NAV KLASIFICĒTS
IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA
Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē”
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē
un Direktoru padomē” 5.panta otro daļu, lai Latvijas pārstāvis ESM Valdē varētu
atbalstīt lēmumu par ESM 2016.gada peļņas novirzīšanu rezerves fondā un par ESM
izcenojuma politiku, ir nepieciešama Ministru kabineta piekrišana balsojumam par
attiecīgajiem jautājumiem.
Šajā nolūkā Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atļaut Latvijas pārstāvim
ESM Valdē balsot par ESM 2016.gada peļņas novirzīšanu rezerves fondā un par ESM
izcenojuma politiku.
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Pamatojums

2.

Pašreizējā
situācija
un
Līguma1 par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu (turpmāk - Līgums)
problēmas, kuru risināšanai
24. panta 2.punkts nosaka, ka ESM rezerves fondā ir jānovirza nesadalītā peļņa, kā arī
tiesību akta projekts izstrādāts,
valstīm piemēroto sankciju daudzpusējās uzraudzības, pārmērīgas budžeta deficīta un
tiesiskā regulējuma mērķis un
makroekonomisko nesabalansētību rezultātā.
būtība
2016.gadā ESM peļņa sastādīja 568 764 000,00 euro, kas salīdzinot ar
2015. gadu ir par 160,6 miljoniem euro mazāk. ESM Valdes lēmumprojekts paredz
rezerves fondā novirzīt visus 568 764 000,00 euro, ko veido 2016.gada peļņa. ESM
lēmuma projekts paredz šo peļņu nesadalīt dividendēs, bet gan novirzīt rezerves fondā.
Šāda lēmuma mērķis ir uzkrāt līdzekļus rezerves fondā, lai nodrošinātu drošības spilvenu
iespējamiem zaudējumiem nākotnē un mazinātu risku, ka būtu jāizmanto kapitāla
iesaukšana uz pieprasījuma. Jāatzīmē, ka arī iepriekšējos gados ESM peļņa tika pilnā
apjomā ieskaitīta rezerves fondā. Rezerves fondā izvietotie finanšu līdzekļi tiek investēti
saskaņā ar ESM ieguldīšanas vadlīnijām, un tas ir drošības uzkrājums, no kura var tikt
segti zaudējumi, kas var rasties ESM finanšu darbības rezultātā nākotnē.
ESM peļņa vai zaudējums attiecīgajā gadā kopš ESM dibināšanas (milj. euro)
ESM peļņa vai zaudējums
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4.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas
Cita informācija
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Saskaņā ar ESM Izcenojuma politikas 3.nodaļu reizi trīs gados ir jāpārskata
izcenojuma politika. Savukārt saskaņā ar Līguma 20.pantu par ESM Izcenojuma politiku
balso ESM Valde. Obligātā ESM izcenojuma politikas pārskatīšanas procesā tika
secināts, ka nav nepieciešams veikt izmaiņas ESM Izcenojuma politikā, t.sk. ņemot vērā
arī ESM finansēšanas stratēģijas ietvaros paredzēto jauno iespēju emitēt ne-euro valūtā.
Tāpat jāatzīmē, ka izmaksas, kas radušās emitējot ne-euro valūtā (t.sk. neplānotās
izmaksas) ir pieskaitāmas ESM finansiālā palīdzības saņēmēja dalībvalstij.
Ņemot vērā obligātā ESM izcenojuma politikas pārskatīšanas procesā gūtos
secinājumus, ir piedāvājums balsot par to, ka ESM izcenojuma politiku nemaina,
izmaksas ir attiecināmas uz ESM finansiālā palīdzības saņēmējas dalībvalsti, kā arī, ka
nākamā obligātā ESM izcenojuma politikas pārskatīšana noslēgsies ne vēlāk kā līdz
2020.gada 15.jūnijam.
Finanšu ministrija.
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas,
Projekts šo jomu neskar.
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt

1.



Deklasificēts saskaņā ar FM 28.06.2017. vēstulē Nr. 3-VK/5020 (Nr.2017-1201/7077-IP) minēto

Līgums par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu starp Beļģijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku,
Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku,
Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku,
Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku un Somijas Republiku.
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Tiesiskā regulējuma
Projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī
ietekme uz tautsaimniecību veicamās darbības.
un administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Cita informācija

Nav.

Anotācijas III, IV, V, VI un VII sadaļa - rīkojuma projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Ozoliņa, 67083823
Liga.Ozolina@fm.gov.lv
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