Līdz ar to darbs pie tiesību aktu
paketes ir praktiski noslēgts. Tuvākajā laikā tā tiks iesniegta precizēšanai juristiemlingvistiem un pēc tam formāli pieņemta.
Latvija atbalsta ekonomikas pārvaldības paketes kompromisa versiju, jo tā veicinās
fiskālās disciplīnas nostiprināšanu ES kopumā un katrā dalībvalstī individuāli.
Deputāts Staņislavs Šķesters jautāja, kurā brīdī sankcijas attieksies uz Latviju?
Finanšu ministrijas pārstāve skaidro, ka 2011.gada beigās plānots apspirināt tiesību
aktus un sākot ar 2012.gadu tos jāsāk ievērot, bet tos jāpārņem ar 2014.gadu. Tātad uz
Latviju tie attieksies ar 2014.gadu, neatkarīgi no tā, vai Latvija būs vai nebūs
eirozonā.
Atbildot uz deputāta Igora Pimenova jautājumu, Finanšu ministrijas pārstāve
norādīja, ka Satversmes grozījumus Saeimā plānots iesniegt līdz 2011.gada beigām.
Deputāts Jānis Dombrava jautāja, kāpēc Latvijai jāatbalsta lietas, kas ilgtermiņā var
būtiski iedragāt Latvijas ekonomiku?
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Finanšu ministrijas pārstāve atbildot uz J.Dombravas jautājumu, paskaidroja, ka
tiesību aktu jēga ir ilgtermiņa skatījums, nevis reakcija uz krīzi. Valstīm būs jāseko
finanšu disciplīnai gan labos, gan sliktos laikos.
Deputāts Staņislavs Šķesters jautāja, vai tiesību aktos ir iestrādāta norma, kas
atļautu atkāpes krīzes situācijā?
Finanšu ministrijas pārstāve atbildēja apstiprinoši, piebilstot, ka tādos gadījumos ir
paredzētas konsultācijas ar EK un dalībvalsts var vienoties ar Komisiju par tālākajiem
nosacījumiem.
Atbildot uz Igora Pimenova jautājumu par valsts regulējumu, Finanšu ministrijas
pārstāve norādīja, ka Saeimā tiks iesniegts fiskālās politikas likumprojekts, par kuru
deputāti varēs iesniegt savus priekšlikumus.
Deputāts Atis Lejiņš jautāja, vai jaunajam glābšanas fondam jābūt saistītam ar šiem
tiesību aktiem?
Finanšu ministrijas pārstāve atbildēja apstiprinoši, bet norādīja, ka pašreiz vēl
notiek daudzas augsta līmeņa diskusijas, kā nākotnē reaģēt uz krīzes situācijām
eirozonā, piemēram, Grieķijas gadījumā. Pašreiz vēl nav vienprātības un par to tiek
diskutēts.
Deputāts Sergejs Dolgopolovs norādīja, ka primāri tomēr šie tiesību akti ir
attiecināmi uz eirozonas valstīm un jautāja, vai ir paredzēti pārejas noteikumi?
S.Dolgopolovs jautāja, vai sankcijas būs vienādi piemērojamas pret visām
dalībvalstīm, piebilstot, ka nav iespējams salīdzināt , piemēram, Polijas un Latvijas
ekonomiku.
Finanšu ministrijas pārstāve atbildot uz deputāta S.Dolgopolova jautājumu,
norādīja, ka Latvijai pārejas periods būs līdz 2014.gadam, līdz kuram būs jāievieš
tiesību aktus. ES fondu griešana nav automātisks lēmums.
Deputāts Staņislavs Šķesters jautāja, vai nebūtu iespējams diferencēt fondu
griešanas procentu?
Finanšu ministrijas pārstāve atbildot uz deputāta Staņislava Šķestera jautājumu,
norādīja, ka, ja kādā no dalībvalstīm tiek apturēti fondu maksājumi, tad par to notiek
politiskās diskusijas.
Deputāts Dzintars Rasnačs jautāja, vai tiešām neviens neiebilst pret sankciju
mehānismu? Dz.Rasnačs norādīja, ka fondus var apturēt, ja bijuši rupji pārkāpumi, bet
fondu apturēšana valstij, kura ir uz attīstības ceļa, ir sods nodokļu maksātājiem. Vai
tas ir godīgi?
Finanšu ministrijas pārstāve norādīja, ka par to bijušas diskusijas un ka šie tiesību
akti attiecas uz fiskālo politiku, kad ir rupji pārkāpumi fiskālajā politikā, piemēram,
kā Grieķijā, kad tā audzēja fiskālo deficītu.
2011.gada 12.oktobrī
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada: Imants Lieģis Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas pozīciju Eiropadomē, kas notiks šā gada 17. un 18. oktobrī .
Ārlietu ministrijas pārstāve informē, ka Eiropadome tiek pārcelta uz nedaudz vēlāku
laiku. Darba kārtībā iekļauti tādi jautājumi kā ekonomikas politika, G20 samita
sagatavošana un ANO klimata konference Durbanā. Latvijas pozīcija: Ekonomikas
politika. Nepieciešams panākt balansu starp stingru fiskālo politiku un izaugsmes
veicināšanu. Latvijai ļoti svarīgs izaugsmes avots ir Kohēzijas politikas finansējums.
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Ekonomikas politikas iekšējie aspekti. Latvija piekrīt, ka nepieciešams turpināt
stratēģijas „ES 2020”, kā arī strukturālo reformu īstenošanu, ievērojot Eiropas
semestra ietvaros katrai dalībvalstij sniegtās rekomendācijas. Vienlaikus Latvija
uzskata, ka nepieciešams koncentrēties uz tām iniciatīvām un pasākumiem, kas var
nodrošināt izaugsmi jau tuvākajā laikā. Pēc Latvijas domām tādas ir Vienotā tirgus
aktā iekļautās iniciatīvas, kuras ir nepieciešams realizēt pietiekoši ātri. Atsevišķu
prioritāšu izcelšana nedrīkst nozīmēt pārējo (secinājumos neminēto) pasākumu
atlikšanu. Tāpat būtisku ieguldījumu var sniegt ES digitālā vienotā tirgus attīstīšana
un Pakalpojumu direktīvas pārņemšana. Latvija uzskata, ka ir jāturpina darbs pie
Rīcības programmas administratīvā sloga samazināšanai ES īstenošanas, kā arī citām
iniciatīvām, kas vērstas uz administratīvā sloga samazināšanu un tiesību aktu
vienkāršošanu, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības (īpaši MVU un mikrouzņēmumu)
aktivitāti. Latvija atzinīgi vērtē priekšlikumu uz laiku palielināt ES līdzfinansējumu
likmes ES fondu projektiem valstīs, kas saņem starptautisko, t.sk. ES, finanšu
palīdzību. Latvija vērš uzmanību, ka jānodrošina, lai piedāvājums ir praktiski
pielietojams arī dalībvalstīs, kurās tas var tikt piemērojams tikai retroaktīvi.
Vienlaikus lēmumam par šīs iespējas izmantošanu būtu jāpaliek dalībvalstu ziņā.
Latvija ir gandarīta par izveidoto ekonomikas pārvaldības ietvaru, kas nodrošinās
stingrāku ES ekonomikas politiku koordināciju. Ņemot vērā, ka jaunais ietvars
paredz arī sankciju mehānismus, Latvija uzskata, ka pirms ieviest jaunus
instrumentus dalībvalstu fiskālo un makroekonomisko politiku disciplinēšanai,
jānodrošina esošo mehānismu ieviešana. Tajā pašā laikā Latvija piekrīt, ka ir
nepieciešams stiprināt eirozonas pārvaldību, t.sk. uzlabot darba metodes un
krīžu vadību eirozonā, un atbalsta eirozonas valstu centienus to nodrošināt. Ņemot
vērā minēto, kā arī to, ka Latvija piedalās Valūtas maiņas mehānismā II un
2014.gadā plāno ieviest eiro, Latvija uzskata, ka nepieciešams skaidrs signāls par
turpmāko pieeju eirozonas jautājumiem, t.sk. par darba metodēm un krīžu vadību
eirozonā, kā arī neeirozonas valstu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā. Latvija
uzsver, ka tādi jautājumi, kas attiecas uz visām 27 ES dalībvalstīm, piem.,
nodokļu un sociālās politikas jomās, jārisina „ES27” lēmumu pieņemšanas
formātos.
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VI. Eiropas Savienības fiskālais kompakts
2012. gada 13. janvārī.
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00.
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11.
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja.
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par starptautisku līgumu
par pastiprinātu ekonomisko savienību”.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs informēja par līguma galvenajām sastāvdaļām un
valdības izstrādāto nacionālo pozīciju. Latvija atbalsta ciešāku Eiropas Savienības
dalībvalstu fiskālo disciplīnu un ekonomisko koordināciju ar mērķi novērst
pārmērīgus budžeta deficītus, kas rada finanšu tirgu nestabilitāti Eiropā. Uzskatām, ka
stabila ekonomiskā un finanšu tirgu vide ir priekšnosacījums ilgtspējīgas un stabilas
Eiropas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Latvija atzinīgi novērtē ieceri
iesaistīt ES institūcijas šī līguma normu ieviešanā, ES tiesību pārākuma garantēšanu,
kā arī apņemšanos šī līguma normas, kad tas būs iespējams, iestrādāt ES primārajā
likumdošanā. Vienlaicīgi uzskatām, ka šī institūciju iesaiste ir iespējama tik tālu, cik
to atļauj ES pamata līgumi. Uzskatām, ka atbilstoši ES tiesību sistēmas
pamatprincipiem, ES tiesību aktus var izdot tikai un vienīgi pamatojoties uz
primārajiem tiesību aktiem, tas ir, ES pamat līgumiem. Līgums nevar kalpot par
juridisko bāzi jaunu ES līmeņa tiesību aktu izdošanai. Nepieciešams skaidri definēt,
kādā veidā Eiropas Savienības tiesas (EST) kompetence šī līguma ietvaros sader ar
Līgumu par Eiropas Savienības Darbību, jo īpaši 126. panta 10.daļu. Latvija
neatbalsta EST kompetenču paplašināšanu vairāk, kā tas nepieciešams līguma mērķu
sasniegšanai, piemēram, EST kontroli pār valstu konstitūcijām. Tāpat nepieciešams
skaidri definēt nacionālo tiesu pienākumus, ja tādi tiek paredzēti, un to mijiedarbība ar
EST pienākumiem. Turklāt Līgumam būtu jānodrošina EST uzraudzība tikai pār
juridiski skaidri definētiem līgumslēdzējpušu pienākumiem. EST kompetences
aptvērumam būtu jābūt saskanīgam ar ES tiesībās noteiktajām kompetencēm.
Latvijai ir būtiska informācijas apmaiņa un caurspīdīgums, un tādēļ, ja iespējams,
jāparedz veids kā eiro-zonā neietilpstošās valstīs, kuras apņēmušās ieviest eiro un
parakstījušas šo līgumu, var piedalīties Eirosamitos novērotāja statusā. Latvijas
interesēs ir esošo eiro ieviešanas nosacījumu saglabāšana, tādēļ Līguma kontekstā
jābūt skaidram, ka netiek mainīti eiro ieviešanas (tā sauktie Māstrihtas) kritēriji.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs informēja, ka Līguma teksts nemitīgi mainās un tā
parakstīšana paredzama 1.-2. martā Eiropadomes laikā.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas biedrs A. Lejiņš norādīja, ka nav īsti skaidrs
par Māstrihtas kritērijiem.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs norādīja, ka nav mērķis vājināt Māstrihtas
kritērijus, 3% paliek spēkā, vienkārši ir mērķis virzīties uz 0,5%.
Deputāts S. Dolgopolovs norādīja, ka ņemot vērā šī līguma nozīmīgumu, vajadzētu
strādāt pie līguma projekta katra posma, būtu jāiziet cauri katram pantam atsevišķi,
nevis jāizskata jau kopējais teksts.
Deputāte I. Grigule piezīmēja, ka atbalsta S. Dolgopolova teikto, katrs pants būtu
jāizskata atsevišķi.
Deputāts B.Cilevičs pauda bažas, ka pašreizējā līguma redakcija būtiski maina ES
Tiesas pilnvaras un jaunais līgums var nonākt pretrunā ar esošajiem ES
pamatdokumentiem.
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Ārlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji gan paskaidroja, ka Latvijas
nostāja ir, ka jaunais līgums nedrīkst nonākt pretrunā ar ES pamatlīgumiem.
Eiropas lietu komisijas sekretārs I. Pimenovs uzsver, ka Latvijas pārmērīgs gada
budžeta deficīts izveidojās starptautiskās aizņemšanās, nevis izšķērdīgas fiskālās
politikas rezultātā. Deputāts norāda, ka valsts fiskālā politika pirms krīzes nebija
ekspensīva, tāpēc to nevar izmantot par finanšu stabilitātes politikas ieganstu.
I. Pimenovs ierosināja Latvijas pozīciju noformulēt kā Saeimas lēmuma projektu un
nodot to Saeimai lemšanai.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs oponēja, ka Latvijai toreiz nebija atbildīga fiskālā
politika. Attiecībā uz pozīcijas izskatīšanu plenārsēdē, norādīja, ka neredz iespēju, kā
praktiski tas notiktos, jo līguma teksts nemitīgi mainās.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica aicināja komisiju
balsot par to vai pozīciju formulēt kā lēmuma projektu un nodot plenārsēdē.
Balsojums:
Par : 8 deputāti
Pret : 9 deputāti
Atturējās: 0 deputāti
Lēmums: Priekšlikums tiek noraidīts. Netiek pieņemts lēmums Latvijas pozīciju
noformulēt kā Saeimas lēmuma projektu un nodot to Saeimai lemšanai.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica aicināja komisiju
balsot par pozīcijas apstiprināšanu.
Pēc balsojuma deputāts S. Dolgopolovs norādīja, ka Saskaņas centra deputāti
balsojumā par pozīcijas apstiprināšanu nepiedalīsies un kopā ar divām deputātēm
I.Griguli un I. Jurševsku pameta zāli.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica izsludina
pārtraukumu.
Pēc pārtraukuma Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica
aicināja komisiju balsot par pozīcijas apstiprināšanu.
Balsojums:
Par : 10 deputāti
Pret : 0
Atturās : 0
Lēmums: Pozīcija tiek apstiprināta.
2012. gada 29. februārī.
Sēdes sākuma laiks: plkst. 9.00
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba 11
Sēdi vada: Atis Lejiņš Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas biedrs
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomē, kura notiks šā gada 1. un 2.
martā.
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs informēja, ka galvenais diskusiju temats būs ekonomikas
politikas jautājumi, gatavošanās gaidāmajiem starptautiskajiem samitiem, ārpolitikas
jautājumi, kā arī, iespējams, Eiropas Savienības paplašināšanās – ES kandidātvalsts
statusa piešķiršana Serbijai un Šengenas paplašināšanās – Bulgārijas un Rumānijas
uzņemšana.
Eiropadomes ietvaros ir plānots parakstīt Līgumu par stabilitāti, koordināciju un
pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Debates par šo nav paredzētas.
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VII. Divpaka
2012. gada 20. janvārī.
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00.
Sēde notiek: Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11.
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu
ministru padomē, kura notiks šā gada 24. janvārī.
1. Pozīcija. Par ekonomikas un budžeta uzraudzības stiprināšana eirozonas
dalībvalstīm ar nopietnām finanšu stabilitātes problēmām vai šādu problēmu
risku.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Korna informēja par Latvijas
pozīciju. Latvija kopumā atbalsta regulas priekšlikumu. Latvijai ir būtiski panākt, lai
regulā minētā pēcprogrammas uzraudzība neattiektos uz Latviju, jo, iestājoties
eirozonā 2014.gadā, Latvija vēl nebūs atmaksājusi 75% no starptautiskā aizņēmuma
programmas ietvaros piešķirtā Eiropas Komisijas aizdevuma apjoma un joprojām
atradīsies pēcprogrammas uzraudzībā no Eiropas Komisijas puses saskaņā ar ES
procedūrām un 2011.gada 21.decembrī noslēgto Saprašanās memoranda piekto
papildinājumu ar Eiropas Komisiju. Latvijai nebūtu izdevīga pašreiz spēkā esošās
pēcprogrammas uzraudzības kārtības būtiska maiņa sākot ar iestāšanos eirozonā.
Pozīcija tiek apstiprināta.
2. Pozīcija. Par kopēju budžeta plānu uzraudzību un novērtēšanu un par
eirozonas dalībvalstu pārmērīga budžeta deficīta labošanu.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Korna informēja par Latvijas
pozīciju. Latvija kopumā atbalsta regulas priekšlikumu Ņemot vērā, ka FDL ir
izstrādāts saskaņā ar ES fiskālās disciplīnas pamatprincipiem, šīs regulas noteikumi
neveido pretrunas plānotajiem fiskālās disciplīnas stiprināšanas pasākumiem Latvijā.
Regulā nav saskatāmi nosacījumi, kas būtu pretrunā Latvijas interesēm. Latvijas
interesēs ir stiprināt eirozonas fiskālo disciplīnu, jo stabila izaugsme eirozonā ir
nozīmīgs nosacījums arī Latvijas ekonomikas izaugsmei. Eiro, kas tiek nostiprināts ar
fiskālās disciplīnas noteikumiem atbilst Latvijas interesēm, gan raugoties no valsts
pozīcijām, kuras nacionālā valūta ir piesaistīta eiro, gan arī eiro ieviešanas
perspektīvā. Nākotnē Latvijai ir būtiski neatrasties Pārmērīga deficīta procedūrā.
Pozīcija tiek apstiprināta.
Lēmums: Pozīcijas uz ES Ārlietu ministru padomi un Ekonomikas un finanšu
ministru padomi tiek apstiprinātas.
2012. gada 6. jūlijā
Sēdes sākuma laiks: plkst. 10.00
Sēde notiek: Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11
Sēdi vada:
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
1.
Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un
finanšu ministru padomē, kura notiks šā gada 10. jūlijā.
1.1. Informatīvais ziņojums par „otro” ekonomikas pārvaldības paketi.
Ziņojums pieņemts zināšanai.
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2012. gada 19. septembrī
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
1. Par Eiropadomes priekšsēdētāja Hermaņa Van Rompeja ziņojumu „Ceļā uz
patiesu ekonomisko un monetāro savienību”.
2012. gada 20. septembrī
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
1. Par Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas ekonomisko un monetāro
savienību.
2012. gada 28. septembrī
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
1. Par Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas ekonomisko un monetāro
savienību.
2012. gada 30. novembrī
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
2. Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu
ministru padomē, kura notiks šā gada 4. decembrī.
2.1. Pozīcija Nr.2 Par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un
novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eirozonas dalībvalstīs.
Pozīcija apstiprināta balsojot („par” – deviņi, „pret” – nav, „atturas” – četri).
2.2. Pozīcija Nr.2 Par to eirozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības
pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības.
Pozīcija apstiprināta balsojot („par” – deviņi, „pret” – nav, „atturas” – četri).
2012. gada 14. decembrī
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
3. Par Eiropas Komisijas paziņojumu „Plāns padziļinātas un patiesas
Ekonomikas un monetārās savienības izveidei – Eiropas debašu sākums”.
Ziņo: Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.
2013. gada 27. februārī
Sēdi vada: Zanda Kalniņa-Lukaševica Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
Darba kārtībā:
Ārlietu ministrijas informatīvais ziņojums par Ekonomiskās un monetārās
savienības pilnveides jautājumiem.
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