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Kopsavilkums 
I Globālajai finanšu krīzei un tai sekojošajai ekonomiskajai un eurozonas valsts parādu 
krīzei, kas ilga no 2008. līdz 2012. gadam, bija ilgtermiņa ietekme uz izaugsmi un 
fiskālo stabilitāti ES. Krīžu ietekmi pastiprināja ES finanšu sistēmas trūkumi un 
neatbilstīgi politikas instrumenti, uzraudzība un esošā regulatīvā vide, kā arī eurozonas 
nepilnīgā institucionālā struktūra. 

II ES ir guvusi pieredzi no šīm krīzēm un ir reaģējusi uz tām. Kopš krīžu sākuma 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir publicējusi vairākus ar šo jomu saistītus īpašos 
ziņojumus. Šajā apskatā, kas nav revīzijas ziņojums, mēs esam aprakstījuši norises 
pēdējā desmitgadē, kā arī vēl neatrisinātās problēmas, iespējamos riskus un 
rīcībpolitikas nepilnības. Savā darbā esam balstījušies uz mūsu iepriekš veiktajām 
revīzijām un citiem apskatiem, ko sagatavojušas ES iestādes vai struktūras un citas 
iesaistītās starptautiskās organizācijas. Mūsu apskats piemērotā brīdī sniedz pārskatu 
par pašlaik notiekošajām debatēm attiecībā uz to, kā reaģēt uz problēmām nākotnē. 

III Mēs esam aprakstījuši institucionālās reformas, kā arī reformas finanšu jomā. 
ES pastiprināja banku regulējumu un to uzraudzību, kā arī izveidoja sistēmu to 
pienācīgam noregulējumam. Tika izveidotas Eiropas uzraudzības iestādes un pilnveidoti 
banku un to uzraudzības iestāžu mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības 
noteikumi. ES arī izveidoja jaunas iestādes un izstrādāja politikas risinājumus grūtībās 
nonākušu dalībvalstu ES līmeņa ekonomiskai koordinēšanai un atbalstam. 

IV Šie regulatīvie un institucionālie pasākumi kopā ar ievērojamu finansiālo un 
ekonomisko atbalstu bankām un grūtībās nonākušajām dalībvalstīm padarīja 
ES ekonomiku noturīgāku. Bankām ir uzlikts pienākums palielināt to kapitāla rezerves 
un uzlabot risku un likviditātes pārvaldību. Tās ir samazinājušas ieņēmumus nenesošu 
kredītu apjomu. 

V Šajā apskatā esam norādījuši uz vēl neatrisinātajām problēmām. Piemēram, 
finanšu sektorā joprojām pastāv tādas problēmas kā banku zemais ienesīgums, 
ieņēmumus nenesoši kredīti vairākās dalībvalstīs – to apjoms samazinās, taču šādi 
aizdevumi joprojām tiek izsniegti, banku noregulējamība un nepieciešamība pabeigt 
banku savienības izveidi un pilnveidot kapitāla tirgu savienību. 

VI Valsts atbalsta pasākumi banku atbalstam un fiskālie stimuli palīdzēja stabilizēt 
ekonomiku krīzes sākumposmā, taču veicināja valsts parāda ievērojamu pieaugumu. 
Tas un tirgū radušās šaubas par eurozonas institucionālās struktūras noturību radīja 
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ārkārtīgi lielu slodzi uz atsevišķu dalībvalstu vērtspapīru ienesīgumu un kredītreitingu, 
un valsts parāda krīze atkal radīja ietekmi uz banku sektoru un plašāku ekonomiku. 

VII ES ir veikusi nozīmīgus pasākumus, lai pārrautu saikni (“apburto loku”), kas 
izveidojies starp bankām un valstīm, samazinot banku atkarību no publiskā 
finansējuma krīzes situācijās un izstrādājot nepieciešamos instrumentus to sakārtota 
noregulējuma veikšanai. ES dalībvalstis veica būtiskus fiskālos un ekonomiskos 
pasākumus, lai izvairītos no pārmērīga valdības budžeta deficīta, tādējādi uzlabojot to 
fiskālo stāvokli. 

VIII Minētie pasākumi, reaģējot uz 2008.–2012. gada krīzēm, ir nodrošinājuši 
finanšu sistēmas un banku sistēmas pamatīgākas pārbaudes un lielākas kapitāla un 
likviditātes rezerves, kā arī iekšējās rekapitalizācijas risinājumus. Pārskatītie un jaunie 
mikroprudenciālās uzraudzības noteikumi tika izmantoti, lai uzraudzītu atsevišķas 
finanšu iestādes, savukārt makroprudenciālās uzraudzības politiku izmanto, lai 
uzraudzītu un risinātu sistēmiskos riskus. 

IX Reaģēšanas pasākumi nodrošināja arī dalībvalstu fiskālās un ekonomikas politikas 
labāku uzraudzību un koordinēšanu. Eiropas pusgada process, ko ieviesa 2010. gadā, 
nodrošina satvaru ekonomikas politikas koordinācijai ES līmenī, un mūsu veiktās 
revīzijas šajā jomā ir parādījušas, ka tiek veikta efektīva analīze un, pamatojoties uz to, 
tiek sniegti atbilstīgi ieteikumi. Tomēr to pilnīgas vai pilnvērtīgas īstenošanas zemais 
līmenis joprojām ir problēma. 

X Krīzes ietekmēja arī citus sektorus, it īpaši apdrošināšanas, pensiju un nebanku 
finanšu starpnieku sektoru. Tika izstrādāti politikas risinājumi, lai mazinātu riskus, kas 
varētu rasties šajos sektoros. ES ir izveidojusi uzlabotu ES tiesisko regulējumu 
apdrošināšanas un pensiju sektoram, kā arī ir ieviesusi jaunus noteikumus, lai 
reglamentētu un stiprinātu nebanku finanšu starpnieku, atvasināto instrumentu un 
vērtspapīru finansēšanas darījumu publisko pārraudzību. Lai gan bija ievērojami 
centieni veicināt konsekventu un visaptverošu uzraudzību visās dalībvalstīs, regulējuma 
arbitrāža (izdevīgākās sistēmas meklējumi) joprojām ir realitāte un uzraudzības 
konverģence joprojām ir sarežģīts uzdevums. 

XI Pēc ES līmeņa uzraudzības iestāžu izveides tām piešķirtas papildu pilnvaras, taču 
lielākā daļa būtiskāko lēmumu joprojām tiek pieņemti dalībvalstu līmenī. Veicot 
revīzijas, esam konstatējuši, ka neefektīvi tiek pārvaldītas pretrunīgas valstu un 
ES intereses un pretrunas joprojām nav atrisinātas. Turklāt tiek plānots piešķirt papildu 
resursus Eiropas uzraudzības iestādēm atbilstīgi turpmākajos gados apstiprinātajam 
ikgadējam budžetam. 
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XII Covid-19 pandēmija būs nopietns pārbaudījums, lai izvērtētu ES ekonomiskās 
un finanšu arhitektūras noturību. Kā liecina izstrādātie fiskālie un intervences 
pasākumi, pandēmijas sekas gan ietekmes uz ekonomiku ziņā, gan arī publiskā sektora 
atbildes reakcijas apmēra ziņā ir daudz lielākas nekā 2008.–2012. gada finanšu krīžu 
sekas. 

XIII ES ir rīkojusies, īstenojot vairākus pasākumus. Pagaidu atbrīvojums no valsts 
atbalsta noteikumiem un Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma 
klauzulas aktivizēšana dod iespēju dalībvalstīm sniegt tūlītēju atbalstu uzņēmumiem un 
fiskālās politikas īstenošanai. Taču katras dalībvalsts fiskālajai veselībai pirms Covid-
19 krīzes ir būtiska ietekme uz spējām piemērot politiku un tātad arī uz pandēmijas 
ekonomiskajām sekām. Būs jāīsteno pakāpeniskas reformas, it īpaši dalībvalstīs ar 
nelielu potenciālu ekonomisko izaugsmi un/vai lielu parādu. Pastāv risks, ka Covid-
19 krīze palielinās ekonomiskās atšķirības ES.  
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Ievads 

Pamatinformācija 

01 Kopš 2008. gada globālās finanšu krīzes ir pagājuši vairāk nekā 10 gadi, taču tās 
ietekme uz Eiropas valstu ekonomiku ir bijusi ārkārtīgi liela. Līdz 2010. gadam Eiropā 
plosījās banku un eurozonas valdības parādu krīze, kas radīja ievērojamas publiskās 
izmaksas, turklāt ES piedzīvoja smagāko recesiju kopš ES dibināšanas. Krīzei bija 
ilgstoša ietekme uz vairāku dalībvalstu ekonomiku. 

02 Krīzei bija strukturālas sekas. Komisijas 2016. gada rudens ekonomikas prognoze1 
rāda, ka potenciālā izaugsme eurozonā ir samazinājusies no 1,9 % 2000.–2008. gadā 
līdz 0,5 % 2009.–2014. gadā. Minētā prognoze arī parāda, ka kopējie ieguldījumi 
ES laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam samazinājās par aptuveni 20 % un, neskatoties 
uz atlabšanu un jauno ES investīciju plānu, ieguldījumi (kā IKP daļa) joprojām nav 
sasnieguši pirmskrīzes līmeni. ES kopējais valsts parāda līmenis, kas bija augsts jau 
pirms krīzes (60–70 % no IKP), desmitgadē pēc krīzes nepazeminājās zem 80 %. 

03 Atbildes reakcija uz krīzēm ietvēra iestāžu veidošanu ES vai starpvaldību līmenī – 
tika izveidota Eiropas finanšu uzraudzības sistēma, banku savienība, pagaidu Eiropas 
Finanšu stabilitātes instruments, Eiropas Stabilitātes mehānisms un Eiropas Fiskālā 
padome. 

04 Atbildes reakcija ietvēra arī intensīvu ES reformu programmu, lai uzlabotu 
regulējumu un uzraudzību, sakārtotu noregulējumu, kā arī veiktu ekonomisko 
koordinēšanu un sniegtu atbalstu grūtībās nonākušajām dalībvalstīm. Cita starpā 
veiktie pasākumi bija banku un to uzraudzības iestāžu mikroprudenciālās un 
makroprudenciālās uzraudzības noteikumu pilnveide, jauna krīzes pārvarēšanas 
satvara izveide bankām, kuras kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas, rīcības plāna 
izstrāde kapitāla tirgu savienībai, pagaidu Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma 
izveide, Stabilitātes un izaugsmes pakta reformu īstenošana, ekonomiskās 
koordinācijas uzlabošana Eiropas pusgada ietvaros, makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūras izstrāde, Eiropas Stabilitātes mehānisma (kā starpvaldību 
iestāde) izveide un regulējuma izstrāde Eiropas Centrālās bankas tiešiem monetāriem 
darījumiem. 

                                                      
1 Eiropas Komisija, “Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times”, 

2016. gada novembris, 64. lpp. 
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05 Covid-19 pandēmija ir radījusi ekonomikas satricinājumu, kas joprojām vēršas 
plašumā. Pamatīga atlabšana būs atkarīga no tā, vai spēsim likt lietā pieredzi, kas gūta 
saistībā ar iepriekšējām krīzēm, un apzināties konstatētās nepilnībās. Joprojām ir 
jūtamas iepriekšējo krīžu radītās problēmas, un Covid-19 pandēmija ir radījusi virkni 
jaunu izaicinājumu. 

Apskata tvērums un pieeja  

06 Šis apskats nav revīzija. Mēs tikāmies un apspriedāmies ar pārstāvjiem no 
galvenajām iesaistītajām ES līmeņa iestādēm un struktūrām (Komisijas 
ģenerāldirektorātiem ECFIN ĢD un FISMA ĢD, kā arī ECB, ESRK, VNV, EBI, EVTI un 
EAAPI) un izskatījām lielu skaitu jauno ES noteikumu, pamatnostādņu un pētījumu, kas 
publicēti pēdējā desmitgadē pēc krīzes. Apskatā apkopoti arī konstatējumi, kas 
formulēti pēc krīzes sagatavotos vairākos īpašajos ziņojumos, kuri saistīti ar šo jomu.  

07 Tika uzskatīts, ka ir svarīgi veikt apskatu, lai apzinātu ES atbildes reakciju desmit 
gadus pēc iepriekšējām krīzēm. Apskata sagatavošanas laikā Covid-19 krīze šo darbu 
padarīja vēl nozīmīgāku, un apskats ir piemērotā brīdī sagatavots pārskats par pašreiz 
notiekošajām debatēm attiecībā uz to, kā reaģēt uz problēmām nākotnē. Mēs esam 
snieguši kopsavilkumu par galvenajiem pasākumiem, ko ES veica, reaģējot uz krīzēm, 
tās panākto progresu, neatrisinātajām problēmām, potenciālajiem riskiem vai politikas 
nepilnībām, kā arī informāciju par pirmo reakciju uz Covid-19 krīzi, tā papildinot 
līdztekus veikto darbu saistībā ar šo tematu2. 

08 Mūsu apskatā izklāstīti iepriekšējās finanšu krīzes galvenie iemesli, kā arī faktori, 
kas veicināja valsts parāda un ekonomikas krīzi eurozonā un ES. Esam snieguši pārskatu 
par: 

1) ES iestāžu reakciju uz finanšu krīzi un politikas risinājumiem, regulējuma un 
uzraudzības problēmām, kā arī ekonomikas dalībnieku problēmām, ar kurām 
sistēmā joprojām nākas saskarties dažādiem sektoriem; 

                                                      
2 ERP darbs saistībā ar Covid-19 cita starpā ietver ERP Atzinumu Nr. 3/2020 par ES regulas 

grozīšanu par Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanu Covid-19 uzliesmojuma 
mazināšanas vajadzībām, patlaban sagatavošanā esošu apskatu par ES ieguldījumu 
sabiedrības veselības sistēmu reakcijā uz Covid-19 krīzi un patlaban izstrādātu apskatu par 
ekonomikas politikas reakciju uz Covid-19: pasākumi un problēmas ES ekonomikas 
koordinēšanas kontekstā. 
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2) ES iestāžu reakciju uz valsts parāda krīzi un politikas risinājumiem, tostarp par 
galvenajām jomām, kurās panākts progress un joprojām pastāv problēmas; kā arī 

3) Covid-19 krīzes sākotnējo ietekmi Eiropas Savienībā apskata sagatavošanas laikā, 
ES pirmo reakciju uz to un pašreizējām problēmām. 
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Finanšu krīzes un eurozonas valdības 
parādu krīzes galvenie iemesli ES 

2008. gada finanšu krīzes galvenie iemesli ES 

09 2008. gada globālā finanšu krīze aizsākās ASV nekustamā īpašuma tirgū, kur plīsa 
augsta riska mājokļu tirgus burbulis. Tas bankām radīja ievērojamus zaudējumus, un 
2008. gadā galvenokārt saistībā ar vērtspapīrotiem kredītiem krīze sākās arī ES. Krīzi 
pastiprināja ES finanšu sistēmas trūkumi, un tā atklāja arī ES un tās dalībvalstu 
uzraudzības sistēmu, politikas instrumentu un regulatīvās vides nepilnības. 

10 ES dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko un finansiālo apstākļu un politikas dēļ krīzes 
sākumā atšķīrās arī krīzes radītā ietekme. Taču daži krīzes cēloņi bija kopīgi visai 
ES finanšu sistēmai, piemēram, tiesiskais regulējums un uzraudzības sistēma, kā arī 
ekonomikas pārvaldības mehānismi (sk. 1. tabulu). 

1. tabula. Pārskats par ES finanšu krīzes galvenajiem iemesliem 

Joma Galvenie cēloņi 

Finanšu 
sistēma 

o Vāja korporatīvā un riska pārvaldība – riski netika pietiekami 
uzraudzīti un atbilstīgi kontrolēti iestādēs, un it īpaši tas 
attiecas uz aizdevumu pieteikumu izskatīšanu un aizdevumu 
piešķiršanu (aizdevuma iniciēšana), riska darījumu ar 
konkrētiem aktīviem koncentrāciju (piemēram, riska darījumi 
ar nekustamo īpašumu dažās ES dalībvalstīs), kā arī uz 
atsevišķiem sarežģītiem finanšu produktiem, kuri tajā laikā 
lielākoties bija ārpus regulējuma piemērošanas jomas; 

o zemas kapitāla un likviditātes rezerves salīdzinājumā ar 
radušos riska līmeni – krīzes laikā vairāku nozīmīgu iestāžu 
pašu kapitāla bāze nepārsniedza 3 % no to bilances summas; 

o tādu lielu banku maksātnespēja, kuras bija “pārāk lielas, lai 
bankrotētu” (piemēram, Lehman Brothers ASV), vai lielu 
banku maksātnespējas risks ES, kas visā banku sektorā radīja 
sistēmisku stresu. 
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Tiesiskais 
regulējums un 
uzraudzības 
sistēma 

o Neatbilstīga iekšējās riska pārvaldības kvalitātes un kapitāla 
un likviditātes atbilstības mikroprudenciālā uzraudzība; 

o dalībvalstu atšķirīgie noteikumi iekšējā tirgū un lielu finanšu 
iestāžu, kuras veica darbību pāri robežām un dažādos tirgos, 
vāja ES līmeņa koordinēšana; kā arī 

o finanšu iestāžu noregulējuma un atbilstīgu likvidācijas 
mehānismu trūkums un arī ES līmeņa regulējuma trūkums, lai 
risinātu jautājumus saistībā ar pārrobežu finanšu iestāžu 
maksātnespēju. 

Ekonomiskā 
pārvaldība 

o Zemas procentu likmes pirms krīzes veicināja nekustamā 
īpašuma burbuļu veidošanos; 

o pirms krīzes lielākoties netika atrisināta makroekonomikas 
nelīdzsvarotība, jo nebija izveidota makroprudenciālā sistēma 
sistēmisko risku uzraudzībai; kā arī 

o pirms krīzes vai krīzes rezultātā uzkrājās augsts parāda līmenis 
finanšu iestādēs un plašākā ekonomikā, kas veicināja 
nelīdzsvarotu izaugsmi vairākās eurozonas dalībvalstīs. Šāda 
situācija radīja spiedienu uz valstu vērtspapīru ienesīgumu, 
veicināja finansiālu nestabilitāti un apgrūtināja finansējuma 
pieejamību kapitāla tirgos, kam, krīzei attīstoties, bija 
nepieciešama palīdzība. 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta (ERP). 

Eurozonas valdības parādu krīzes galvenie iemesli 

11 Pirms krīzes atsevišķās dalībvalstīs bija vāja publisko finanšu uzraudzība un 
kontrole, kā arī bija zems fiskālo rezervju līmenis. Arī ekonomikas politikas 
koordinācija ES līmenī bija vāja, un tas veicināja, piemēram, izmaiņas ekonomikas 
pamatos, konkurētspējas zudumu, kā arī darba tirgu un ražojumu tirgu neelastību. 
Turklāt stingra un pārvalstiska banku uzraudzības un noregulējuma satvara trūkums 
veicināja arī sadrumstalotību, kā arī tā dēvētā apburtā loka, kas veidojas starp bankām 
un valstīm, veidošanās risku. 

12 Finanšu krīze radīja lielus zaudējumus banku sektorā. Sekojošie glābšanas 
pasākumi radīja spriedzi valsts parāda vērtspapīru tirgos, un to vēl vairāk pastiprināja 
ieguldītāju šaubas par eurozonas struktūras noturību un valsts parāda līmeņu ilgtspēju, 
izraisot plašāku ietekmi ekonomikā. Lai gan valsts atbalsts bankām, nodokļu ieņēmumu 
samazināšana un citi automātiski stabilizatori kopā arī citiem fiskālās stimulēšanas 
pasākumiem palīdzēja stabilizēt ekonomiku krīzes sākotnējā posmā, tie arī veicināja jau 
tā augstā valsts parāda līmeņa vēl lielāku pieaugumu. 
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13 No 2009. gada valsts parāda pieaugums radīja spiedienu uz vairāku dalībvalstu 
vērtspapīru ienesīgumu un kredītreitingu un pat radīja ieguldītāju bažas par 
eurozonas sabrukumu. Dalībvalstis piedzīvoja krīzi, atrodoties atšķirīgā fiskālajā un 
makroekonomiskajā situācijā, un kapitāla aizplūšana no vairākām valstīm palielināja 
makroekonomikas nelīdzsvarotību pirms krīzes. 

14 ES 2010. gadā sāka īstenot finansiālās palīdzības programmas Grieķijai un Īrijai, 
kas tika atbalstītas, veicot ECB ārkārtas monetāros intervences pasākumus, un to 
mērķis bija risināt pamatā esošās fiskālās problēmas un nodrošināt monetārās politikas 
transmisijas mehānismu, kā arī novērst kaitīgo ietekmi. Vēlāk finansiālā palīdzība bija 
vajadzīga arī Portugālē (2011. g.), Spānijā (2012. g.) un Kiprā (2013. g.). 

15 Jēdzienu “apburtais loks” izmanto attiecībā uz situācijām, kad riski saistībā ar 
banku darbības nepilnībām un valstu parādsaistībām savstarpēji pastiprina viens otru. 
Dažās dalībvalstīs nepieciešamie banku glābšanas pasākumi ievērojami paaugstināja 
valsts parāda līmeni. Savukārt banku aktīvu, no kuriem liela daļa bija attiecīgās valsts 
parāda vērtspapīri, kvalitāte pasliktinājās un banku sistēma kļuva vājāka. Citās 
dalībvalstīs bankām grūtības radīja augstais parādu līmenis. Daudzas eurozonas valstis 
2012. un 2013. gadā (attiecīgi deviņas un desmit valstis) arī reģistrēja negatīvu IKP 
pieauguma radītāju. 

16 No 2012. gada institucionāli un regulatīvi risinājumi eurozonā (banku savienības 
izveide, jaunie Eiropas Centrālās bankas (ECB) intervences rīki, Eiropas Stabilitātes 
mehānisms u. c.) palīdzēja stabilizēt situāciju banku sektorā. Taču banku sektorā 
iestājās recesija augstā ieņēmumus nenesošu kredītu (INK) līmeņa dēļ, kas 
samazinājās atlabšanas periodā (2014.–2019. gads), taču vairākās eurozonas valstīs 
joprojām tiek cieši uzraudzīts. 

17 Komisija savā 2014. gada pārskatā par krīzi ziņoja, ka arī finanšu integrācija var 
būt saistīta ar finanšu stabilitātes riskiem, it īpaši vienotas valūtas zonā, ja netiek 
nodrošināta atbilstīga ES līmeņa iestāžu sistēma un ekonomikas politikas koordinācija3. 

  

                                                      
3 Komisijas dienestu darba dokuments “Economic Review of the Financial Regulation Agenda 

Chapters 1 to 4”, SWD(2014) 158 final, 36. lpp. 
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ES reakcija uz finanšu krīzi 

Vispārīga informācija 

18 Kopš 2009. gada ir veikti vairāki pasākumi, lai uzlabotu ES un eurozonas finanšu 
sistēmas noturību. Tos var grupēt, kā norādīts turpmāk (sk. 1. attēlu). 

o Institucionāli risinājumi: 

— Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) izveide, kas ietver Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) un 
EUI Apvienoto komiteju, kā arī dalībvalstu kompetentās un uzraudzības 
iestādes; 

— banku savienības (BS) izveide, kurā piedalās eurozonas valstis, kā arī citas 
dalībvalstis, kuras to vēlas. BS patlaban veido vienotais uzraudzības 
mehānisms (VUM), ko pārvalda ECB, vienotais noregulējuma mehānisms 
(VNM) ar Vienotā noregulējuma valdi (VNV) un vienotā noregulējuma fondu 
(VNF). Ir iesniegti arī priekšlikumi izveidot Eiropas noguldījumu 
apdrošināšanas sistēmu (ENAS). 

o Regulatīvie un politikas risinājumi: 

— pilnveidoti mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības 
noteikumi bankām un to uzraudzības iestādēm; 

— jauns krīzes pārvarēšanas satvars bankām, kuras kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas, kas patlaban sastāv no Banku atveseļošanas un 
noregulējuma direktīvas4 un Vienotā noregulējuma mehānisma regulas5; 

— pilnveidots tiesiskais regulējums nebanku sektoram, proti, apdrošināšanas, 
darba devēju pensiju, nebanku finanšu starpnieku un tirgus infrastruktūras 
sektoram; 

                                                      
4 Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību 

atveseļošanas un noregulējuma režīmu, 15.5.2014. 

5 Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru 
kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot 
vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, 15.6.2014. 
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— kapitāla tirgu savienība (KTS), tostarp Komisijas rīcības plāns6, lai palielinātu 
uzsvaru uz darbu, kas jāveic, lai izveidotu kapitāla un ieguldījumu 
pakalpojumu vienoto tirgu. 

1. attēls. ES reakcija uz finanšu krīzi 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta (ERP). 

Iestāžu reakcija uz finanšu krīzi 

Galvenās norises 
Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) 

19 ES, pamatojoties uz Finanšu uzraudzības jautājumu augsta līmeņa darba grupas 
ziņojumā (tā dēvētais Larosière ziņojums)7 izdarītajiem secinājumiem, 2010. gadā 
izveidoja EFUS – jaunu uzraudzības sistēmu, lai reaģētu uz krīzi. 

                                                      
6 Eiropas Komisija, “Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei”, COM (2015) 468 final, 

30.9.2015. 

7 Finanšu uzraudzības jautājumu augsta līmeņa darba grupas ziņojums, 2009. gada februāris. 

ES reakcija uz finanšu krīzi
Divi vienlaikus īstenoti un saistīti pasākumu kopumi

Institucionāli risinājumi
ES līmeņa iestāžu, instrumentu, mehānismu un satvaru 

izveide

Regulatīvie un politikas risinājumi
Noteikumi ekonomikas dalībnieku un finanšu 
instrumentu reglamentēšanai un uzraudzībai

To veido:
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• EUI (EBI, EAAPI un EVTI)
• EUI Apvienotā komiteja
• VKI
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(EFUS)
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• VUM (ECB un VKI)
• VNM (VNI, VNV un VNF)
• Ierosinātā ENAS

Banku 
savienība 
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Tostarp: 

• jauni 
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bankām un to 
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iestādēm

• jauns krīzes 
pārvarēšanas 
satvars 

Banku sektors

Jaunas 
uzraudzības 
sistēmas

Apdrošināšan
a un pensijas

Sastāv no rīcības 
plāna

Kapitāla tirgu 
savienība 
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20 EFUS ir mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības iestāžu 
vairāklīmeņu sistēma, kas izveidota, lai nodrošinātu konsekventu un saskaņotu 
finanšu uzraudzību ES. To veido ESRK, Eiropas uzraudzības iestādes, dalībvalstu un 
uzraudzības kompetentās iestādes un EUI Apvienotā komiteja, kas pārvalda trīs 
uzraudzības iestāžu koordinēšanu (sk. 2. attēlu). 

2. attēls. Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta (ERP). 

21 “Sistēmisks risks” ir finanšu sistēmas darbības traucējumu risks, kam var būt 
ievērojama negatīva ietekme uz Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu reālo 
ekonomiku un uz iekšējā tirgus darbību. Finanšu starpnieki, tirgi un infrastruktūra var 
būt sistēmiski nozīmīgi atkarībā no to lieluma un to saistības ar citiem finanšu sistēmas 
elementiem, kā arī no ietekmes uz sistēmu apmēra maksātnespējas gadījumā. ESRK, 
kas tika izveidota 2010. gadā8, veic uzraudzības funkciju, lai atklātu sistēmiskos riskus 
ES un ieteiktu pasākumus šādu risku novēršanai vai mazināšanai. Šajā nolūkā ESRK: 

o nosaka sistēmiskos riskus un to prioritāti; 

                                                      
8 Regula (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu, 24.11.2010. 

+ +
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o izsaka brīdinājumu un ieteikumus, kā arī uzrauga to, kā dalībvalstis, valstu 
iestādes, Komisija un ES finanšu uzraudzības iestādes īsteno ieteikumus, 
izmantojot mehānismu “rīkojies vai paskaidro”; 

o sniedz atzinumus par konkrētu makroprudenciālās uzraudzības politikas 
pasākumu piemērotību, pirms tos pieņem ES dalībvalstis vai ECB9; 

o sadarbībā ar EUI uzsāk un koordinē ES līmeņa stresa testus. 

22 Trīs EUI (Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestāde (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)), kas tika izveidotas 
2011. gadā10, to attiecīgajos sektoros ir līdzīga struktūra pārvaldības, mērķu un funkciju 
ziņā (sk. I pielikumu). To galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka valstu kompetentās 
iestādes (VKI) visā ES konsekventi piemēro noteikumus, un sadarboties ar Komisiju, lai 
sagatavotu detalizētus sekundāros tiesību aktus finanšu pakalpojumu regulu un 
direktīvu īstenošanai: 

o EBI un banku regulatīvā iestāde. Tā nodrošina efektīvu un konsekventu 
prudenciālo regulējumu un uzraudzību, kā arī nodrošina banku sektora integritāti, 
efektivitāti un pienācīgu darbību. Tās galvenie uzdevumi ir veicināt Eiropas 
noteikumu kopuma bankām izstrādi un pieņemšanu, kā arī sekmēt uzraudzības 
konverģenci un uzraudzīt riskus ES banku sektorā (tostarp organizēt banku stresa 
testus). EBI kopš 2020. gada ir arī zināma loma nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas uzraudzības koordinēšanā; 

o EAAPI ir apdrošināšanas un aroda pensiju pakalpojumu sniedzēju regulatīvā 
iestāde. Tās uzdevumi cita starpā ir uzraudzīt pārrobežu apdrošināšanas grupas, 
aizsargāt patērētājus, nodrošinot regulējuma un uzraudzības augstu, efektīvu un 
nemainīgu līmeni un atjaunot uzticību finanšu sistēmai; 

o EVTI ir finanšu tirgu regulatīvā iestāde. Tā nodrošina ES finanšu sistēmas 
stabilitāti, veicinot ieguldītāju aizsardzību un stabilus un sakārtotus finanšu tirgus. 
EVTI uzdevumi cita starpā ir politikas veidošana, kredītreitingu aģentūru (CRA), 
darījumu reģistru, vērtspapīrošanas reģistru, atzīšanas lēmumu un trešo valstu 
centrālo darījumu partneru atbilstības novērošanas tieša uzraudzība, risku analīze, 

                                                      
9 Kapitāla prasību direktīvas (KPD IV) 133. pants un Kapitāla prasību regulas (KPR) 458. pants 

piešķir ESRK mandātu pieņemt šādus atzinumus. 

10 Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido EBI; Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido EVTI; 
Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido EAAPI, 24.11.2010. 
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ES tiesību aktu pārkāpumu atklāšana, kā arī darbs uzraudzības konverģences 
veicināšanas jomā. 

23 Trīs EUI sadarbojas EUI Apvienotajā komitejā – informācijas apmaiņas ar ESRK 
forumu, koordinējot to uzraudzības darbības un starpnozaru sadarbību tādās jomās kā 
mikroprudenciālā uzraudzība, starpnozaru norises, finanšu stabilitātes riski un 
ietekmējamība, privāto ieguldījumu produkti, finanšu konglomerātu uzraudzība, 
uzskaite un revīzija. 

Banku savienība (BS) 

24 BS mērķis ir nodrošināt banku stabilitāti un spēju izturēt turpmākas finanšu 
krīzes, novērst nodokļu maksātāju naudas izmantošanu maksātnespējīgu banku 
glābšanai, samazināt tirgus sadrumstalotību, saskaņojot finanšu nozares noteikumus, 
un nostiprināt finanšu stabilitāti eurozonā un visā ES.  

25 Paredzēts, ka BS veidos trīs pīlāri (sk. 3. attēlu), un tie ir: 

o VUM, kas izveidots 2013. gadā11 un ko patlaban veido ECB un 19 VKI, kuras ir tieši 
atbildīgas par mazāk nozīmīgu banku uzraudzību: 

— VUM ir atbildīgs par nozīmīgāko banku tiešu mikroprudenciālu uzraudzību, 
kas tiek īstenota ar ECB starpniecību, un visu pārējo eurozonas banku netiešu 
uzraudzību (ciešas sadarbības īstenošanā var iesaistīties arī citas dalībvalstis); 

o VNM, kas izveidots 2015. gadā12 un ko patlaban veido VNV un valstu 
noregulējuma iestādes (VNI): 

— VNM patlaban veido 19 dalībvalstu 20 VNI, kas ir tieši atbildīgas par visām 
bankām, kuras ir ārpus VNV tiešās kompetences jomas; 

— VNV ir centrālā noregulējuma iestāde BS, un tā ir atbildīga par to, lai tiktu 
nodrošināts to banku sakārtots noregulējums, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas, radot minimālas izmaksas. Tā ir atbildīga par 
noregulējuma plānošanu, MREL noteikšanu (minimuma prasības pašu 
kapitālam un atbilstīgām saistībām), banku noregulējamības novērtēšanu, 
būtisku šķēršļu, kas kavē noregulējumu, novēršanu attiecīgos gadījumos, 

                                                      
11 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai 

bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu 
prudenciālo uzraudzību. 

12 Regula (ES) Nr. 806/2014 (VNM regula). 
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noregulējuma shēmas sagatavošanu bankām, kuras tiek uzraudzītas tieši, 
izmantojot VUM, vai pārrobežu bankām un par vienotā noregulējuma fonda 
pārvaldību. Noteiktos apstākļos VNM var izmantot VNF, lai finansētu tādu 
banku noregulējumu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas; 

— VNF tiek finansēts no iemaksām, ko veic banku sektora dalībnieki; 

o priekšlikums par ENAS13, ko iesniegusi Komisija, lai pabeigtu BS izveidi, 
nodrošinot vienotu satvaru noguldījumu garantiju sistēmām14. Priekšlikums 
joprojām tiek apspriests. 

3. attēls. Ierosinātās banku savienības (BS) trīs pīlāri 

 
Avots: Eiropas Komisija. 

Panāktais progress un galvenās problēmas 
Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) 

26 ESRK publicē ieteikumus un uzrauga to, kā dalībvalstis, valstu iestādes un 
ES uzraudzības iestādes tos īsteno, izmantojot mehānismu “rīkojies vai paskaidro”. 

                                                      
13 Priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas 

noguldījumu apdrošināšanas sistēmu, 24.11.2015. 

14 Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/49/ES par 
noguldījumu garantiju sistēmām ir saskaņotas valstu sistēmas, taču ar to nepietiek, lai 
panāktu vienādu pārliecību visā vienotajā tirgū. 

VUM

vienotais uzraudzības 

mehānisms 

VNM

vienotais noregulējuma 

mehānisms

ENAS

Eiropas noguldījumu 

apdrošināšanas sistēma 

Banku savienība (BS)
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Kopš 2011. gada ESRK ir sniegusi ieteikumus dalībvalstīm un attiecīgajām iestādēm. Tā 
izdeva brīdinājumus un ieteikumus 2016. un 2019. gadā attiecībā uz vidējā termiņa 
neaizsargātību mājokļa īpašumu sektorā. ESRK 2019. gadā pauda viedokli, ka dažas 
dalībvalstu iestādes nav veikušas pietiekamus pasākumus saistībā ar neaizsargātību 
mājokļa īpašumu sektorā, un sniedza ieteikumus ar īpašām pamatnostādnēm attiecībā 
uz uzraudzības iestāžu iejaukšanās pasākumiem15. 

27 Lai veicinātu makroprudenciālās uzraudzības instrumentu konsekventu 
piemērošanu ES, ESRK sagatavoja virkni makroprudenciālās uzraudzības politikas 
dokumentu.16 Līdz šim lielākā daļa instrumentu ir izmantoti banku sektorā. 
Makroprudenciālās uzraudzības sistēma pārējos sektoros ir mazāk attīstīta un 
joprojām tiek apspriesta ES līmenī. 

28 Komisija centās paplašināt Eiropas uzraudzības iestāžu mandātu, uzlabot 
pārvaldību un palielināt finansējumu, ierosinot grozījumus to dibināšanas regulās17. 
Taču pieņemtās regulas tikai minimāli risināja nepilnības dalībvalstu un ES pretrunīgo 
interešu pārvaldībā, kas uzsvērtas mūsu revīzijās: 

o Piemēram, mūsu īpašajā ziņojumā par EBI stresa testu18 mēs konstatējām, ka EBI 
pārvaldības struktūra balstīta uz dalībvalstu iestāžu ievērojamu iesaisti, jo tās 
Uzraudzības padomē ir valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, kuru iecelšanu 
neapstiprina neviena ES iestāde. Tas var radīt spriedzi, jo padomes locekļi var 
aizstāvēt tikai valstu, nevis plašākas Eiropas intereses. 

                                                      
15 ESRK 2019. gada 23. septembra preses relīze, pieejama šeit: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190 923~75f4b1856d.en.ht
ml. 

16 Sk. ESRK stratēģijas dokumentu, tās galveno ziņojumu par banku sektora 
makroprudenciālās uzraudzības politiku, tās rokasgrāmatu iestādēm, kas veic 
makroprudenciālo uzraudzību, kā arī citus politikas dokumentus un lēmumus; pieejami šeit: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 Sk. Komisijas 2017. gada 20. septembra paziņojumu par integrētas uzraudzības 
pastiprināšanu nolūkā stiprināt kapitāla tirgu savienību un finanšu integrāciju mainīgā vidē. 
https://ec.europa.eu/info/publications/170 920-esas-review_en. 

18 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2019 “Banku ES mēroga stresa testi: sniegts nesalīdzināms 
informācijas apjoms par bankām, bet vajadzīga labāka koordinācija un koncentrēšanās uz 
riska faktoriem”, 8. punkts. 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
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o Šā paša iemesla dēļ mūsu īpašajā ziņojumā par EAAPI19 mēs konstatējām – tas, ka 
Uzraudzības padome apstiprina EAAPI uzraudzības stratēģiju, var apdraudēt 
EAAPI neatkarību un liegt tai sasniegt mērķus, jo vairāki EAAPI instrumenti 
(piemēram, profesionālizvērtēšana) ir paredzēti, lai sniegtu konstruktīvu, taču 
kritisku atgriezenisko saiti par VKI darbu. 

29 Lai nodrošinātu atbilstību EUI pamatnostādnēm un regulatīvajām prasībām, 
Eiropas uzraudzības iestādes var rīkoties saskaņā ar procedūrām “ievērot vai 
paskaidrot” un “Savienības tiesību aktu pārkāpums”. Tomēr mēs konstatējām, ka 
darbības, ko Eiropas uzraudzības iestādes var veikt, būtībā ietver tikai neatbilstības 
gadījumu uzraudzību un ziņošanu par tiem, nevis sankciju piemērošanu. Turklāt, lai 
gan procedūras “ievērot vai paskaidrot” un “Savienības tiesību aktu pārkāpums” ir 
efektīvas, tās pilnībā nenodrošina pārredzamību attiecībā uz ārējām ieinteresētajām 
personām un patērētājiem (par to liecina procedūru atjauninājumu ierobežotais skaits 
un ilgie nepaziņošanas periodi). Skatīt, piemēram, mūsu secinājumus šai sakarā, kas 
izdarīti revīzijā par EAAPI 2018. gadā20. 

30 Veicot revīzijas, konstatējām arī resursu ierobežojumus, kas liedza Eiropas 
uzraudzības iestādēm pilnvērtīgi īstenot tām uzticētos pienākumus un uzraudzības 
funkcijas. Piemēram, mūsu īpašajā ziņojumā par EBI stresa testu21 konstatējām, ka 
resursu trūkuma dēļ EBI paļāvās uz kompetentajām iestādēm, lai tiktu pārbaudīts tas, 
kā bankas izmanto stresa testa metodiku. Veicot revīziju par kredītreitingu 
aģentūrām22, konstatējām, ka EVTI resursu ierobežojumu dēļ bija sarežģīti izpildīt visas 
augstās regulatīvās prasības. 

31 Atšķirībā no banku sektora, kurā ir VUM, ES apdrošināšanas sektorā nav 
centrālās uzraudzības iestādes. EAAPI nav tiešas iestāžu uzraudzības funkciju23 – 
iestāžu uzraudzītājas ir VKI. ERP novēroja, ka uzraudzības iestāžu veiktās uzraudzības 
un sadarbības kvalitāte būtiski atšķiras. Mūsu īpašajā ziņojumā par EAAPI mēs 
uzsvērām, ka, lai gan EAAPI īstenoja ievērojamus centienus, lai veicinātu konsekventu, 

                                                      
19 ERP īpašais ziņojums Nr. 29/2018 “EAAPI būtiski veicināja uzraudzību un stabilitāti 

apdrošināšanas nozarē, tomēr joprojām pastāv lielas problēmas”, 79. punkts. 

20 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2018, 81.–83. punkts. 

21 ERP Īpašais ziņojums Nr. 10/2019, 68., 80. un 83. punkts. 

22 ERP īpašais ziņojums Nr. 22/2015 “ES īstenotā kredītreitingu aģentūru uzraudzība ir labi 
izveidota, taču vēl nav pilnībā efektīva”, 55. punkts. 

23 Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido EAAPI. 
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stingru un visaptverošu uzraudzību visās dalībvalstīs, regulējuma arbitrāža joprojām ir 
realitāte un uzraudzības konverģence joprojām ir sarežģīts uzdevums, un tas jo īpaši 
attiecas uz tādām jomām kā iekšējo modeļu izmantošana. Dažas uzraudzības iestādes 
centās pasargāt vietējos apdrošinātājus, nosakot zemākas kapitāla prasības, savukārt 
citas pieprasīja stingrāku uzraudzību un izvirzīja augstākas kapitāla prasības. 
ERP konstatēja arī to, ka VKI nesniedza EAAPI nepieciešamos datus par iekšējiem 
modeļiem, lai EAAPI varētu veikt pienācīgu uzraudzību24. 

32 Kopumā Eiropas uzraudzības iestādēm ir vājas izpildes panākšanas pilnvaras. 
Daļēji iemesls ir padomju struktūra un sastāvs un daļēji – pieejamo juridisko līdzekļu 
ierobežotība. Visām trīs Eiropas uzraudzības iestādēm Komisija sagatavoja sīki 
izstrādātu aplēsi par resursiem, kas nepieciešami, lai veiktu stingrāku uzraudzību 
(pilnslodzes ekvivalenti: EBI – 22, EAAPI – 36 un EVTI – 75 2020.–2027. gada periodā)25. 
Šie papildu resursi turpmākajos gados jāapstiprina ikgadējās budžeta procedūrās. 

Banku savienība (BS) 

33 Mūsu īpašajā ziņojumā par VUM mēs uzsvērām, ka VUM tika sekmīgi izveidots īsā 
laikposmā26. Taču mēs novērojām, ka kopējās uzraudzības komandas un pārbaudes uz 
vietas joprojām lielā mērā bija atkarīgas no VKI ieceltā personāla. It īpaši pārbaužu 
veikšanai uz vietas ECB bija tikai ierobežota kontrole pār komandu veidošanu. Mēs 
ieguvām arī pierādījumus par nepietiekamu personāla līmeni27. ECB norāda, ka tā ir 
ņēmusi vērā ziņojuma konstatējumus un ir veikusi vairākus pasākumus. VNV ziņojumā 
par 2019. gadu norādīts uz cilvēkresursu pieaugumu pēdējos gados, 2019. gada beigās 
sasniedzot 87,5 % no plānotajiem 400 darbiniekiem28. Patlaban veiktajā revīzijā par 
VNM šīs tendences analizētas plašāk. 

34 VNF finansējums 2020. gada jūnijā bija palielināts līdz aptuveni 
42 miljardiem EUR29. Tiek plānots sasniegt mērķa līmeni – vismaz 1 % no visu 

                                                      
24 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2018, 26. un 27. punkts, 41. un 42. punkts, 50. punkts, 96. un 

97. punkts un 3. izcēlums. 

25 Komisijas 2019. gada 21. aprīļa Lēmums par iekšējiem noteikumiem par Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta izpildi (Eiropas Komisijas sadaļa) Komisijas dienestu ievērībai, “Legislative 
financial statement 'agencies'”, 7. pielikums. 

26 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2016, 184. punkts. 

27 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2016, 190. un 191. punkts. 

28 VNV 2019. gada ziņojums, 39. lpp. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 un VNV faktu lapa par 2020. gada ex ante iemaksām. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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BS kredītiestāžu segtajiem noguldījumiem (aptuveni 70 miljardi EUR 2019. gadā) līdz 
2023. gada beigām. 

35 2019. gadā politiskā līmenī tika nolemts, ka ESM nodrošinās atjaunojamu 
kredītlīniju VNF kā finansiāla atbalsta mehānismu, jo VNF mērķlīmenis varētu nebūt 
pietiekams, lai segtu svarīgu iestāžu noregulēšanas vajadzības. Šī vienošanās ir iekļauta 
ESM līguma grozījumos, kas vēl jāparaksta un jāratificē. Kredītlīnijas apmēram jābūt 
līdzvērtīgam VNF finansējumam. Vienošanās stāsies spēkā tikai 2024. gadā vai ātrāk, ja 
tiks pieņemts priekšlikums par agrāku īstenošanu. Lai gan pilnībā finansēts VNF ar 
atbalsta mehānismu varētu nodrošināt pietiekamus resursus pat lielas starptautiskas 
bankas vai vairāku banku noregulējuma veikšanai, joprojām nav skaidrs, vai VNF 
varētu nodrošināt pietiekamu likviditāti noregulējuma procesā30. Tas tiek vērtēts 
mūsu patlaban notiekošajā VNM revīzijā. 

36 Diskusijas par EDIS notiek politiskā līmenī31, un līdz 2020. gada vidum tā nebija 
izveidota. 

Politikas risinājumi finanšu sektora noturības uzlabošanai 

Galvenās norises 
Pilnveidots mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības noteikumu 
kopums bankām un to uzraudzības iestādēm 

37 Pēc finanšu krīzes ES pārskatīja banku, kuras veic darbību ES, mikroprudenciālās 
uzraudzības sistēmu atbilstīgi pasaules līmeņa reformām, kas paredzētas regulējumā 
“Bāzele III”.32 Šīs sistēmas galvenie elementi ir šādi: 

o prasība bankām uzlabot kapitāla pietiekamību – kopš krīzes bankām tiek prasīts 
koriģēt to kapitāla rādītājus, lai nodrošinātu kapitāla pietiekamību attiecībā pret 
to konstatētajiem riskiem. Turklāt bankām bija jāaprēķina, jāpaziņo un jāizpauž to 

                                                      
30 Eiropas Parlaments, “Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 

liquidity in resolution?”, 2019. gada jūlijs. 

31 Prezidentūras 2018. gada 12. jūnija progresa ziņojums par DFS ad hoc darba grupas darbu 
banku savienības stiprināšanā, ziņojums Nr. 9819/18; Eurogrupas priekšsēdētāja Mario 
Centeno 2019. gada 5. decembra vēstule Eurosamita priekšsēdētājam Charles Michel. 

32 “Bāzele III” ir starptautisks banku tiesiskais regulējums – sk. šeit: 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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sviras rādītājs, un līdz 2021. gada jūnija beigām tas būs vispārējā minimālā 
kapitāla prasība attiecībā uz bankas aktīviem neatkarīgi no to riska profila; 

o prasība uzlabot bankas riska pārvaldības kvalitāti – bankām tiek prasīts precīzāk 
noteikt un rūpīgāk izvērtēt to riskus, izmantojot vai nu standartizēto pieeju, vai 
savus iekšējos modeļus33. Rezultāti nosaka kapitāla līmeni, kas bankām 
jānodrošina; 

o prasība uzlabot likviditātes pārvaldību – likviditātes seguma rādītājs (LSR) tika 
ieviests kā jauna prasība, lai uzlabotu banku īstermiņa noturību pret likviditātes 
riskiem. 2021. gadā neto stabila finansējuma rādītājs būs saistoša prasība 
finansējuma likviditātes riska mazināšanai ilgākā laikposmā, izvirzot prasību 
bankām finansēt to darbības no pietiekami stabiliem finansējuma avotiem; kā arī 

o prasība uzlabot aktīvu kvalitāti un samazināt ieņēmumus nenesošu kredītu (INK) 
apmēru – tādu klientu dēļ, kuri nepildīja savas saistības finanšu krīzes laikā un pēc 
tās, ES bankām nācās risināt problēmas saistībā ar augstu INK līmeni. Bankām 
izvirzīta prasība pietiekamā mērā samazināt aizdevumu portfeļu vērtību, lai segtu 
iespējamos zaudējumus, kas var rasties. Lai samazinātu esošo INK līmeni un 
novērstu INK uzkrāšanos nākotnē, ECOFIN padome 2017. gada jūlijā pieņēma 
rīcības plānu, kā risināt ieņēmumus nenesošo kredītu problēmu Eiropā34, un 
Komisija 2018. gada martā iekļāva pasākumu kopumu uzraudzības sistēmā35. 

Jauna krīzes pārvarēšanas satvara izveide bankām, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas 

38 Krīzes pārvarēšanas satvara ieviešana bankām, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas, ir nozīmīgs solis, lai uzlabotu finanšu sektora noturību. Lai gan 
bankas bankrots ir normāla parādība ikvienā funkcionējošā tirgū, tas var radīt 
ievērojamu negatīvu ietekmi uz ekonomiku, ja nav izveidots atbilstīgs satvars procesa 
sakārtotai pārvaldībai. Lai mazinātu šādus riskus, ES ir izveidojusi visaptverošu krīzes 
pārvarēšanas satvaru bankām, ko veido Banku atveseļošanas un noregulējuma 
direktīva un Vienotā noregulējuma mehānisma regula.  

                                                      
33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par 

prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, 
107. panta 1. punkts; 

34 Padomes preses relīze “Banku sektors –Padome izklāsta rīcības plānu attiecībā uz 
ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem”, 2017. gada 11. jūlijs. 

35 Komisija, package of documents on measures to address the risks related to NPLs, 
2018. gada 14. marts. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/lv-LV/RV%20Financial%20Crisis/Banku%20sektors%C2%A0%E2%80%93%20Padome%20izkl%C4%81sta%20r%C4%ABc%C4%ABbas%20pl%C4%81nu%20attiec%C4%ABb%C4%81%20uz%20ie%C5%86%C4%93mumus%20neneso%C5%A1iem%20aizdevumiem
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/lv-LV/RV%20Financial%20Crisis/Banku%20sektors%C2%A0%E2%80%93%20Padome%20izkl%C4%81sta%20r%C4%ABc%C4%ABbas%20pl%C4%81nu%20attiec%C4%ABb%C4%81%20uz%20ie%C5%86%C4%93mumus%20neneso%C5%A1iem%20aizdevumiem
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/lv-LV/RV%20Financial%20Crisis/Banku%20sektors%C2%A0%E2%80%93%20Padome%20izkl%C4%81sta%20r%C4%ABc%C4%ABbas%20pl%C4%81nu%20attiec%C4%ABb%C4%81%20uz%20ie%C5%86%C4%93mumus%20neneso%C5%A1iem%20aizdevumiem
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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39 Krīzes pārvarēšanas satvars bankām paredz četrus galvenos posmus 
(sk. 4. attēlu). Sagatavošanas posmā uzraudzības iestādes uzrauga bankas, lai savlaicīgi 
konstatētu visu veidu krīzes. Vienlaikus noregulējuma iestādes nodrošina, ka visas 
bankas ir noregulējamas un ka ir izstrādāti aktuāli noregulējuma plāni. Ja banka nonāk 
grūtībās, uzraudzības iestādes var izmantot agrīnas intervences pasākumus. Ja situācija 
tomēr turpina pasliktināties, uzraudzības vai noregulējuma iestādēm banka ir jāatzīst 
par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga. Pēc tam noregulējuma 
iestādēm ir jāizvērtē, vai noregulējums ir vajadzīgs, samērīgs un sabiedrības interesēs, 
un jāsagatavo noregulējuma shēma (sk. II pielikumu). Ja noregulējums nav sabiedrības 
interesēs, banka tiek likvidēta, īstenojot valsts maksātnespējas procedūras. 

4. attēls. ES banku krīzes pārvarēšanas četri posmi 

 
Avots: ERP, pielāgots no ECB. 

40 Jaunajā noregulējuma satvarā ietilpst kapitāla instrumentu norakstīšanas un 
konvertēšanas instruments36 un iekšējās rekapitalizācijas37 instruments, kuru mērķis ir 
zaudējumu slogu novirzīt no nodokļu maksātājiem uz akcionāriem un kreditoriem (kas 
būtu ieguvēji, ja banka gūtu peļņu). Satvarā ietilpst arī trīs noregulējuma instrumenti – 
uzņēmuma pārdošanas instruments, pagaidu iestādes instruments un aktīvu 
nodalīšanas instruments. Lai aizsargātu tiesības uz privātīpašumu, princips “neviens 
kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastās maksātnespējas procedūras gadījumā” 
nodrošina, ka noregulējuma gadījumā neviens akcionārs un/vai kreditors nav sliktākā 
situācijā nekā likvidācijas gadījumā saskaņā ar valsts maksātnespējas likumiem. 

                                                      
36 Regula (ES) Nr. 806/2014, 21. pants. 

37 Regula (ES) Nr. 806/2014, 27. pants. 
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41 Nozīmīgs pasākums noregulējamības nodrošināšanai ir prasība bankām 
nodrošināt pietiekamu zaudējumu segšanas spēju minimuma prasības pašu kapitālam 
un atbilstīgām saistībām (MREL) veidā, jo tā nodrošina iekšējās rekapitalizācijas 
instrumenta iespējamu izmantošanu38. MREL sastāv no kapitāla prasības un 
rekapitalizējamu saistību apmēra, ko var izmantot bankas rekapitalizācijai39. Vēl viens 
būtisks pasākums ir noregulējamības būtisku šķēršļu noteikšana un likvidēšana40. 

42 Iekšējās rekapitalizācijas instruments ir nozīmīgs noregulējuma satvara elements, 
taču to papildina arī VNF un obligātās noguldījumu garantiju sistēmas, kā arī ierosinātā 
ENAS, lai nodrošinātu sakārtotu noregulējumu banku bankrota gadījumā, neizmantojot 
valstu glābšanas pasākumus, kas var radīt apburto loku starp bankām un valstīm. Tos 
priekšfinansē nozare. 

43 Visu iepriekš minēto noregulējuma pasākumu mērķis ir pārraut apburto loku 
starp bankām un valstīm un novērst to, ka bankas kļūst “pārāk lielas, lai bankrotētu”. 
Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvā arī noteikts, ka publiskais finansējums 
būtu jāizmanto tikai “ārkārtas situācijā, iestājoties sistēmiskai krīzei”, un kā pēdējais 
līdzeklis, ievērojot stingrus nosacījumus un prasības41. 

44 Ja tiek izmantots publiskais finansējums, tostarp VNF, gan likvidācijas, gan arī 
noregulējuma procesam ir jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. Valsts atbalsta 
noteikumi novērš publiskā finansējuma izmantošanu tādā veidā, kas var radīt 
konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū42. Gan finanšu krīzes laikā, gan arī pēc tās 
Komisija publicēja vairākus skaidrojošus paziņojumus par valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanu43. Tā joprojām piemēro 2013. gada paziņojumu par bankām. 

                                                      
38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido 

kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu, 
45. pants. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel 

40 VNM regula, 10. panta 7. punkts. 

41 Direktīva 2014/59/ES, 37. panta 10. punkts un 56. panta 3. punkts. 

42 LESD, 107. un 108. pants. 

43 Komisijas paziņojumi par valsts atbalstu bankām un finanšu iestādēm, kas pieņemti 
laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam: IP/08/1495, IP/08/1901, IP/09/322, IP/08/1993, 
IP/09/1180, IP/10/1636, IP/11/1488, IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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Pilnveidots ES tiesiskais regulējums apdrošināšanas un pensiju sektoriem 

45 Reaģējot uz mainīgo riska vidi un starptautisko regulējumu44, arvien sarežģītākām 
ieguldījumu metodēm un starpnozaru norisēm, ES ar direktīvu “Maksātspēja II”45 
pieņēma jaunus mikroprudenciālās uzraudzības noteikumus attiecībā uz 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas veicināja: 

o visaptverošāka satvara izveidi, lai uzraudzītu apdrošinātāju riska pārvaldību, ar 
mērķi vēl vairāk saskaņot valstu prudenciālās uzraudzības standartus; 

o pret risku jūtīgu kapitāla prasību ieviešanu, kuras ir līdzīgas reformētajiem banku 
kapitāla rādītājiem un kuru mērķis ir nodrošināt, lai atsevišķiem apdrošinātājiem 
būtu nepieciešamais kapitāls attiecībā pret to specifiskā riska profilu46; 

o to ierobežojumu likvidēšanu, ko dalībvalstis uzlikušas apdrošinātāju ieguldījumu 
portfeļa sastāvam. Apdrošinātāji var veikt ieguldījumus atbilstīgi piesardzības 
principam, ja vien tiek izpildītas jaunās kapitāla prasības; 

o jaunu kvalitatīvu prasību ieviešanu apdrošinātājiem, pamatojoties uz uzraudzības 
pārbaudes procesu (tā dēvētais 2. pīlārs) un noteikumiem par informācijas par 
tirgus risku atklāšanu un uzraudzības pārskatu iesniegšanu (tā dēvētais 3. pīlārs). 
No 2016. gada apdrošinātājiem bija jāaprēķina savas riskam pakļautās summas 
atbilstīgi to ieguldījumu portfeļiem un apdrošināšanas darbībām, jāievieš savas 
riska uzraudzības sistēmas, jāveic tirgus tendencēm atbilstīga aktīvu un pasīvu 
novērtēšana un jānodrošina pietiekams kapitāls, lai panāktu atbilstību jaunajiem 
kapitāla rādītājiem; 

o labāku sadarbību dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzītāju un EAAPI starpā. 

46 Ar PKUI II direktīvu47 tika ieviesti jauni prudenciālie noteikumi aroda pensiju 
sektorā – tās mērķis ir modernizēt un vēl vairāk saskaņot mikroprudenciālās 
uzraudzības noteikumus attiecībā uz papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām 

                                                      
44 Piemēram, Starptautiskās Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācijas, “The IAIS common 

structure for the assessment of insurer solvency”, 2007., kā arī “Insurance Core 
Principles 17 – Capital Adequacy”, 2011. 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120 

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2341 par 
arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (AKUI). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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(PKUI) un labuma guvēju aizsardzību Eiropas Savienībā (piemēram, paredzot stingrākas 
prasības atklāt informāciju). Jaunās prudenciālās prasības atjauno koncentrēšanos uz 
uzņēmumu pārvaldības un riska pārvaldības prasībām, kā paraugu izmantojot direktīvu 
“Maksātspēja II”, – ir ieviesti jauni noteikumi, piemēram, par riska pašnovērtējumu, 
atalgojuma politiku, pamatfunkcijām, sekmīgu un pienācīgu pārvaldību un aktīvu 
uzraudzību. 

Jauni noteikumi par kapitāla tirgiem, tirgus infrastruktūru un kapitāla tirgu savienību 
(KTS) 

47 Vienlīdz nozīmīgs finanšu sistēmas elements ir kapitāla tirgu sektors, ko veido 
nebanku finanšu starpnieki (piemēram, ieguldījumu fondi/sabiedrības, nebanku 
aizdevēji un īpaši ieguldījumu fondi). Pēc 2008. gada krīzes ES īstenoja dažādus atbildes 
pasākumus, tostarp šādus: 

o jauni ES noteikumi, lai stiprinātu finanšu produktu un starpnieku publisku 
pārraudzību, – šie noteikumi paredzēja prudenciālās prasības neregulētām 
sabiedrībām aktīvu pārvaldības sektorā, tirgus infrastruktūras operatoriem un 
kredītreitingu aģentūrām. Ar jaunajiem noteikumiem tika ieviesti arī jauni 
tirdzniecības, tīrvērtes un norēķinu pienākumi attiecībā uz produktiem 
vairumtirdzniecības tirgos, saistībā ar kuriem krīzes laikā radās pārredzamības 
problēmas, kā arī jauni īpaši uzraudzības pasākumi; 

o noteikumi par likviditātes un saistību riskiem attiecībā uz alternatīvo 
ieguldījumu fondiem (AIF) – ES pieņēma AIFPD direktīvu48, lai AIF pārvaldniekiem 
piemērotu vairākus konkrētus noteikumus par piesardzīgu rīcību. Prasības attiecas 
uz kapitāla, riska un likviditātes pārvaldību, viena depozitārija iecelšanu, kā arī uz 
ieguldītāju un uzraudzības iestāžu darbības pārredzamību. Attiecībā uz saistībām 
tiek veikti īpaši uzraudzības pasākumi; 

o reformas atvasināto instrumentu sektorā, lai uzlabotu atvasināto instrumentu 
tirgu pārredzamību un kontroli – ir ieviestas vairākas pārredzamības prasības, lai 
mazinātu atvasināto instrumentu tirgu nepārredzamību un darījumu partneru 
kredītrisku, tostarp pieņemti šādi tiesību akti un noteikumi: 

                                                      
48 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo 

ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. 
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— Finanšu instrumentu tirgu regula (FITR)49, kas prasa, lai, tirgojot konkrētas 
atvasināto instrumentu kategorijas ES vai līdzvērtīgās trešo valstu 
tirdzniecības vietās, tiktu sniegta precīzāka informācija par cenām, likviditāti 
un risku; 

— Finanšu instrumentu tirgu direktīva (FITD II)50, kas paredz saskaņotas 
prasības attiecībā uz ES regulētiem tirgiem; 

— Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru (ERTI)51, ar ko tika ieviests 
pienākums ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti veikt ar centrālo 
darījumu partneru (CDP) starpniecību; 

— jauni ES noteikumi par tādu trešo valstu CDP52 identificēšanu un īpašu 
uzraudzības kārtību, kas ir sistēmiski nozīmīgi ES un vienai vai vairākām tās 
dalībvalstīm; 

— Bāzeles standartu transponēšana Kapitāla prasību regulā (KPR II) attiecībā uz 
augstākām tādu banku kapitāla prasībām, kuras veic darījumus ar tādiem 
atvasinātiem instrumentiem, kuriem tīrvērti neveic centralizēti; 

o nodrošinātu aizdevumu tirgus reformas pārredzamības uzlabošanai – 
Vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) regulas53 pieņemšana bija galvenā 
ES reforma ar mērķi uzlabot tādu vērtspapīru finansēšanas darījumu 

                                                      
49 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu 

instrumentu tirgiem. 

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu 
instrumentu tirgiem. 

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par 
ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu 
reģistriem. 

52 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Regula (ES) 2019/2099, ar kuru 
attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu 
CCP atzīšanas prasībām groza Regulu (ES) Nr. 648/2012. 

53 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) Nr. 2015/2365 par 
vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 648/2012. 
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pārredzamību, ko veic jebkurš darījumu partneris, kurš veic uzņēmējdarbību 
Savienībā (izņemot centrālās bankas un valsts parāda aģentūras)54; 

o kredītreitingu aģentūru (CRA) ES līmeņa uzraudzība – CRA regula55 ietver 
regulatīvus pasākumus CRA reģistrācijai un uzraudzībai (to veic EVTI), un tās 
mērķis ir veicināt mazāku CRA pakalpojumu izmantošanu un palielināt konkurenci; 

o ESRK veikta kapitāla tirgu sektora sistēmisko risku uzraudzība – viena no ESRK 
galvenajām prioritātēm, kas noteikta tās stratēģijā, ir veidot 
ES makroprudenciālās uzraudzības politiku, lai mazinātu finanšu stabilitātes riskus 
ārpus banku sektora56; kā arī 

o kapitāla tirgu savienības izveide – Komisija 2015. gadā pieņēma un 2017. gadā 
pārskatīja rīcības plānu ar mērķi padziļināt un turpināt integrēt ES dalībvalstu 
kapitāla tirgus. Tā cita starpā tiecās atvieglot iespēju uzņēmumiem, it īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, iekļūt publiskos tirgos un piesaistīt tajos 
kapitālu, veicināt privātos un iestāžu ieguldījumus un sekmēt pārrobežu 
ieguldījumus. 

Panāktais progress un galvenās problēmas 
Banku un to uzraudzības iestāžu mikroprudenciālās uzraudzības sistēma 

48 Ar kapitāla pietiekamību ir saistītas turpmāk izklāstītās norises (sk. 5. attēlu). 

o Kopējais kapitāla rādītājs ES ir palielinājies par aptuveni 6 procentpunktiem. To 
veicināja kapitāla pieaugums (648 miljardi EUR vai 33 % kopš 2008. gada) un riska 
darījumu samazināšanās (par 16 % kopš 2008. gada). Riska darījumu apjoma 
samazinājuma iemesls bija kopējā aktīvu apjoma samazinājums un banku riska 
darījumu vidējās riska pakāpes samazināšanās. 

o Vidējais sviras rādītājs ir palielinājies par aptuveni 2 procentpunktiem un krietni 
pārsniedz nākotnes minimālo prasību, kas ir 3 %. Lai gan kopējie rādītāji liecina 

                                                      
54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130 829b/ un 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20 140 923_occasional_paper_6.pdf 

55 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 462/2013, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām. 

56 ESRK, “Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf


 30 

 

par ievērojamiem uzlabojumiem, situācija dažādās bankās var atšķirties un ir 
atkarīga no banku riska pārvaldības atbilstības un kapitāla kvalitātes. 

o Jaunu noteikumu ieviešana Kapitāla prasību regulā57, kā arī uzraudzības iestāžu 
rūpīgākas pārbaudes ir uzlabojušas kapitāla kvalitāti, piemēram, nodrošinot 
lielāku akciju kapitālu. 

5. attēls. Kapitāla un sviras rādītāju izmaiņas ES (2008.–2018. gads) 

 
Piezīme: Sviras rādītāju aprēķina kā pirmā līmeņa kapitāla attiecību pret kopējiem aktīviem. Tā ir tiesību 
aktos noteiktā sviras rādītāja, ko īsteno ES, aplēstā vērtība. 

Avots: ECB CBD2 datu kopa. 

49 Lai gan ES jau ir pieņemtas vairākas noteikumu “Bāzele III” prasības, ES vēl nav 
īstenotas vairākas reformas, par ko Bāzeles komiteja vienojās 2017. gada decembrī. EBI 
lēš, ka to elementu, kas vēl jāīsteno, nodrošinātie ieguvumi pārsniegs izmaksas, kas būs 
mērenas, īslaicīgas un laika gaitā samazināsies. Reformas mērķis ir mazināt nākotnē 
iespējamās ekonomikas lejupslīdes smagās sekas, samazinot banku krīžu iespējamību 
un intensitāti nākotnē. Tomēr, lai ES bankas pilnībā izpildītu noteikumus “Bāzele III”, 
tām būs jānodrošina kapitāls (vai nesadalītā peļņa) līdz 124,8 miljardiem EUR58. 

                                                      
57 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par 

prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. 

58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-
provides-assessment-its-effect-eu-economy 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

Dalībvalstu kopējo kapitāla
rādītāju standarta novirze
Kopējais kapitāla rādītājs (ES)

Kopējais kapitāla rādītājs
(eurozona)
1. līmeņa kapitāla rādītājs (ES)

Kopējais 1. līmeņa kapitāla
rādītājs (ES)
Sviras rādītājs (ES)

https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy
https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy


 31 

 

50 Saistībā ar likviditātes pārvaldību jāņem vērā, ka likviditātes seguma rādītāja (LSR) 
ieviešana uzlaboja banku likviditāti īstermiņā, savukārt vēlāk ieviestie noteikumi par 
neto stabila finansējuma rādītāju veicināja to, ka eurozonā samazinājās paļāvība uz 
īstermiņa vairumfinansējumu. Turklāt eurosistēmas skaidras naudas iepludinājumu 
ievērojamā palielināšana ir veicinājusi banku likviditātes rezervju veidošanu ar 
zemākām finansējuma izmaksām. Taču šie iepludinājumi arī palielināja dažu banku 
atkarību no centrālās bankas finansējuma likviditātes. Šāda atkarība var radīt bankām 
riskus, ja tiek mainīta monetārā politika59. 

51 Arī EBI60 un ECB61 2018. gadā veikto Eiropas banku stresa testu rezultāti liecina 
par lielākām kapitāla rezervēm pat nelabvēlīgā makroekonomikas vidē, neskatoties 
uz to, ka izmantots sliktāks scenārijs nekā 2016. gada stresa testos. Taču 
ERP 2019. gada revīzijas ziņojumā bija minēts, ka 2018. gadā veiktajiem testiem 
vajadzēja būt prasīgākiem. Patiesi, tika atzīts, ka būtiski sistēmiski riski un vairākas 
valstis un rādītāji bija pakļauti zemam stresa līmenim vai vispār nebija pakļauti 
stresam62. 

52 ECB, veicot pārbaudes uz vietas un lielu banku iekšējo modeļu pārskatīšanu, 
konstatēja, ka dažās jomās tika izmantota atšķirīga modelēšanas prakse, kā arī 
konstatēja trūkumus risku noteikšanā un to apmēra aprēķināšanā (piemēram, netika 
ņemti vērā attiecīgie riska cēloņi vai nepilnības zaudējumu, kas var rasties saistību 
nepildīšanas gadījumā, aprēķinos). ECB šīs pārskatīšanas laikā norādīja, ka tā bija 
pieprasījusi bankām veikt pēcpārbaudes un korektīvus pasākumus, lai šīs nepilnības 
novērstu63. 

53 Spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā riska darījumi ar centrālo valdību parasti 
de facto tiek klasificēti kā bezriska darījumi, un attiecībā uz tiem nav jāveic nedz 
diversifikācija, nedz arī ir noteikti riska darījumu ierobežojumi (neskatoties uz to, ka 

                                                      
59 Sk. SVF valstu ziņojumus, Nr. 18/226 “Euro Area Policies: Financial System Stability 

Assessment”, 76. punkts. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190 201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12 388. 

63 ECB, “Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)”, 2019. gada 
21. novembris. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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valsts risks ir ņemts vērā stresa testos)64. Taču, lai gan šāda pieeja atbilst 
starptautiskajiem Bāzeles noteikumiem, pastāv plaša vienprātība, ka riska darījumi ar 
centrālo valdību kopumā un it īpaši šādu darījumu koncentrācija iekšzemē rada riskus 
banku savienības bankām un ir būtisks sistēmiskā riska avots65. 2017. gadā lielu 
starptautisku banku vidējais riska darījumu ar centrālo valdību apjoms bija 19,4 % no to 
kopējiem aktīviem, un mazākām un vidējām bankām šis rādītājs bija 28,1 %. ES banku 
riska darījumu ar centrālo valdību apjoms ir 4,15 triljoni EUR (2019. gada jūnijs), un 
liela daļa ir iekšzemes riska darījumi. Komisija 2018. gadā ierosināja regulu par 
vērtspapīriem, kas nodrošināti ar valsts obligācijām, lai palīdzētu ieguldītājiem dažādot 
to riska darījumus ar centrālo valdību, taču, lai šajā jomā pārrautu apburto loku starp 
bankām un valstīm, progress nav panākts66. 

Ieņēmumus nenesoši kredīti un banku pelnītspēja 

54 Kopējo ieņēmumus nenesošo kredītu apjoms ES no augstākā rādītāja 6,8 % no 
kopējiem aizdevumiem un avansiem 2015. gada beigās līdz 2019. gada beigām bija 
samazinājies līdz 2,7 %67. Neskatoties uz to, ka panākts ievērojams progress, dažās 
dalībvalstīs ieņēmumus nenesošo kredītu līmenis joprojām ir relatīvi augsts 
(sk. 6. attēlu). Ir jānovērš arī jaunu ieņēmumus nenesošu kredītu uzkrāšanās68. Devītais 
starptautiskais finanšu pārskatu standarts (9. SFPS) tiek uzskatīts par nozīmīgu 
pasākumu, lai nodrošinātu kredītzaudējumu savlaicīgāku atzīšanu; tas atšķirībā no 
iepriekšējās pieejas, kas paredzēja atzīt radušos zaudējumus, balstīts uz 
paredzamajiem kredītzaudējumiem. VUM 2018. gadā veica vairāk nekā 50 kredītriska 
pārbaudes uz vietas, kuru laikā tika konstatēti trūkumi ieņēmumus nenesošu kredītu 
noteikšanā un ar tiem saistītās vērtības samazināšanas procedūrā69. 

                                                      
64 ESRK, “Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, 2015. gada marts, 

12. lpp. 

65 ESRK, “Report on the regulatory treatment of sovereign exposures”, 2015. gada marts, 7. un 
58. lpp.; ECB, “Pārskats par finanšu stabilitāti”, 2019. gada maijs, 6. izcēlums. 

66 Augsta līmeņa darba grupa, “Considerations on the further strengthening of the Banking 
Union including a common deposit insurance scheme”, 2019. gada jūnijs; Bāzeles Banku 
uzraudzības komiteja, “Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign 
exposures”, 2017. gada decembris. 

67 ECB datu kopa CBD2. 

68 ECB banku uzraudzība, “SSM Supervisory Priorities 2020”, 2019. gada 7. oktobris. 

69 ECB, “On-site inspections 2018: key findings”, 2019. gada 14. augusts. 
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6. attēls. Ieņēmumus nenesošu kredītu apjoms (miljardi EUR) un INK 
īpatsvars (procenti) sadalījumā pa dalībvalstīm 2019. gada 4. ceturksnī 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz EBI sākotnējo analīzi par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ES bankām, 
tematiskā piezīme EBA/REP/2020/17, 12. attēls. 

55 Dažādi faktori, piemēram, INK samazināšanas izmaksas, pārāk liels banku skaits, 
intensīva konkurence, digitalizācijas izmaksas, pastāvīgi zemas procentu likmes un 
regulatīvās izmaksas, ir noveduši līdz banku sektora salīdzinoši zemai pelnītspējai70. 
ES un eurozonas banku kopējā vidējā pašu kapitāla atdeve 2018. gada beigās bija 6 %, 
un šis rādītājs ir zemāks par standarta kapitāla cenu, kas ir 8–10 %71. Ieilgušais zemās 
pelnītspējas periods var apdraudēt banku spēju veidot kapitāla rezerves vai piesaistīt 
kapitālu. Savukārt šāda situācija var ierobežot banku spēju izsniegt aizdevumus reālās 
ekonomikas dalībniekiem, it īpaši pēc krīzes. 

                                                      
70 Andrea Enria (ECB) prezentācija CIRSF ikgadējā starptautiskajā konferencē, kas 2019. gada 

4. jūlijā notika Lisabonā. 

71 EBI, “Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results”, 2018. 
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Jaunais krīzes pārvarēšanas satvars bankām, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas 

56 Visu ES banku noregulējamības uzlabošana joprojām notiek, un šim jautājumam 
esam pievērsuši vērību arī mūsu VNM revīzijā. Jāatzīst, ka bankas veic pasākumus, lai 
tās kļūtu noregulējamas72: 

o noregulējuma plāni vēl nav izstrādes noslēguma posmā73; 
o pilnībā nav izveidotas spējas, lai varētu piemērot MREL74; 
o VNV gada darba programma paredz 2020. gadā noteikt noregulējamības 

potenciālos šķēršļus, taču sagaidāms, ka būs nepieciešami vairāki gadi, lai visus 
būtiskos šķēršļus likvidētu75; 

o VNV ir lielos vilcienos noteikusi darbības, kas bankām jāveic, lai apzinātu 
potenciālos šķēršļus76. 

57 Veicot revīziju par ECB banku krīzes vadību, konstatējām trūkumus ECB krīzes 
konstatēšanas procedūrās. Piemēram, ECB nebija skaidru kritēriju un rādītāju, kā arī tā 
nereaģēja, gūstot pierādījumus par bankas finansiālā stāvokļa būtisku 
pasliktināšanos77. ECB norāda, ka tā ir ņēmusi vērā ziņojuma konstatējumus un ir 
veikusi vairākus pasākumus. Uzraudzības iestāžu un noregulējuma iestāžu atbilstīgai 
sadarbībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu pienācīgu krīzes pārvarēšanu78. Taču, lai 
gan agrīnas iejaukšanās paziņojumam būtu jādod iespēja VNV sagatavoties 
noregulējumam, banku var atzīt par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīga, pat ja nav notikusi agrīna intervence, un tas notika 2017. gadā79. 

                                                      
72 VNV priekšsēdētāja Elke König 2019. gada 3. decembra uzruna Eiropas Parlamenta ECON 

komitejā. 

73 ERP īpašais ziņojums Nr. 23/2017 “Vienotā noregulējuma valde: ir sākts darbs pie sarežģītā 
banku savienības uzdevuma, tomēr vēl ļoti daudz jāpaveic”, 146. punkts. 

74 EBI, “Quantitative MREL report 2020”, 15. lpp. 

75 ERP Īpašā ziņojuma Nr. 23/2017 5. attēls; VNV 2020. gada ziņojums, 15. lpp. 

76 Vienotā noregulējuma valde, “Expectations for banks”, 2020. gada marts. 

77 ERP īpašais ziņojums Nr. 02/2018 “Eiropas Centrālās bankas darbības efektivitāte, īstenojot 
banku krīzes vadību”, 125. punkts. 

78 ERP Īpašais ziņojums Nr. 02/2018, 34. punkts. 

79 ERP Īpašais ziņojums Nr. 02/2018, 34. punkts. 
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Turklāt Komisija ir konstatējusi, ka uzraudzības pilnvaras un agrīnas iejaukšanās 
pilnvaras pārklājas80. 

58 Saskaņā ar EBI pamatnostādnēm banka kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīga, ja tā pārkāpj visas SREP kapitāla prasības un kādu no uzraudzības 
prasībām. Taču praksē situācija ir bijusi citāda. Kaut arī, novērtējot, vai banka kļūst vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīga, ir jāapsver visi konkrētā gadījuma apstākļi, ECB ne 
vienmēr ievēroja saskaņotās EBI pamatnostādnes (piemēram, ECB nenovērtēja 
korporatīvās pārvaldības kārtību, jo tās novērtēšana nebija paredzēta ECB pašas 
iekšējos norādījumos attiecībā uz to, kā izpildāmas EBI pamatnostādnes)81. 

59 Veicot sabiedrības interešu testu, tiek noteikts, vai noregulējums ir samērīgs un 
nepieciešams, kā arī tas, vai banka ir jālikvidē. Taču sabiedrības interešu testi, ko veic 
ES noregulējuma iestādes, reizēm tiek piemēroti atšķirīgi un var novest pie 
atšķirīgiem secinājumiem un rezultātiem. Piemēram, 2015. gadā dažas VNI uzskatīja, ka 
noregulējums ir sabiedrības interesēs, pat ja tika veikts ļoti nelielu banku 
noregulējums82, savukārt VNV 2017. gadā lēma, ka banku Banca Popolare di Vicenza 
S.p.A. un Veneto Banca S.p.A. noregulējums nebija sabiedrības interesēs, lai gan tās 
bija lielas bankas, jo nekas neliecināja, ka šo iestāžu maksātnespēja ļoti negatīvi 
ietekmētu finanšu stabilitāti83. Atšķirībā no šā novērtējuma Komisija lēma, ka valsts 

                                                      
80 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 1024/2013 izveidoto vienoto uzraudzības mehānismu, COM(2017) 591 final, 17. lpp. 

81 ERP Īpašais ziņojums Nr. 02/2018, 108. punkts. 

82 Banco Internacional do Funchal S.A Portugālē, Panellinia Bank S.A. un Cooperative Bank of 
Peloponnese Coop Ltd. Grieķijā: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds; un Andelskassen J.A.K. 
Slagelse Dānijā (2016. g.), Banco Internacional do Funchal S.A Portugālē (2015. g.), 
Panellinia Bank S.A un Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. Grieķijā (2015. g.): 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-
resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 2017. gada 23. jūnija lēmums SRB/EES/2017/11 par noregulējuma nosacījumu novērtējumu 
attiecībā uz Veneto Banca S.p.A., 11. lpp.; 2017. gada 23. jūnija 
lēmums SRB/EES/2017/12 par noregulējuma nosacījumu novērtējumu attiecībā uz Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A., 11. lpp. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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atbalsts bija saderīgs, jo tas bija nepieciešams, lai novērstu dalībvalsts ekonomikas 
nopietnu satricinājumu84. 

60 Novērtējumu veikšanu vēl vairāk sarežģī valstu tiesību aktu par banku 
maksātnespēju sadrumstalotība. Šie tiesību akti dalībvalstīs atšķiras, lai gan ir panākts 
minimāls saskaņotības līmenis.85 Turklāt BS dalībvalstis izmantoja noregulējuma 
instrumentus un piemēroja īpašus valsts tiesību aktus par likvidāciju, nevis paredzēto 
likvidatora vai administratora virzīto valsts maksātnespējas procedūru86, tādējādi kā 
daļu no to valsts maksātnespējas procedūras izveidojot de facto noregulējuma satvaru. 
Tā kā, lai izvērtētu sabiedrības intereses un principa “neviens kreditors nav sliktākā 
situācijā” iespējamos pārkāpumus, noregulējums jāsalīdzina ar valsts maksātnespējas 
procedūru87, un šāda sadrumstalotība rada vairākas problēmas banku noregulējuma 
procesā un var veicināt nevienādu attieksmi pret bankām, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas un to kreditoriem88. 

61 Līdz 2019. gada beigām norakstīšanas un konvertēšanas rīks noregulējuma 
procedūras ietvaros BS bija izmantots tikai vienu reizi, proti, bankas Banco Popular 
Español noregulējuma procesā. Izmantojot noregulējumu, tika sekmīgi aizsargāts 
publiskais finansējums un tādējādi arī nodokļu maksātāju nauda. Taču dalībvalstis 
joprojām izmanto publisko finansējumu, lai veiktu glābšanas pasākumus un sniegtu 
atbalstu bankām gadījumos, kas nav uzskatāmi par ārkārtas sistēmiskās krīzes 
situācijām: 

o glābšanas pasākumi kā daļa no valsts paredzētās maksātnespējas procedūras – 
dalībvalstis izmanto publisko finansējumu, lai sniegtu atbalstu valsts paredzētajā 
maksātnespējas procesā; 

o glābšanas pasākumi rekapitalizācijas veidā – dalībvalsti izmanto rekapitalizāciju 
piesardzības pasākumu veidā89, kā arī rekapitalizāciju, kas netiek uzskatīta par 

                                                      
84 Eiropas Komisijas 2017. gada 25. jūnija Lēmums Nr. 45 664 (2017/N) par valsts atbalstu, 

49. punkts. 

85 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/24/EK par kredītiestāžu 
reorganizāciju un likvidāciju. 

86 Direktīva 2014/59/ES, 2. panta 47. punkts. 

87 Direktīva 2014/59/ES, 73. pants. 

88 Elke König 2020. gada 5. maija runa Eiropas Parlamenta ECON komitejā: 
https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Direktīva 2014/49/ES, 32. panta 4. punkta d) apakšpunkta iii) punkts. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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valsts atbalstu (tā ir balstīta uz tirgus nosacījumiem), lai sniegtu atbalstu bankām, 
kas neatbilst to kapitāla prasībām; kā arī 

o atbalsts valsts garantiju veidā – tas netiek uzskatīts par valsts atbalstu, jo ir 
balstīts uz tirgus nosacījumiem un tiek sniegts, lai palīdzētu pārdot INK. 

ES tiesiskais regulējums apdrošināšanas un aroda pensiju sektoriem 

62 Neskatoties uz to, ka ir izveidota ES līmeņa uzraudzības sistēma, vairāki tehniskie 
noteikumi apdrošināšanas jomā dalībvalstīs joprojām atšķiras. ERP novēroja, ka 
uzraudzības iestāžu veiktās uzraudzības un sadarbības kvalitāte būtiski atšķiras. Lai 
gan EAAPI īstenoja ievērojamus centienus, lai veicinātu konsekventu, stingru un 
visaptverošu uzraudzību visās dalībvalstīs90, regulējuma arbitrāža joprojām ir 
realitāte91 un uzraudzības konverģence joprojām ir sarežģīts uzdevums. 

63 Kapitāla līmeņi pārsniedza gan minimālās maksātspējas kapitāla prasības, gan 
arī minimālo kapitāla rādītāju. 2018. gada beigās kopējie līmeņi pārsniedza minimālās 
prasības visās dalībvalstīs, taču joprojām pastāv būtiskas atšķirības. Daļēji to iemesls ir 
jauno prasību, piemēram, par dalībvalstu grāmatvedības noteikumiem, kā arī nodokļu 
un sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, nekonsekventa piemērošana. 

64 ES noteikumi neparedz sistemātiski nozīmīgu apdrošinātāju noteikšanu un īpašu 
uzraudzību/noregulējumu, kā arī atveseļošanu. Nav arī ES mēroga kopīgu atbalsta 
mehānismu, lai finansētu apdrošināšanas sabiedrību noregulējumu vai likvidāciju92. 
Apdrošinātājiem ir saistošs valsts regulējums, par kura piemērošanu ir atbildīgas tikai 
valsts uzraudzības iestādes93. Gan EAAPI94, gan arī ESRK95 aicināja Komisiju panākt 
ES apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem piemēroto dalībvalstu atveseļošanas un 

                                                      
90 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2018, 96. un 97. punkts. 

91 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2018, 3. izcēlums un 26. un 27. punkts. 

92 EAAPI, “Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery 
and resolution frameworks for (re)insurers across the Member States”, 2017. gada 5. jūlijs, 
14. lpp.; ESRK, “Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential 
perspective”, 2017. gada augusts, 4. un 7. lpp. 

93 2009. gada 25. novembra direktīva “Maksātspēja II”, 267.–296. pants. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170 817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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noregulējuma noteikumu minimālu saskaņošanu. Komisija ir norādījusi, ka šāda 
iniciatīva tiek gatavota kopā ar direktīvas “Maksātspēja II” pārskatīšanu. 

65 Notiekošās politikas diskusijas liecina, ka jāizstrādā papildu noteikumi par 
koncentrācijas riska, piemēram, riska darījumu ar centrālo valdību koncentrācijas 
riska, pārvaldību un uzraudzību. ES apdrošinātāji ir pakļauti lielākam valsts parāda 
riskam nekā bankas96, un it īpaši tas attiecas uz dalībvalstīm ar augstāku kopējā parāda 
līmeni97. EAAPI uzrauga šāda veida riska darījumus, sagatavojot stabilitātes ziņojumus. 

66 Tikai dažas dalībvalstis ir izveidojušas apdrošināšanas garantiju sistēmas (AGS), lai 
aizsargātu apdrošinājuma ņēmējus pret apdrošinātāju maksātnespēju. Mūsu ziņojumā 
ar EAAPI konstatējām, ka patērētāju aizsardzība ir atkarīga no apdrošinātāja 
juridiskās struktūras98. Komisija kopā ar EAAPI izvērtē nepieciešamību izveidot valstu 
AGS Eiropas tīklu. 

67 Saistībā ar Komisijas konsultāciju procedūrām par direktīvas “Maksātspēja II” 
pārskatīšanu gan EAAPI, gan ESRK ir paudušas viedokli, ka ES tiesību akti nenodrošina 
makroprudenticālās uzraudzības politiku, kas paredzētu intervences pasākumus 
apdrošināšanas sektorā tādu notikumu ķēdes dažādos posmos, kas noved pie 
sistēmisku risku rašanās99. Līdzīgu viedokli ir paudusi arī FSP un Starptautiskā 
Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācija (IAIS)100. 

68 Aroda pensiju jomā 2020. gada 1. jūnijā vairākas dalībvalstis vēl nebija 
pabeigušas jaunās AKUI II direktīvas transponēšanas procesu101. 

                                                      
96 ECB, “Financial Stability Review”, 2019. gada maijs, 100. lpp. 

97 EAAPI, “Investment behaviour report”, 2017. gada 16. novembris, 13. lpp. 

98 ERP Īpašais ziņojums Nr. 29/2018, 29. punkts. 

99 EAAPI apspriešanās dokuments “Consultation Paper on the 2020 review of Solvency II”, 
11. nodaļa, ESRK dokuments “Macro-prudential provisions, measures and instruments for 
insurance”, 2018, un atbilde uz EAAPI apspriešanās dokumentu “Consultation Paper on the 
2020 review of Solvency II”, 2020. 

100 FSP 2019. gada 14. novembra paziņojums “Finalisation of IAIS holistic framework for the 
assessment and mitigation of systemic risk in the insurance sector”. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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69 Definētu pabalstu vai hibrīdu AKUI aktīvi 2014. gada beigās veidoja aptuveni 80 % 
no AKUI ieguldījumiem102. Zemais ienesīgums daļēji skaidro to, kādēļ 2018. gada beigās 
maksātspējas stāvoklis aroda pensiju jomā kopumā bija trausls un tuvs tiesību aktos 
noteiktajai robežvērtībai103. Arī EAAPI 2017. gada stresa tests parādīja, ka vidēji AKUI 
nebija pietiekami aktīvi, lai segtu to pensiju saistības, un ka vidēji nepietiekami 
kapitalizētās pensiju shēmas104 var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz pensiju 
saņēmējiem105. Taču EAAPI 2019. gada stresa testā tika novēroti uzlaboti seguma 
rādītāji, lai gan joprojām bija paredzama negatīva ietekme uz dalībniekiem un 
saņēmējiem (vai sponsorējošiem uzņēmumiem) testētajā stresa scenārijā106. 

Kapitāla tirgi, tirgus infrastruktūras un kapitāla tirgu savienība (KTS) 

70 Tā kā kapitāla tirgi ES ir salīdzinoši nepietiekami attīstīti (piemēram, salīdzinājumā 
ar ASV), ES mērķis ir palielināt kapitāla tirgiem paredzēto finansējuma daļu attiecībā 
pret banku finansējumu, lai samazinātu kapitāla izmaksas uzņēmējiem un mazinātu 
risku, kas saistīts ar to, ka ieguldījumi tiek veikti tikai attiecīgās valsts tirgū, veicinot 
pārrobežu ieguldījumus un dažādošanu. Tādējādi būtu jāuzlabo noturība pret krīzēm 
un jāveicina ātra atlabšana un izaugsme. Kapitāla tirgu dziļāka integrācija līdz ar labāk 
integrētām banku sistēmām var palīdzēt saglabāt pārrobežu kapitāla plūsmas un 
atbalstīt ieguldījumus dalībvalstīs, kas cieš no lieliem asimetriskiem makroekonomikas 
satricinājumiem. 

71 ESRK savā stratēģijā ES makroprudenciālās uzraudzības politikas izveidi nebanku 
starpniekiem ir noteikusi par vienu no savām galvenajām stratēģijām107. Ir izveidota arī 
ekspertu grupa nebanku finanšu starpniecības jautājumos, kas uzrauga riskus sektorā(-
os). Patlaban nav regulējuma, lai saskaņoti risinātu sistēmiskos riskus, kas konstatēti 
šajā sektorā. Regulējums sistēmisko risku uzraudzībai šajā sektorā tiek pakāpeniski 
veidots – piemēram, ESRK ir sniegusi ieteikumu EVTI par pamatnostādņu izstrādi par 
aizņemto līdzekļu īpatsvara ierobežojumiem makroprudenciālās uzraudzības 

                                                      
102 EAAPI, “IORPs Stress Test Report 2015”, 1. pielikums, 2015. 

103 EAAPI, “Financial Stability Report”, 2019. gada jūnijs, 38. lpp. 

104 EAAPI, “2017 IORP Stress Test Report”, 2017. gada 13. decembris, 243. un 235. punkts. 

105 Eiropas Komisija, “European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and 
sustainability of pensions”, 2016. gada novembris, 9. lpp. 

106 EAAPI, “Occupational pensions stress test 2019”, 2019. 

107 ESRK, “Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper”, 2016. 
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nolūkos108. ESRK ir vērsusi uzmanību arī uz trūkstošajiem datiem, kas liedz iespēju 
veikt visaptverošāku riska novērtējumu vairākos nebanku starpniecības sektora 
segmentos (piemēram, trūkst pietiekamu datu par nebanku aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru, kā arī par banku un citu finanšu starpnieku savstarpējo saistību)109. 

72 Lai gan alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ir jāievieš riska pārvaldības 
politika un uz tiem attiecas pienākumi veikt stresa testus un iesniegt pārskatus, 
direktīva attiecībā uz AIF neparedz aizņemto līdzekļu īpatsvara ierobežojumus. 
2019. gada pārskatīšanas ziņojumā tika konstatēts, ka lielākā daļa AIFPD noteikumu 
efektīvi un lietderīgi nodrošināja noteikto mērķu sasniegšanu110. Tomēr pēckrīzes 
periodā joprojām izskanēja uzraudzības iestāžu bažas par aizņemto līdzekļu īpatsvaru, 
piemēram, attiecībā uz nodrošinātu aizdevumu vērtspapīriem111. 

73 ESRK 2018. gadā pauda viedokli, ka neatbilstība starp mainīga kapitāla 
ieguldījumu fondu aktīvu likviditāti un to dzēšanas profiliem varētu veicināt ārkārtas 
pārdošanu, lai izpildītu dzēšanas pieprasījumus tirgus satricinājumu gadījumā, 
potenciāli ietekmējot citus finanšu tirgus dalībniekus, kuriem ir tādi paši aktīvi vai aktīvi 
ar saistītiem riskiem. Aizņemto līdzekļu īpatsvars var palielināt negatīvu tirgus 
notikumu ietekmi. ESRK ieteica EVTI un Komisijai ieviest makroprudenciālās 
uzraudzības politikas instrumentus, lai pārvaldītu minētos riskus112. Piemēram, ar 
aizņemto līdzekļu īpatsvaru saistītos riskus var mazināt, izveidojot saskaņotu pārskatu 
sistēmu pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kā arī labāk 
izmantojot esošās iespējas noteikt aizņemto līdzekļu īpatsvara ierobežojumus 
alternatīvo ieguldījumu fondiem. 

                                                      
108 ESRK, “Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, 2018. 

109 ESRK, “NBFI Monitor”, 2019. 

110 Eiropas Komisija, “Report on the operation of the alternative investment fund managers 
directive”, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos 

112 ESRK/2017/6, “Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds”, 
2017. gada 7. decembris. 
EVTI ir uzsākusi apspriešanos par tās pamatnostādņu projektu, lai mazinātu ar aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru saistītos riskus AIF sektorā, sk. šeit: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34–39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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74 Rīcības plānā par KTS, ko Komisija pieņēma 2015. gadā un paplašināja, veicot tā 
vidusposma pārskatīšanu 2017. gadā113, ir paredzēts vairāk nekā 71 pasākums 
(33 pasākumi no KTS rīcības plāna un 38 pasākumi no vidusposma pārskatīšanas). 
Katrai darbībai noteikts indikatīvs termiņš. Veicot vidusposma pārskatīšanu, tika 
ieviestas arī deviņas prioritārās darbības. 

75 Komisija 2019. gadā ziņoja, ka tā ir īstenojusi lielāko daļu no KTS rīcības plānā 
paredzētajiem pasākumiem, taču jāveic turpmāki pasākumi, it īpaši ņemot vērā jaunās 
prioritātes, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, digitālo pāreju un Brexit114. Taču, pat 
veicot turpmākus ES līmeņa pasākumus, KTS nevar izveidot, ja šādus pasākumus 
nepapildina tālejošas un vērienīgas dalībvalstu reformas ar mērķi padziļināt kapitāla 
tirgus115. 

76 ERP patlaban veic atsevišķu revīziju par KTS rīcības plāna īstenošanu. 

  

                                                      
113 Paziņojums par kapitāla tirgu savienības rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu, 

COM(2017) 292 final, 8.6.2017. 

114 Komisijas 2019. gada 15. marta paziņojums “Kapitāla tirgu savienība: panākumi, kas gūti, 
veidojot vienotu kapitāla tirgu stiprai ekonomiskajai un monetārajai savienībai”, 
COM(2019) 136 final, 3. un 4. lpp. 

115 SVF, “A Capital Market Union for Europe”, SDN/19/07, 2019. gada septembris. 



 42 

 

ES reakcija uz valsts parāda krīzi  

Vispārīga informācija 

77 Papildus finanšu sistēmas trūkumiem, kas piemita galvenokārt globālajai sistēmai 
kopumā, vairākas ES mēroga problēmas padarīja ES finanšu krīzi par valsts parāda krīzi 
(sk. 13.–17. punktu). Gan fiskālā, gan arī banku līmenī ir īstenotas vairākas iniciatīvas, 
tostarp šādas (sk. 7. attēlu): 

o institucionāli risinājumi – Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms (EFSM), Eiropas 
Finanšu stabilitātes instruments (EFSI), Eiropas Stabilitātes mehānisms (ESM) un 
Eiropas Fiskālā padome (EFP); 

o politikas risinājumi – sešu un divu tiesību aktu kopums, ar ko veikta Stabilitātes un 
izaugsmes pakta (SIP) reforma, organizēts Eiropas pusgada process, ieviesta 
makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra (MNNP), kā arī 
noteiktas minimālās prasības attiecībā uz valsts budžeta struktūru, kā arī Fiskālais 
pakts un ECB tiešie monetārie darījumi (TMD). 

7. attēls. ES reakcija uz valsts parāda krīzi 

 
Avots: ERP. 

ES reakcija uz valsts parāda krīzi
Divi vienlaikus īstenoti un saistīti pasākumu kopumi

Institucionāli risinājumi
ES līmeņa iestāžu, instrumentu, mehānismu un satvaru izveide

Regulatīvie un politikas risinājumi
Noteikumi ekonomikas dalībnieku 

un finanšu instrumentu 
reglamentēšanai un uzraudzībai

Pagaidu 
finansēšanas 
programma 
krīzes situācijā

Pagaidu krīzes 
pārvarēšanas 
mehānisms

Pastāvīgs krīzes 
pārvarēšanas 
mehānisms

Neatkarīga 
ES fiskālā 
satvara un 
fiskālās nostājas 
uzraudzība

• SIP reformas 
(sešu tiesību 
aktu kopums, 
divu tiesību 
aktu kopums)

• Fiskālais pakts
• Eiropas 

pusgads
• DIP

• TMD

Eiropas 
Finanšu 

stabilitātes 
mehānisms 

(EFSM)

Eiropas 
Finanšu 

stabilitātes 
instruments 

(EFSI)

Eiropas 
Stabilizācijas 
mehānisms 

(ESM)

Eiropas 
Fiskālā 

padome (EFP)

Ekonomikas 
politika

Monetārā 
politika



 43 

 

Valsts parāda krīzes institucionālie risinājumi 

Galvenās norises 

78 EFSM izveidoja 2010. gadā116 kā pagaidu ES finansēšanas programmu. Mērķis bija 
sniegt finansiālu palīdzību dalībvalstīm, kurām radušās vai varētu rasties nopietnas 
ekonomiskas vai finansiālas problēmas, ko izraisījuši izņēmuma apstākļi, kuri nav to 
kontrolē. Atbalstu var sniegt aizdevumu vai kredītlīniju veidā, ņemot vērā maksājumu 
bilances mehānisma iespējamu piemērošanu, kas ir jau pieejams instruments, ko 
izmanto, lai sniegtu vidējā termiņa finansiālu palīdzību dalībvalstīm, kas nav eurozonas 
dalībnieces.  

79 EFSI bija pagaidu krīzes pārvarēšanas mehānisms, ko izveidoja 2010. gadā. Tā 
mērķis bija nodrošināt finanšu stabilitāti, sniedzot finansiālu palīdzību – galvenokārt 
aizdevumu veidā – eurozonas dalībniecēm. 2012. gadā tika izveidots tā pēctecis – ESM, 
un to vairs nevar izmantot finansiālās palīdzības sniegšanai. Taču to joprojām var 
izmantot, lai: 

o saņemtu aizdevumu atmaksu no saņēmējām valstīm, 

o veiktu procentu un pamatsummas maksājumus EFSI obligāciju turētājiem, kā arī 

o pārjaunotu nenomaksātās obligācijas. 

80 ESM tika izveidots 2012. gadā kā pastāvīga starpvaldību organizācija, noslēdzot 
līgumu eurozonas dalībnieču starpā117. Mehānisma pamatuzdevums ir sniegt finansiālu 
palīdzību eurozonas valstīm, kurām radušās vai kurām varētu rasties nopietnas 
finansiālas problēmas. Šāda palīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja iegūti pierādījumi, ka 
nepieciešams aizsargāt ESM dalībnieču finansiālo stabilitāti vai eurozonas finansiālo 
stabilitāti kopumā. ESM sniedz finansiālu palīdzību eurozonas dalībvalstīm, kurām 
radušās vai kurām varētu rasties nopietnas finansiālas problēmas, ievērojot stingrus 
ekonomiskos nosacījumus, kas ir piemēroti izvēlētajam finanšu instrumentam un 
apspriesti ar Komisiju un palīdzības saņēmēju. Īpašos gadījumos ESM var arī tieši 
rekapitalizēt finanšu iestādes, kas ir sistēmiski nozīmīgas eurozonai. Komisija un ESM 
regulāri izvērtē palīdzības saņēmēju dalībvalstu, kas īstenojušas finansiālās palīdzības 

                                                      
116 Padomes 2010. gada 11. maija Regula (ES) Nr. 407/2010, ar ko izveido Eiropas finanšu 

stabilizācijas mehānismu. 

117 Līgums par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi, 2012. gada 2. februāris. 
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programmas, atmaksas riskus. Palāta ir uzsākusi revīziju, kuras mērķis ir izvērtēt 
Komisijas pēcprogrammas uzraudzības efektivitāti. 

81 Komisija 2015. gadā izveidoja EFP118. EFP mērķis ir stiprināt pašreizējo 
ekonomikas pārvaldības satvaru, veicot ikgadēju novērtējumu par to, kā īstenota 
ES fiskālā sistēma, kā arī par faktiskās fiskālās nostājas atbilstību eurozonas un 
dalībvalstu līmenī. 

Panāktais progress un galvenās problēmas 

82 Kopš 2008. gada vairākas dalībvalstis ar finansiālām grūtībām ir saņēmušas 
aizdevumus no Eiropas Savienības (Ungārija, Latvija un Rumānija no maksājumu 
bilances mehānisma, savukārt Īrija un Portugāle – no EFSM), kā arī no starpvaldību 
glābšanas fondiem (Grieķija no Grieķijai paredzēto aizdevumu mehānisma, Grieķija, 
Īrija un Portugāle – no EFSI, savukārt Kipra, Grieķija un Spānija – no ESM): 

o mūsu ziņojumā par makrofinansiālo palīdzību119 ziņojām, ka Komisija nebija 
sagatavojusies makrofinansiālās palīdzības programmu pārvaldībai, un ieteicām 
izveidot iestādes līmeņa sistēmu, kas nodrošinātu cilvēkresursu un tehnisko 
resursu ātru mobilizāciju un atbilstības makroekonomiskajiem nosacījumiem 
horizontālās pārbaudes; 

o minētajā ziņojumā, kā arī mūsu otrajā ziņojumā par krīzes pārvaldību120 mēs arī 
ieteicām Komisijai sagatavošanās procesā uzlabot vispārējās atbalsta programmu 
izstrādes procedūras, kā arī skaidri noteikt programmu nosacījumu nozīmi. Mēs 
uzsvērām arī to, ka ir svarīgi sagatavot stingrus sadarbības nolīgumus Komisijas 
un citu iesaistīto starptautisko ieinteresēto personu, tādu kā ECB un SVF, starpā. 
Veicot šo apskatu, mēs konstatējām, ka šai sakarā ir notikušas izmaiņas attiecībās 
starp Komisiju, ECB, ESM un Eiropas uzraudzības iestādēm. 

                                                      
118 Eiropas Komisijas 2015. gada 21. oktobra Lēmums (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu 

konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi; Eiropas Komisijas 2016. gada 12. februāra Lēmums 
(ES) 2016/221, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo 
Eiropas Fiskālo padomi. 

119 ERP īpašais ziņojums Nr. 18/2015 “Grūtībās nonākušajām valstīm sniegtā finansiālā 
palīdzība”. 

120 ERP īpašais ziņojums Nr. 17/2017 “Komisijas intervence Grieķijas finanšu krīzē”. 
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83 Mūsu īpašajā ziņojumā par ES prasībām attiecībā uz valstu budžeta struktūru121 
konstatējām, ka EFP struktūrā un mandātā iespējami uzlabojumi neatkarības 
veicināšanai un ka Komisija var ignorēt EFP priekšlikumus un ieteikumus, nesniedzot 
pienācīgus paskaidrojumus. 

Politikas risinājumi ekonomikas pārvaldības uzlabošanai 

Galvenās norises 

84 SIP ir noteikumu kopums, kas ir spēkā kopš 1997. gada122, un tā mērķis ir 
nodrošināt stabilu valsts finanšu sistēmu ES dalībvalstīs un panākt to fiskālās politikas 
koordinēšanu, nosakot valsts budžeta deficīta un valsts parāda robežvērtības, kas 
zināmas kā tā dēvētie Māstrihtas fiskālie kritēriji. 

o SIP sastāv no divām daļām, un tās ir: 

— preventīvā daļa, kuras mērķis ir nodrošināt ES dalībvalstu fiskālās politikas 
stabilitāti un koordinēšanu, nosakot rādītājus un budžeta mērķus, un 

— korektīvā daļa, kas attiecas uz pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru (PBDNP)123, kura ieviesta ar Māstrihtas līgumu ar mērķi panākt, 
lai dalībvalstis pieņemtu atbilstīgus politikas risinājumus pārmērīga budžeta 
deficīta mazināšanai. Tā paredz stingrākus fiskālos mērķus dalībvalstīm, kas 
pārsniedz SIP noteikto budžeta deficītu vai parāda griestus (attiecīgi 3 % un 
60 % no IKP). Kopš PBDNP ieviešanas tā uzsākta 25 dalībvalstīs124. Taču 
finanšu sankcijas līdz šim nav piemērotas. Visas PBDNP ir slēgtas, izņemot 
procedūru attiecībā uz Rumāniju, kas tiek īstenota 2020. gadā. 

                                                      
121 ERP īpašais ziņojums Nr. 22/2019 “Jāpastiprina ES prasības valstu budžeta struktūrām un 

labāk jāuzrauga to piemērošana”. 

122 Amsterdamas Eiropadomes 1997. gada 17. jūnija Rezolūcija par Stabilitātes un izaugsmes 
paktu. 

123 LESD 126. pants. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o Ar 2011. gada sešu tiesību aktu kopumu125 un 2013. gada divu tiesību aktu 
kopumu126 tika ieviesti vairāki SIP preventīvās un korektīvās daļas grozījumi. Šie 
noteikumi paredzēja: 

— ieviest izdevumu kritēriju dalībvalsts izdevumu ikgadējam pieaugumam, 
neieskaitot ieņēmumu pasākumus; 

— izveidot Eiropas pusgada procesu, lai koordinētu fiskālās un ekonomikas 
politikas uzraudzību ES un veicinātu dalībvalstīm sniegto politikas ieteikumu 
savlaicīgumu; 

— uzsākt PBDNP, tikai pamatojoties uz nepietiekamu pārmērīga parāda kritumu 
salīdzinājumā ar atsauces vērtību (60 % no IKP); 

— turpināt piemērot pakāpeniskas finanšu sankcijas līdz 0,5 % no attiecīgās 
dalībvalsts IKP; 

— ieviest kopīgus budžeta termiņus un pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
eurozonas dalībniecēm; 

— ieviest jaunus noteikumus attiecībā uz pastiprinātu programmu un 
pēcprogrammu uzraudzību eurozonas dalībvalstīs. 

85 Lai novērstu vairākus atlikušos trūkumus pastiprinātajā ES fiskālās pārvaldības 
satvarā atbilstīgi sešu tiesību aktu kopumam, 2013. gadā stājās spēkā starpvaldību 
Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā 
savienībā un it īpaši tā III sadaļa, kas zināma kā Fiskālais pakts. Tas galvenokārt 
paredzēja pieņemt tādus valsts fiskālos noteikumus, kas cieši saistīti ar SIP preventīvo 
daļu, ieviešot līdzsvarota budžeta normu un valsts līmenī automātiski piemērojamu 
korekcijas mehānismu, ja šī norma tiek pārkāpta. 

86 Eiropas pusgads ir ES dalībvalstu ex ante ekonomiskās un fiskālās politikas 
koordinēšanas cikls, un tas tika ieviests, pieņemot sešu tiesību aktu kopumu kā daļu no 
plašākas ES ekonomikas pārvaldības reformas. Tas paredz izvērtēt dalībvalstu fiskālās 
un ekonomikas politikas atbilstību SIP, DIP un Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības politikai un sniegt ieteikumus. Visas dalībvalstis, izņemot tās, kuras 
īsteno makroekonomikas korekciju programmu, iesaistās Eiropas pusgada procesā, 
piedaloties detalizētā dialogā ar Komisiju par to valsts ekonomikas politiku. Galvenais 
                                                      
125 Regulas (ES) Nr. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 un 

Direktīva 2011/85/ES. 

126 Regula (ES) Nr. 472/2013 un Regula (ES) Nr. 473/2013. 
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mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu fiskālo politiku, uzraudzīt un novērst makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un ieteikt struktūrpolitiku izaugsmes un darbvietu nodrošināšanai. 

87 DIP tika ieviesta ar sešu tiesību aktu kopumu. Tās mērķis ir atklāt, novērst un galu 
galā risināt ES dalībvalstu makroekonomikas nelīdzsvarotību, kas var ietekmēt ne tikai 
attiecīgo dalībvalstu ekonomikas stabilitāti, bet arī eurozonas un visas ES ekonomikas 
stabilitāti. Komisija ir noteikusi galveno un papildu atlikumu un plūsmu rādītāju 
kopsavilkumu un saistītās robežvērtības, kas sniedz ieskatu par situācijas 
pasliktināšanos īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī par makroekonomikas nelīdzsvarotības 
uzkrāšanos. Atkarībā no tā, vai ir pārkāpta kāda no robežvērtībām, dalībvalstij ir 
iespējams kāds no trīs iznākumiem, un tie ir: 

o ja makroekonomiskā situācija ir stabila, makroekonomikas nelīdzsvarotības nav; 

o ir radusies makroekonomikas nelīdzsvarotība, kam seko ieteikumi par 
preventīviem pasākumiem; vai arī 

o ir radusies pārmērīga makroekonomikas nelīdzsvarotība, kam ir negatīva 
ietekme uz citām dalībvalstīm un kas var būt iemesls pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūras (PNNP) uzsākšanai un korektīvu pasākumu īstenošanai. Ja 
pastāvīgi un atkārtoti netiek izpildīti Padomes ieteikumi, attiecīgajai eurozonas 
dalībniecei var tikt piemērotas sankcijas. Līdz šim neviena PNNP nav uzsākta. 

88 Pēc valsts parāda krīzes eurozonā izšķirīga loma bija arī ECB. Nozīmīgs pagrieziena 
punkts uzticēšanās tirgum veicināšanā un reaģēšanā uz krīzi bija ECB priekšsēdētāja 
M. Draghi 2012. gadā sniegtajam paziņojumam127, ka “ECB ir gatava darīt visu, kas 
nepieciešams, lai saglabātu euro”. Saskaņā ar tiešu monetāru darījumu (TMD) 
programmu ECB atklātā tirgū var iegādāties tādu eurozonas valstu obligācijas, kuras 
īsteno korekciju programmu (EFSI, ESM). Šī programma tika ieviesta, lai nodrošinātu 
monetārās politikas atbilstīgu ieviešanu un saskaņotību, un darījumi tiek veikti, 
ievērojot īpašus noteikumus128. Pēc tam, kad ECB apņēmās darīt visu, kas 
nepieciešams, un sāka īstenot TMD programmu, stabilizējās eurozonas valstu obligāciju 
peļņas marža. 

                                                      
127 ECB priekšsēdētāja Mario Draghi uzruna Globālajā investīciju konferencē Londonā, 

2012. gada 26. jūlijs. 

128 ECB paziņojums presei “Technical features of Outright Monetary Transactions”, 2012. gada 
6. septembris. 
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Panāktais progress un galvenās problēmas 

89 Mūsu revīzijās par fiskālās politikas koordinēšanu129 konstatējām, ka ES līmeņa 
ekonomikas pārvaldība kļūst arvien sarežģītāka, ir grūti panākt noteikumu izpildi un 
tā lielā mērā ir atkarīga no rīcības brīvības un Komisijas un vēlāk arī Padomes 
ekspertu atzinumiem. Mēs konstatējām arī, ka elastīguma noteikumi, ja tos piemēro 
kumulatīvi, var veicināt to, ka savlaicīgi netiek izveidotas nepieciešamās fiskālās 
rezerves un politikas pasākumu kopums, lai vienlaikus nodrošinātu stabilitāti un 
izaugsmi. Turklāt vairākās dalībvalstīs joprojām ir augsts valsts parāda līmenis. 

90 Mūsu 2018. gada revīzijā par DIP secinājām, ka procedūra kopumā ir labi 
izstrādāta un balstīta uz augstas kvalitātes analīzi. Taču mēs norādījām uz problēmām 
saistībā ar procedūras (PNNP) izpildes panākšanas aspektu un saistītajiem 
politiskajiem apsvērumiem, kas ir būtiski, īstenojot šādu regulējumu. Turklāt Komisijas 
brīdināšanas mehānisma ziņojumā par 2019. gadu130 par dalībvalstu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību minēti ilgstoši vai jauni ekonomikas nelīdzsvarotības aspekti 
nozīmīgās jomās, tādās kā privātā un publiskā sektora parāds, starptautisko 
ieguldījumu pozīcijas, mājokļu tirgus un bezdarba līmenis vairākās dalībvalstīs. 

91 Veicot revīziju par Eiropas pusgada procesu, apstiprinājām, ka procesa laikā tika 
sagatavoti būtiski konkrētām valstīm adresēti ieteikumi, lai sasniegtu vidējā termiņa 
fiskālos mērķus, mazinātu makroekonomikas nelīdzsvarotību un veiktu citas 
nepieciešamās strukturālās reformas. Tomēr, lai gan vairāk nekā divu trešdaļu 
konkrētām valstīm adresētu ieteikumu īstenošanā tika panākts “zināms progress”, 
ieteikumu pilnīgas īstenošanas zemais rādītājs dalībvalstīs liecina par to, ka 
nepieciešami papildu centieni, lai paātrinātu nozīmīgu un nepieciešamu reformu 
īstenošanu. Par ieteikumu īstenošanu galvenokārt atbildīgas dalībvalstis. 

                                                      
129 ERP īpašais ziņojums Nr. 10/2016 “Lai nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi”, īpašais ziņojums 
Nr. 03/2018 “Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) revīzija”, 
īpašais ziņojums Nr. 18/2018 “Vai ir sasniegts Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās 
daļas galvenais mērķis”, īpašais ziņojums Nr. 22/2019 “Jāpastiprina ES prasības valstu 
budžeta struktūrām un labāk jāuzrauga to piemērošana”. 

130 Komisijas ziņojums “Alert Mechanism Report 2019” (sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, 3. un 
4. pantu), COM(2018) 758 final. 
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92 Visās minētajās revīzijās uzsvērtas radušās problēmas un nepieciešamība 
pilnvērtīgi izmantot visas ES līmenī pieejamās uzraudzības procedūras, lai ES līmeņa 
koordinēšanu padarītu efektīvāku. 

  



 50 

 

Covid-19 krīzes ietekme un sākotnējie 
ES politikas risinājumi  
93 ES ekonomiskā situācija būtiski mainījās šā gada martā, kad Eiropā sākās Covid-
19 pandēmija. Covid-19 ir nopietns drauds ES sabiedrības veselībai, un ieviestie 
pārvietošanās ierobežojumi radīja nopietnu ekonomikas satricinājumu (tālāk 
III pielikumā pirmajā slejā redzamas 2008.–2017. gada finanšu un valsts parāda krīzes 
radītās izmaksas, savukārt otrajā slejā – reaģēšanas uz Covid-19 pandēmiju sākotnējās 
izmaksas (daļēji aplēstas)).  

94 Ar Covid-19 pandēmiju saistītie veselības aizsardzības pasākumi un pārvietošanās 
ierobežojumi ir radījuši ražošanas, pakalpojumu sniegšanas un globālo piegādes ķēžu 
traucējumus un ir ietekmējuši tādas nozīmīgas nozares kā tūrisms, transports un 
tirdzniecība. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju tiek prognozēts, ka ES IKP šogad 
samazināsies par 7,4 % (7,7 % eurozonā) – tas ir lielāks kritums nekā 2008.–
2012. gada finanšu un valsts parāda krīzes laikā – un 2021. gadā atkal palielināsies 
par 6 % (6,3 % eurozonā)131. 

Finanšu sektors 

Covid-19 krīzes sākotnējā ietekme 

95 Salīdzinājumā ar iepriekšējām krīzēm bankas saskārās ar Covid-19 krīzi labāk 
kapitalizētas un ar labāku likviditātes pārvaldību. Pārvietošanās ierobežojumi radīja 
ievērojamus ieņēmumu zaudējumus uzņēmumiem, kā arī palielināja aizdevumu 
pieprasījumu un uzņēmumu saistību neizpildes risku. Turklāt augstāks bezdarba 
līmenis (sk. 8. attēlu) var veicināt aizdevumu un hipotēkas saistību neizpildi privātajā 
sektorā, potenciāli ietekmējot nekustamā īpašuma cenas. 

                                                      
131 Eiropas Komisija, 2020. gada pavasara ekonomikas prognoze “A deep and uneven recession, 

an uncertain recovery”, 2020. gada 6. maijs. 
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8. attēls. Bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits procentpunktos no 
kopējā darbaspēka vecumā no 15 līdz 74 gadiem, 2001.–2021. gads) 

 
Avots: Eurostat un EK 2020. gada pavasara ekonomikas prognoze. 

96 Ņemot to vērā, nākamajos dažos gados bankās, visticamāk, veidosies lielāks 
INK uzkrājums, kā arī tās cietīs zaudējumus saistībā ar nepieciešamo privātā sektora 
parādu pārstrukturēšanu. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm, kurās nav ņemta vērā 
politikas pasākumu ietekme, EBI prognozē, ka INK vidējais seguma koeficients sasniegs 
līmeni, kas līdzīgs vidējam seguma koeficientam pēc 2008.–2012. gada krīzēm132. 

97 Ir svarīgi, lai attiecīgie mehānismi nepieciešamības gadījumā varētu pildīt savas 
funkcijas, īpaši tagad, Covid-19 uzliesmojuma dēļ radītajā krīzē. Tas, kādā mērā 
pašreizējā krīze skars bankas, galvenokārt būs atkarīgs no krīzes attīstības un 
turpmākās atlabšanas, bankām pieejamā kapitāla pirms krīzes, banku atkarības no 
visvairāk skartajām nozarēm, kā arī no attiecīgā publiskā sektora atbalsta reālajai 
ekonomikai. 

98 Pandēmija ir izraisījusi lielu nestabilitāti kapitāla tirgos un vēl vairāk izstiepusi 
euro mijmaiņas darījumu procentu likmju līkni (mijmaiņas darījumus izmanto 
procentu likmju ierobežošanai, un mijmaiņas darījumu procentu likmju līkne var 
norādīt uz gaidāmajām procentu likmju izmaiņām), būtiski ir samazinājusies finanšu 

                                                      
132 EBI, “The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts”, 2020. gada 25. maijs. 
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aktīvu tirgus vērtība un palielinājusies ilgtermiņa apdrošināšanas un definētu pabalstu 
pensiju saistību tirgus vērtība, negatīvi ietekmējot apdrošināšanas un pensiju 
sektorus. Saskaņā ar nesenu apdrošināšanas sektora stresa testu rezultātiem133 lielākā 
daļa apdrošinātāju uzrādīja piemērotus maksātspējas rādītājus testētajā tirgus stresa 
scenārijā. Pensiju fondiem, ko dēvē par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūcijām (AKUI), 2019. gadā bija mazliet uzlaboti seguma rādītāji (aktīvi, ar kuriem 
tiek segtas saistības), taču AKUI saskaras ar grūtībām saistībā ar zemajām procentu 
likmēm un zema ienesīguma apstākļiem, kas ietekmē šo institūciju investīciju 
pelnītspēju un definētu pabalstu saistību novērtējumu134. 

99 ESRK, EVTI un EAAPI ir aicinājušas veikt pasākumus, lai mazinātu ar Covid-
19 saistīto sistēmisko neaizsargātību135. EVTI it īpaši ziņoja, ka Covid-19 pandēmijas 
izraisītā lielā nestabilitāte un ar to saistītie vērtēšanas jautājumi ir radījuši likviditātes 
problēmas vairākos ieguldījumu fondu segmentos. EVTI arī atbalstīja ESRK ieteikumu 
valstu kompetentajām iestādēm pievērst lielāku vērību tādu ieguldījumu fondu 
uzraudzībai, kuriem liela daļa risku darījumu saistīta ar uzņēmumu parādiem un 
nekustamo īpašumu, kā arī uzsvēra likviditātes pārvaldības instrumentu savlaicīgas un 
efektīvas izmantošanas nozīmi tādu investīciju fondu darbībā, kuriem ir riska darījumi 
ar mazāk likvīdiem aktīviem. Arī EAAPI ir nākusi klajā ar vairākām iniciatīvām136, tostarp 
ir publicējusi paziņojumu par dividenžu izmaksām un mainīga atalgojuma politiku 
saistībā ar Covid-19 un ir aicinājusi apdrošinātājus un starpniekus veikt pasākumus, lai 
mazinātu Covid-19 ietekmi uz patērētājiem. Attiecībā uz AKUI EAAPI ir norādījusi uz 
vajadzību vērot Covid-19 pandēmijas ietekmi uz pensiju fondiem uzņēmējdarbības 
nepārtrauktība aspektā, īpaši pabalstu izmaksāšanu un ienākošās iemaksas, ietekmi uz 
likviditāti un finansējuma līmeņiem, kā arī iespējamas ilgtermiņa negatīvas sekas, ko 
varētu izraisīt AKUI dalībnieku lēmums sākt izmantot uzkrājumus vai nepiemērotā brīdī 
nomainīt investīciju opciju. 

                                                      
133 EAAPI, “2018 insurance stress test report”, 6. lpp. 

134 EAAPI, “2017 IORP Stress Test Report”, 2017. gada 13. decembris, 243. un 235. lpp.; 
“2019 IORP Stress Test Report 19/673”, 2019. gada 17. decembris, 15.–48. lpp. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50–158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf 

136 Pilnu EAAPI ieviesto Covid-19 pasākumu sarakstu 
sk. https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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ES sākotnējā reakcija  

100 Dalībvalstu iestādes savlaicīgi pieņēma lēmumus izmantot pretcikliskās un citas 
makroprudenciālās uzraudzības kapitāla rezerves, tā palielinot banku spēju izsniegt 
aizdevumus reālās ekonomikas dalībniekiem un segt negaidītus zaudējumus 
(sk. IV pielikumu un V pielikumu). ES un dalībvalstu iestādes veica arī citus pasākumus, 
lai palielinātu banku aizdošanas spējas, tostarp uz laiku atbrīvoja bankas no kapitāla 
un likviditātes prasībām, pagarināja pārejas noteikumu piemērošanas periodu, lai 
mazinātu lielāku uzkrājumu veidošanas ietekmi saskaņā ar 9. SFPS par regulējošām 
prasībām atbilstošu kapitālu un atviegloja regulējumu par publiskā sektora garantētiem 
aizdevumiem137. Uzraudzības iestādes turpina uzņemties atbildību par banku 
kredītriska uzraudzību, vērtības samazināšanās līmeni, INK un to ietekmi. Tas ir ļoti 
būtiski, lai savlaicīgi identificētu bankas, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīgas. 

101 Lai uzlabotu spēju segt zaudējumus pandēmijas izraisītās krīzes laikā, ECB 
aicināja bankas neizmaksāt dividendes vismaz līdz 2020. gada oktobrim. 

102 Lai līdzsvarotu nepieciešamību panākt visu banku noregulējamību un sniegt 
atbalstu sektoram krīzes laikā, VNV nolēma 2020. gada noregulējuma plānošanas ciklā 
uz laiku atlikt noteiktus informācijas vai datu pieprasījumus un banku nodevumus, 
vienlaikus saglabājot galvenos standarta ziņojumus, uz kuru pamata iespējams 
aprēķināt MREL prasības. VNV paziņoja, ka līdz laikam, kad stāsies spēkā jaunie 
lēmumi, ar sapratni izturēsies pret banku grūtībām ievērot MREL mērķus. VNV 
paziņoja, ka uz laiku atvieglos MREL prasības bankām, kurām ir grūtības sasniegt savus 
mērķus138. 

103 Komisija 28. aprīlī pieņēma skaidrojošu paziņojumu139, apstiprinot elastību 
noteikumu piemērošanā atbilstīgi Bāzeles komitejas prasībām, tostarp elastību 
attiecībā uz leģislatīviem un neleģislatīviem aizdevumu atmaksas moratorijiem140 un 

                                                      
137 Eiropas Komisija, “Banking package to facilitate lending to households and businesses in the 

EU”, 2020. gada 28. aprīlis. 

138 VNV 2020. gada 1. aprīļa, 8. aprīļa un 17. jūnija publikācijas blogā, kā arī VNV locekļa 
Sebastiano Laviola runa Finanšu iestāžu konferencē 2020. gada 2. jūnijā. 

139 Eiropas Komisija, “Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate 
lending to households and businesses in the EU”, 2020. gada 28. aprīlis. 

140 EBI, “Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-
19 measures”, 2020. gada 2. aprīlis. 
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uzraudzības pasākumiem, kas ļāva bankām īslaicīgi izmantot likviditātes un kapitāla 
rezerves. 

104 Komisija ierosināja arī virkni Kapitāla prasību regulas grozījumu ārkārtas 
īslaicīgu pasākumu veikšanai, kas ietver pašreizējā pārejas režīma pagarināšanu par 
2 gadiem, lai mazinātu 9. SFPS ietekmi uz banku regulējošām prasībām atbilstošo 
kapitālu un pārskatītās Kapitāla prasību regulas (KPR II) jauno sviras rādītāja prasību 
piemērošanas atlikšanu uz vienu gadu141. 

105 Eiropas uzraudzības iestādes un VUM veic dažādus pasākumus un izdod 
koordinēšanas pamatnostādnes dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas 
par finanšu sistēmas dažādiem sektoriem. Komisija norādīja, ka Eiropas uzraudzības 
iestādēm jāpanāk, lai valstu kompetentās iestādes, kas dažādās dalībvalstīs piemēro 
elastīgu pieeju, to piemērotu konsekventi un neradītu negodīgus konkurences 
nosacījumus iekšējā tirgū142. 

Fiskālā un ekonomikas politika 

Covid-19 krīzes sākotnējā ietekme 

106 Covid-19 krīze būtiski pasliktinās situāciju fiskālā deficīta (sk. 9. attēlu) un 
valsts parādu (sk. 10. attēlu) jomā, jo tā rada ievērojamu spiedienu uz dalībvalstu 
ieņēmumiem un izdevumiem. Valdības veica pasākumus, lai glābtu sistēmiskus 
uzņēmējus un atbalstu sniedzošus uzņēmējus un sniegtu vispārēju sociāļo atbalstu. 
Turklāt atbalsts uzņēmumiem aizdevumu veidā, ko garantējušas gan dalībvalstis, gan 
arī ES, var vidējā termiņā palielināt fiskālos izdevumus. Tādējādi krīzei var būt 
nevienmērīga ietekme uz dalībvalstīm, un tā var palielināt dalībvalstu atšķirības 
(saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju šīs atšķirības izpaudīsies kā recesija tuvu 

                                                      
141 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regula (ES) 2019/876, ar ko groza 

Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, 
prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus 
risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas 
atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52 020DC0169&rid=2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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10 % līmenim dažās dalībvalstīs salīdzinājumā ar vidējo recesijas līmeni, kas ir 6–
7,5 %)143. 

107 ECB aktīvu iegādes programma nodrošina monetārās politikas atbilstīgu 
īstenošanu. Apstiprinātā visu dalībvalstu atbilstība Eiropas Stabilitātes mehānisma 
(ESM) kredītlīniju saņemšanas prasībām arī sniedz mierinājumu, ka dalībvalstīm būs 
pieejams atbalsts, lai daļēji mazinātu radīto spiedienu. 

9. attēls. Vispārējās valdības deficīts (-) un pārpalikums (+) 
(procentpunkti no IKP, 2001.–2021. gads) 

 
Avots: Eurostat un EK 2020. gada pavasara ekonomikas prognoze. 

 

                                                      
143 Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojums “Eiropas lielā stunda – jāatjaunojas un 

jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei”, COM(2020) 456 final, 3. lpp. 
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10. attēls. Vispārējās valdības bruto parāds (procentpunkti no IKP, 
2001.–2021. gads) 

 
Avots: Eurostat un EK 2020. gada pavasara ekonomikas prognoze. 

108 Valsts obligāciju pārcenošanai, ko var veicināt nenoteiktība krīzes laikā un pēc 
tās, varētu būt negatīva ietekme uz iedarbībai pakļautajām bankām, un tā varētu 
kaitēt to pelnītspējai vai pat dzīvotspējai. Augstākie riski ir dalībvalstīs ar ierobežotāku 
fiskālo telpu. 

ES sākotnējā reakcija  

109 Lai reaģētu uz šo jauno ekonomisko realitāti, ES ir sniegusi fiskālo un 
ekonomisko atbalstu dalībvalstīm, izmantojot dažādus ekonomikas un budžeta 
instrumentus ar mērķi veicināt atlabšanu un atjaunot izaugsmi. 

110 Dažos pēdējos mēnešos cita starpā notikuši šādi būtiski notikumi, kas saistīti ar 
ES līmeņa fiskālo un ekonomikas koordinēšanu un Eiropas pusgadu: 

o ir aktivizēta SIP vispārēja izņēmuma klauzula, kas dod iespēju dalībvalstīm 
atkāpties no SIP preventīvās daļas prasībām (proti, no prasības sasniegt vidēja 
termiņa budžeta mērķi vai piemērot korekcijas gaitu šā mērķa sasniegšanai) un 
kas dot iespēju Komisijai ieteikt pagarināt dalībvalstu termiņu, kādā jākoriģē 
pārmērīgi deficīti atbilstoši SIP korektīvajai daļai (t. i., PBDNP); 
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o dalībvalstis ir aktivizējušas valstu izņēmuma klauzulas, kas dod iespēju 
dalībvalstīm apturēt ierobežojumus, kas paredzēti to valsts fiskālajā sistēmā 
nopietnas ekonomikas lejupslīdes gadījumā vai citos izņēmuma apstākļos; kā arī 

o Komisija ir pieņēmusi jaunas pamatnostādnes par stabilitātes un konverģences 
programmām (SKP) 2020. gadam, pašreizējā 2020. gada ciklā integrējot 
SKP formātu un saturu. 

111 ES ir arī paredzējusi jaunus budžeta instrumentus, lai veicinātu dalībvalstu 
atlabšanu un aizsargātu ES iekšējo tirgu un euro stabilitāti. Cita starpā tie ir Eiropas 
Atveseļošanas instruments, kura finansējums ir 750 miljardi EUR un galvenais 
komponents ir ES atveseļošanas un noturības mehānisms, kā arī trīs drošības tīkli ar 
kopējo finansējumu 540 miljardi EUR (sk. IV pielikumu). 

112 Lai aizsargātu ES vienotā tirgus kohēziju un nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, Eiropas Komisija ir ierosinājusi144 vairākas iniciatīvas, 
piemēram, saistībā ar vienotā tirgus noteikumu izpildes panākšanas darba grupu, 
maksātspējas atbalsta instrumentu, Migrācijas un patvēruma paktu, Stratēģisko 
investīciju mehānismu un stratēģiju par zālēm. ES arī pielāgoja valsts atbalsta 
noteikumus, 2020. gada 19. martā145 pieņemot jaunu pagaidu regulējumu valsts 
atbalsta pasākumiem, kas tika pagarināts 3. aprīlī146 (sk. IV pielikumu). Ir apstiprināti 
un aktivizēti vēl vairāki citi instrumenti, kas var veicināt atlabšanu, piemēram, Eiropas 
pagaidu atbalsta instruments bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) un 
ESM pandēmijas krīzes atbalsts (PKA) (sk. IV pielikumu). 

113 Vairāki fiskālie un ekonomiskie pasākumi ir īstenoti arī dalībvalstu līmenī. Tiek 
lēsts, ka līdz šim īstenotie fiskālie atbalsta pasākumi veido vairāk nekā 3 % no 
ES 27 dalībvalstu IKP, savukārt pasākumi likviditātes atbalsta nodrošināšanai grūtībās 
nonākušiem sektoriem un uzņēmumiem veido vairāk nekā 16 % no ES 27 dalībvalstu 
IKP147. Saskaņā ar Eiropas fiskālajā monitorā sniegto informāciju lielākā daļa 

                                                      
144 Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojums “Eiropas lielā stunda – jāatjaunojas un 

jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei”, COM(2020) 456 final, 11.–15. lpp. 

145 Eiropas Komisijas paziņojums “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko 
atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”, C(2020) 1863 final. 

146 Eiropas Komisijas paziņojums “Grozījums pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, 
ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”, C(2020) 2215 final. 

147 Eurogrupa, “Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-
19 pandemic”, 2020. gada 9. aprīlis. 
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dalībvalstu savu fiskālo risinājumu ietvaros palielinās savus izdevumus par aptuveni 
1,6 % no IKP un paredzēs nodokļu atvieglojumus vēl 1,4 % apmērā no IKP. Plašāka 
informācija par dalībvalstu īstenotajiem pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 krīzi, 
sniegta V pielikumā. 

114 Eiropadomes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs 2020. gada 15. aprīlī 
prezentēja Kopīgo Eiropas ceļvedi koronavīrusa ierobežošanas pasākumu 
atcelšanai148. Ziņojumā uzsvērtas četras galvenās rīcības jomas, lai turpinātu virzību 
uz priekšu, un tās ir: 

o pasākumi vienotā tirgus darbības atjaunošanai; 

o lielāki centieni ieguldījumu veicināšanai; 

o globāla rīcība, it īpaši ES kaimiņvalstīs; kā arī 

o funkcionējoša ES un dalībvalstu pārvaldības sistēma. 

  

                                                      
148 Eiropas Komisija un Eiropadome, “A roadmap for recovery: towards a more resilient, 

sustainable and fair Europe”, 2020. gada 15. aprīlis. 



 59 

 

Nobeiguma piezīmes 
115 Finanšu, ekonomiskajai un valsts parādu krīzei, kas ilga no 2008. līdz 
2012. gadam, bija ilgtermiņa ietekme uz izaugsmi un fiskālo stabilitāti ES. 

116 Tajā laikā ES finanšu sistēmu raksturoja vāja uzraudzība, tostarp vāja sadarbība 
banku pārrobežu darbību un ar tām saistīto risku jomā, neatbilstīgi noteikumi par riska 
novērtējumu un kapitāla prasībām, kā arī lielu banku krīzes pārvarēšanas satvara 
trūkums (sk. 08. un 09. punktu). 

117 2008. gada finanšu krīze drīz kļuva par valsts parāda krīzi. Nodokļu ieņēmumu 
samazinājums, valsts atbalsta pasākumi banku atbalstam un fiskālie stimuli palīdzēja 
stabilizēt ekonomiku krīzes sākumposmā, taču veicināja valsts parāda ievērojamu 
pieaugumu. Tas un eurozonas nepilnīgā institucionālā struktūra radīja spiedienu uz 
atsevišķu dalībvalstu vērtspapīru ienesīgumu un kredītreitingiem, savukārt valsts 
parāda krīze atkal ietekmēja banku sektoru un plašāku ekonomiku (sk. 11.–16. punktu). 

118 Lai novērstu minētās nepilnības un veidotu spēcīgāku un izturētspējīgāku 
finanšu sistēmu, ES stiprināja savu institucionālo struktūru un tiesisko regulējumu, 
veicot šādus pasākumus: tika izveidotas ES līmeņa uzraudzības iestādes, tika pieņemti 
stingrāki mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības noteikumi bankām un 
to uzraudzības iestādēm, tika izveidots jauns krīzes pārvarēšanas satvars bankām, kas 
kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, kā arī uzsākta BS un KTS izveide (sk. 18.–
25. punktu). 

119 Pēc finanšu un valsts parāda krīzēm veiktie pasākumi nodrošināja šādus 
rezultātus: 

o labāk regulēta finanšu sistēma – uzlabots regulējums un uzraudzība, reaģējot uz 
kaitīgo ietekmi un citiem riskiem, kas ietekmē bankas un nebanku finanšu 
starpniekus (sk. 37., 45. un 46. punktu); 

o banku sistēma ar lielākām kapitāla un likviditātes rezervēm un iekšējās 
rekapitalizācijas iespējām – BS un EBI veicina finanšu stabilitātes risku 
samazināšanu (sk. 38.–43. punktu); kā arī 

o ekonomikas politikas un valstu budžeta labāka koordinācija – Eiropas pusgada 
process, kas izveidots, pamatojoties uz pārskatīto SIP, MNNP un Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības politiku, nodrošina plašas ekonomikas politikas 
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koordinācijas iespējas ES, pievēršot lielāku vērību parāda līmenim (sk. 78.–
89. punktu). 

120 Tomēr joprojām nav atrisinātas vairākas problēmas un novērsti trūkumi – cita 
starpā tie ir banku zemā pelnītspēja, augstais INK līmenis dažās dalībvalstīs un riska 
darījumu ar centrālo valdību joprojām augstā koncentrācija vairākās bankās (sk. 49.–
62. punktu). 

121 Krīze ir izgaismojusi trūkumus arī citos finanšu sistēmas sektoros, tostarp 
apdrošināšanas un pensiju fondu sektorā, citu nebanku finanšu starpnieku sektorā, 
ieguldījumu fondu sektorā un tirgus infrastruktūras sektorā (sk. 63.–70. punktu). Tika 
izstrādāta arī virkne politikas risinājumu, lai mazinātu riskus, kas šajos sektoros varētu 
rasties nākotnē un it īpaši apdraudēt lielus sistēmiskus dalībniekus. 

122 Risināmie jautājumi cita starpā saistīti ar nepieciešamību pabeigt BS (sk. 33.–
37. punktu) un KTS izveidi (sk. 74.–76. punktu), nepietiekamu dalībvalstu ekonomiskās 
konverģences tempu, ES iestāžu veiktspējas ierobežojumiem, ES un dalībvalstu iestāžu 
vairāklīmeņu sadarbības trūkumiem, pārskatatbildības procesa trūkumiem, kā arī 
lielākās daļas dalībvalstu fiskālā stāvokļa pasliktināšanos. Nesenos ERP ziņojumos 
minēti daudzi no šiem jautājumiem (sk. 27.–33. punktu un 49.–77. punktu). 

123 Mūsu revīzijās par PBDNP, SIP preventīvo daļu, MNNP un Eiropas pusgadu 
konstatējām, ka ES koordinēšanas procesi nodrošina pamatotus novērtējumus un 
attiecīgos ieteikumus. Taču, neskatoties uz to, ka laikposmā no 2011. līdz 2018. gadam 
vairāk nekā divu trešdaļu konkrētām valstīm adresētu ieteikumu īstenošanā panākts 
“zināms progress”, ieteikumu pilnīgas īstenošanas zemais rādītājs dalībvalstīs joprojām 
ir problēma. Par ieteikumu īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis (sk. 90.–
93. punktu). 

124 2020. gadā Covid-19 pandēmija ES izraisīja jaunu krīzi, kas ietekmēja ražošanu, 
piegādes ķēdes un patēriņu un radīja spiedienu uz publiskajām finansēm. Sākotnējā 
reakcija bija veikt monetārās, fiskālās un uzraudzības politikas pasākumus, lai 
aizsargātu finanšu sektoru no ekonomikas ietekmes un novērstu to, ka ekonomikas 
krīze izvēršas par finanšu krīzi (sk. 94.–100. punktu). 

125 Veicot apskatu, esam konstatējuši, ka ES instrumentu kopums krīzes risināšanai 
ir uzlabojies. Taču pašreizējā krīze ir citāda – tā varētu būt plašāka atkarībā no tās 
dziļuma un atlabšanas ātruma, taču tā saistīta ar lielu neskaidrību attiecībā uz to, kā 
pārvarēt šo krīzi izraisošos veselības riskus. Saistībā ar 2008.–2012. gada krīzi gūtā 
pieredze ļauj izdarīt šādus secinājumus: 
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o krīzes izmaksas ir ievērojamas un rada ārkārtīgi lielu spiedienu uz publiskajām 
finansēm, kā arī rada risku, ka krīze var radīt savstarpēju papildu ietekmi uz 
ekonomikas sektoriem, valsts vērtspapīru sektoru un finanšu sektoru; 

o spēcīga un vienota ES līmeņa reakcija, ko papildina koordinēta ekonomikas un 
fiskālā politika, kā arī stabila monetārā politika nodrošina labus rezultātus krīzes 
pārvaldībā un pārvarēšanā, kā arī atlabšanas veicināšanā; 

o spēcīgam vienotajam tirgum, kohēzijai, solidaritātei un līdzsvarotai ekonomikas 
attīstībai, ieguldījumu atjaunošanai un uzņēmēju atbalstam ir izšķiroša nozīme, lai 
izkļūtu no krīzes un atgrieztos uz ekonomikas izaugsmes ceļa. 

126 Ņemot vērā gūto pieredzi saistībā ar finanšu un valsts parāda krīzēm, patlaban 
tiek daudz rūpīgāk uzraudzītas banku darbības un tām ir lielākas kapitāla un likviditātes 
rezerves zaudējumu segšanai. Kopumā BS un EBI veicina finanšu stabilitātes risku 
samazināšanu. Taču peļņa joprojām bija ierobežota, un riska darījumu ar valsts parāda 
vērtspapīriem līmenis joprojām ir augsts, un augsts ir arī INK līmenis. Atkarībā no 
Covid-19 krīzes izraisītās recesijas ilguma un dziļuma, kredītzaudējumi varētu finanšu 
sistēmu padarīt nestabilāku (sk. 100.–108. punktu). 

127 SIP vispārējās izņēmuma klauzulas aktivizēšana nodrošina iespēju visām 
dalībvalstīm īstenot tūlītēju atbalstošu fiskālo politiku. Taču tās valstis, kurās krīze 
sākās tad, kad to valsts parāda līmenis jau bija augsts, varētu saskarties ar palielinātu 
ievainojamību (sk. 109.–114. punktu). Saskaņā ar Komisijas 2020. gada pavasara 
prognozi pastāv iespēja, ka Covid-19 krīze veicinās ekonomisko atšķirību palielināšanos 
ES. Pandēmijas ietekme dalībvalstīs atšķiras. Tādi faktori kā veselības krīzes 
padziļināšanās, tūrisma sektora lielums un rīcības brīvība fiskālās politikas risinājumu 
īstenošanā ietekmē katru valsti atšķirīgi. Šāda situācija varētu kropļot iekšējo tirgu. 
Turpmākā virzība Covid-19 krīzes pārvarēšanai ietvers vēl citus institucionālus un 
politikas risinājumus.  

Šo apskatu 2020. gada 8. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Alex BRENNINKMEIJER. 

Revīzijas palātas vārdā – 

 

Priekšsēdētājs 
Klaus-Heiner LEHNE 
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Pielikumi 

I pielikums. Trīs Eiropas uzraudzības iestāžu līdzīgās iezīmes 

01 Trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EBI, EVTI un EAAPI) aizstāj iepriekšējās tā 
dēvētās 3. līmeņa komitejas. Tām ir vairākas līdzīgas iezīmes, kas attiecas uz 
pārvaldību, mērķiem un funkcijām (sk. 1. attēlu), un tās ir: 

o pārvaldība – iestādes pārvalda uzraudzības padome, kas pieņem visus politikas 
lēmumus. Uzraudzības padomē ir Eiropas uzraudzības iestādes priekšsēdētājs, pa 
vienam pārstāvim no 27 dalībvalstīm un citi locekļi (bez balsstiesībām); 

o mērķi – veicināt finanšu sistēmas īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa 
stabilitāti; uzlabot iekšējā tirgus darbību; nodrošināt finanšu tirgu integritāti, 
pārredzamību, efektivitāti un pienācīgu darbību; stiprināt starptautiskās 
uzraudzības koordinēšanu; novērst regulējuma arbitrāžu; kā arī veicināt 
patērētāju un ieguldītāju aizsardzību; 

o pamatfunkcijas – veikt riska analīzi un regulāri sagatavot riska paneļus, statistikas 
pārskatus un citus politikas dokumentus, ko var izmantot arī, lai ziņotu par 
sistēmiskiem riskiem ESRK; izstrādāt rīcībpolitikas un vienotus noteikumu 
kopumus, kas ietver tehniskos un regulatīvos standartus Komisijas deleģētās 
regulas (2. līmeņa noteikumi), pamatnostādņu un jautājumu un atbilžu 
dokumentu izstrādei (3. un 4. līmeņa standarti); 

o konverģence – veidot valstu kompetento iestāžu un Eiropas uzraudzības iestāžu 
kopīgu uzraudzības sistēmu, izdot pamatnostādnes, atzinumus un jautājumu un 
atbilžu dokumentus, veikt profesionālizvērtēšanu, lai izvērtētu valstu uzraudzības 
iestāžu praksi, uzņemties starpnieka lomu starp valstu kompetentajām iestādēm 
un veikt darbības, ja tiek pārkāpti ES tiesību akti; 

o datu vākšana un informācijas izplatīšana – izveidot un nodrošināt centrālo 
repozitoriju vienotam noteikumu kopumam, dalībvalstu kompetento iestāžu 
sarakstiem, visām pamatnostādnēm un tehniskajiem standartiem, reģistriem un 
datiem. 
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1. attēls. Eiropas uzraudzības iestāžu pārvaldība un funkcijas 

 
Avots: ERP. 

02 Desmit gadus pēc darbības uzsākšanas Eiropas uzraudzības iestādes pastāvīgi ir 
pilnveidojušas savas funkcijas un īstenojušas intensīvu reformu programmu. Komisija 
ierosināja reformu kopumu 2017. gada septembrī149, lai uzlabotu trīs Eiropas 
uzraudzības iestāžu mandātus, pārvaldību un finansējumu. Priekšlikumi cita starpā 
paredzēja neatkarīgas valdes izveidi (kas atbildētu par katrā atsevišķā gadījumā 
pieņemtiem lēmumiem un noteiktiem uzraudzības jautājumiem), EUI lomas 
stiprināšanu iekšējo modeļu validēšanā un tai pieejamo instrumentu uzlabošanu, lai 
veicinātu uzraudzības konverģenci. 

03 2019. gadā ar Regulu (ES) 2019/2175 tika grozītas Eiropas uzraudzības iestāžu 
dibināšanas regulas. Ar grozījumiem tika stiprināta to priekšsēdētāju loma valdes 
darba kārtību ierosināšanā un izmeklēšanas, lēmumu pieņemšanas un strīdu 
izšķiršanas uzraudzībā, kā arī procedūrās, kas saistītas ar Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem. 

                                                      
149 Komisijas 2017. gada 20. septembra paziņojums “Integrētas uzraudzības pastiprināšana 

nolūkā stiprināt kapitāla tirgu savienību un finanšu integrāciju mainīgā vidē”. 
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II pielikums. ES banku krīzes pārvarēšanas procesa četri 
galvenie posmi 

01 1. posms – sagatavošanās noregulējumam un visu banku noregulējamības 
nodrošināšana: pastāvīgās uzraudzības un vispārējas sagatavošanās posmā 
uzraudzības iestādes uzrauga banku atbilstību prudenciālajiem noteikumiem. 
Uzraudzības iestādes arī nodrošina, lai bankām būtu izstrādāti atbilstīgi atveseļošanas 
plāni un lai noregulējuma iestādes sagatavotu un atjaunotu noregulējuma plānus150, kā 
arī tās nodrošina, lai bankas būtu sagatavojušās iespējamam noregulējumam. 

02 2. posms – atveseļošana: banku uzraudzības iestādes ir izstrādājušas krīzes 
situāciju noteikšanas procedūras, lai konstatētu iespējamās problēmas. Būtisks 
instruments šai sakarā ir ikgadējais uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process. 
Atveseļošanas posma laikā bankas var brīvprātīgi izmantot atveseļošanas risinājumus, 
kas paredzēti atveseļošanas plānā, vai citus pārvaldības risinājumus, ja bankas situācija 
pasliktinās. 

03 3. posms – agrīnas iejaukšanās pasākumi: šo posmu uzsāk uzraudzības 
iestādes151, ja situācija turpina pasliktināties. Uzraudzības iestādes var veikt dažādus 
iejaukšanās pasākumus ar mērķi uzlabot situāciju, piemēram, pieprasīt izmantot 
atveseļošanas risinājumus vai pat nomainīt bankas vadību152. Ja uzraudzības iestādes 
veic agrīnas iejaukšanās pasākumus, ir jāinformē noregulējuma iestādes, lai tās varētu 
sākt gatavoties iespējamam noregulējumam. Ja ir paredzēti agrīnas iejaukšanās 
pasākumi, tas tomēr nav priekšnosacījums, lai banku atzītu par tādu, kas kļūst vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīga153. 

04 4. posms – noregulējums vai likvidācija: ja situācija neuzlabojas, ar novērtējumu, 
ka banka kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, sākas noregulējuma vai likvidācijas 
posms154. Uzraudzības iestādēm vai noregulējuma iestādēm155 banka jāatzīst par tādu, 
kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, ja stāvoklis atbilst attiecīgajiem 
                                                      
150 Vienotā noregulējuma valde, “Ievads noregulējuma plānošanā”, 2019. gada 14. jūnijs. 

151 Eiropas Banku iestāde, “Guidelines on triggers for use of early intervention measures 
pursuant to Article 27(4) of Directive 2014/59/EU”, 2015. gada 8. maijs. 

152 Direktīva 2014/59/ES, 27. panta 1. punkts. 

153 Regula (ES) Nr. 806/2014, 18. panta 3. punkts. 

154 Direktīva 2014/59/ES, 32. panta 4. punkts. 

155 Dažās dalībvalstīs novērtējumu par to, vai banka kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, 
noteiktos apstākļos var veikt arī VNV un valstu noregulējuma iestādes. 
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nosacījumiem, saskaņā ar kuriem banka jāatzīst par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs 
maksātnespējīga. Tādējādi ir jānovērtē arī tas, vai pastāv pamatota iespēja, ka jebkādi 
alternatīvi privātā sektora pasākumi vai uzraudzības pasākumi saprātīgā laikposmā 
varētu novērst bankas maksātnespēju. 

05 Ja banka tiek atzīta par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs, maksātnespējīga, un 
nav iespējams veikt citus pasākumus, kas novērstu tās maksātnespēju, noregulējuma 
iestādēm ir jāizvērtē, vai banka būtu jālikvidē saskaņā ar valsts maksātnespējas 
procedūru jeb vai būtu jāveic tās noregulējums, pamatojoties uz sabiedrības interešu 
novērtējumu (sk. 1. attēlu). Saistību neizpildes procedūra tādas bankas stāvokļa 
risināšanai, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, ir likvidācija saskaņā ar 
valsts maksātnespējas noteikumiem. Taču, ja sabiedrības interešu novērtējumā tiek 
konstatēts, ka noregulējums ir samērīgs un nepieciešams risinājums, lai panāktu vienu 
vai vairākus no pieciem noregulējuma mērķiem, tiek veikta noregulējuma darbība156. 

1. attēls. Shēma lēmuma pieņemšanai par banku noregulējumu vai 
likvidāciju saistību neizpildes gadījumā banku savienībā 

 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 

06 Ja tiek uzskatīts, ka noregulējums nav samērīgs un nepieciešams risinājums 
sabiedrības interesēs, veic likvidāciju saskaņā ar valsts maksātnespējas noteikumiem. 
Savukārt, ja noregulējums tiek uzskatīts par samērīgu un nepieciešamu risinājumu 

                                                      
156 Direktīva 2014/59/ES, 32. panta 5. punkts. 
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sabiedrības interesēs, noregulējuma iestādei ir jāsagatavo noregulējuma shēma157. Cita 
starpā noregulējuma shēmā nosaka noregulējuma instrumentus, kas jāizmanto, kā arī 
to, vai un kādā apmērā jāizmanto VNF finansējums. Ja tiek lemts par VNF izmantošanu, 
Komisijai jāapstiprina fonda izmantošana valsts atbalsta un/vai konkurences ziņā158. 
Pēc tam Komisijai jāapstiprina arī noregulējuma shēma. Iespējams, ka galīgais lēmums 
par noregulējuma shēmas elementiem jāpieņem Padomei159. Pēc tam valstu 
noregulējuma iestādes ir atbildīgas par apstiprinātās noregulējuma shēmas īstenošanu 
dalībvalstīs, ievērojot valsts tiesību aktus. 

 

                                                      
157 Regula (ES) Nr. 806/2014, 18. panta 1. punkts. 

158 Regula (ES) Nr. 806/2014, 19. panta 1. punkts. 

159 Regula (ES) Nr. 806/2014, 18. panta 7. punkts. 
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III pielikums. Piemēri par finanšu un valsts parāda krīžu izmaksām un Covid-19 krīzes izmaksām  
Ekonomikas elements Finanšu un valsts parāda krīze Covid-19 krīze 

Valsts atbalsts 

Laikā no 2008. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 1. oktobrim tika 
apstiprināts valsts atbalsts finanšu sektoram kopā par 
5058,9 miljardiem EUR (40,3 % no ES IKP), ko galvenokārt veidoja 
garantijas attiecībā uz banku obligācijām un depozītiem160. 

Līdz 21. maijam dalībvalstis bija veikušas likviditātes pasākumus, 
tostarp Komisijas apstiprinātās shēmas saskaņā ar jauno pagaidu 
regulējumu valsts atbalsta pasākumiem (ieskaitot garantijas), 
2,5 triljonu EUR apmērā.161 

Tiešās fiskālās neto 
izmaksas 

Tiešo fiskālo neto izmaksu kopējā summa 2007.–2018. gada periodā 
sasniedza 246 miljardus EUR (2 % no ES 2018. gada IKP).162 

Dalībvalstis 2020. gada aprīlī un maijā veica diskrecionārus budžeta 
pasākumus aptuveni 3,2 % apmērā no ES IKP un noslēdza likviditātes 
līgumus 22 % apmērā no ES IKP.163 Tiek lēsts, ka pandēmijas negatīvā 
ietekme uz ekonomiku kopā ar eurozonas dalībvalstu pieņemtajiem 
diskrecionārajiem budžeta pasākumiem, reaģējot uz pandēmiju, radīs 
eurozonai papildu izmaksas aptuveni 830 miljardu EUR apmērā 
2020. gadā (aptuveni 7 % no IKP) un 280 miljardu EUR apmērā 
2021. gadā (aptuveni 2 % no IKP). Dalībvalstīs šīs papildu izmaksas 
varētu būt no aptuveni 6 % no IKP līdz vairāk nekā 9 % no IKP 
2020. gadā un no aptuveni 1,5 % no IKP līdz 4,4 % no IKP 
2021. gadā164. 

                                                      
160 Eiropas Komisija, “State aid Scoreboard 2013”. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

162 Eurostat, “Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions”, 2019. gada aprīlis. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19# 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Ekonomikas elements Finanšu un valsts parāda krīze Covid-19 krīze 

Garantijas 

Laikposmā no 2007. līdz 2018. gadam 8 dalībvalstis piešķīra garantijas 
apmērā no 10 % līdz 190 % no attiecīgo dalībvalstu IKP. 2009. gada 
beigās iespējamās saistības sasniedza aptuveni 12 % no ES IKP 
(1421 miljardu EUR) un samazinājās līdz 0,8 % 2018. gada beigās. 
Valsts parāda kopējā ietekme sasniedza augsto 6 % rādītāju no ES IKP 
(778 miljardi EUR) 2010. gadā un samazinājās līdz 3 % 2018. gadā. 

Tiek lēsts, ka līdz 9. aprīlim dalībvalstis bija apņēmušās sniegt 
likviditātes atbalstu (valsts garantiju sistēmas un atlikto nodokļu 
maksājumu) sektoriem un uzņēmumiem, kuri saskārās ar grūtībām un 
likviditātes trūkumu, 16 % apmērā no ES IKP165. 
ES ir piešķīrusi Eiropas Investīciju bankai (EIB) 25 miljardus EUR ar 
mērķi mobilizēt ieguldījumus 200 miljardu EUR apmērā uzņēmumu, it 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, atbalstam.166 

Finansiālā palīdzība 
dalībvalstīm 

Eiropas Savienība (izmantojot maksājumu bilances mehānismu un 
EFSM) un eurozonas dalībvalstis (izmantojot EFSI, ESM un Grieķijai 
paredzēto aizdevumu mehānismu) aizdeva 414,7 miljardus EUR 
finansiālās palīdzības sniegšanai. 

Pamatojoties uz esošajām piesardzības kredītlīnijām, ESM sniegs 
pandēmijas krīzes atbalstu līdz 2 % no 2019. gada IKP katrai 
eurozonas dalībvalstij (kopā līdz 240 miljardiem EUR) ar veselības 
nozari saistītu izdevumu finansēšanai. Turklāt Eiropas Komisija ir 
pieņēmusi priekšlikumu par makrofinansiālās palīdzības tiesību aktu 
kopumu par kopējo summu 3 miljardi EUR 10 paplašināšanās 
procesā iesaistītajām valstīm un kaimiņattiecību partneriem, lai 
sniegtu tiem atbalstu pandēmijas negatīvās ietekmes uz ekonomiku 
ierobežošanai167. 

                                                      
165 Eurogrupa, “Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic”, 2020. gada 9. aprīlis. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Ekonomikas elements Finanšu un valsts parāda krīze Covid-19 krīze 

Krīzes likviditātes 
palīdzība no 
centrālām bankām 

2012. gada beigās ar Eurosistēmas starpniecību aizdevumiem 
kredītiestādēm bija piešķirti 1,3 triljoni EUR, lai uzlabotu likviditāti 
banku sistēmā – it īpaši mazāk aizsargātās valstīs168. 

ECB paziņoja, ka sniegta likviditātes palīdzība 7,3 % apmērā no 
eurozonas IKP (750 miljardi EUR līdz gada beigām jaunās pandēmijas 
ārkārtas aktīvu iegādes programmas īstenošanai papildus 
120 miljardiem EUR, kas bija piešķirti jau iepriekš)169. Šā apskata 
sagatavošanas laikā nav pieejamas aplēses par dalībvalstu centrālo 
banku veiktajiem likviditātes uzlabošanas pasākumiem, reaģējot uz 
Covid-19 krīzi. 

Izlaides samazinājums 
Komisija 2016. gadā lēsa, ka potenciālā izaugsme eurozonā bija 
samazinājusies no 1,9 % 2000.–2008. gada periodā līdz 0,5 % 
nākamajā periodā (2009.–2014. gads)170. 

Komisija lēsa, ka potenciālā izaugsme eurozonā laikposmā no 
2011. līdz 2015. gadam palielinājās no 0,7 % līdz 1,3 % nākamajā 
periodā (2016.–2018. gads)171. Tiek prognozēts, ka 2020. gadā reālais 
IKP eurozonā samazināsies par 7,7 % un palielināsies par aptuveni 
6,3 % 2021. gadā Neskatoties uz to, sagaidāms, ka 2021. gadā izlaide 
būs par gandrīz 2 procentpunktiem mazāka nekā 2019. gadā. 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Eiropas Komisija, “Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times”, 2016. gada novembris, 64. lpp. 

171 Eiropas Komisija, “Economic Forecast Spring 2020: A deep and uneven recession, an uncertain recovery”, 2020. gada 6. maijs, 174. lpp. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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IV pielikums. Pārskats par ES līmenī veiktiem sākotnējiem pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 krīzi 

Iestāde Pasākums Apraksts 

Eiropas Komisija 

Eiropas 
Atveseļošanas 

instruments 

Komisija 27. maijā kā daļu no jaunā ES atveseļošanas plāna, kura kopējais finansējums ir 1850 miljardi EUR, ierosināja 
Eiropas Atveseļošanas instrumentu ar budžetu 750 miljardu EUR apmērā. Eiropas Atveseļošanas instruments ir jauns 
vienreizējs atveseļošanas instruments, kura beigu termiņš ir 2024. gada 31. decembris un kurš jāiekļauj jaunajā DFS, lai 
aizsargātu iztikas līdzekļus, atbalstītu ekonomikas atlabšanu un veicinātu izaugsmi. 

Instrumenta finansējumu paredzēts iegūt īslaicīgi palielinot pašu resursu maksimālo summu, kas ļautu ES aizņemtos 
līdzekļus finanšu tirgos. Pēc tam finansējums tiktu novirzīts dalībvalstīm, īstenojot ES programmas, un izlietots atbilstīgi trīs 
pīlāriem, 500 miljardus EUR atvēlot dotācijām un 250 miljardus EUR – aizdevumiem: 

o 1. pīlārs – atbalsts dalībvalstīm, lai tās atveseļotos pēc krīzes, novērstu sekas un kļūtu spēcīgākas, un tas tiks 
īstenots, izveidojot jaunu atveseļošanas un noturības mehānismu ar budžetu 560 miljardi EUR, īstenojot jaunu 
REACT-EU iniciatīvu ar finansējumu 55 miljardi EUR, lai papildinātu kohēzijas atbalstu dalībvalstīm, kā arī 
nodrošinot atbalstu zaļās pārkārtošanās īstenošanai; 

o 2. pīlārs – ekonomikas stimulēšana un palīdzība privāto investīciju plūsmu atjaunošanai, ieviešot jaunu 
maksātspējas atbalsta instrumentu ar finansējumu 31 miljarda EUR apmērā, lai mobilizētu privātos resursus 
uzņēmumu atbalstam, nostiprinot programmu InvestEU, vairāk nekā divas reizes palielinot tās sniegtās iespējas, 
kā arī izveidojot jaunu stratēģisko investīciju mehānismu programmas InvestEU ietvaros ar finansējumu 
15 miljardi EUR, lai palielinātu ES noturību un stratēģisko autonomiju nozīmīgu tehnoloģiju jomās un vērtības 
ķēdēs; 

o 3. pīlārs – krīzes laikā gūto mācību izmantošana, ierosinot izveidot jaunu programmu “ES Veselība” ar 
finansējumu 9,4 miljardu EUR apmērā, lai uzlabotu ES gatavību veselības krīzēm, nostiprinot programmu rescEU 
un “Apvārsnis Eiropa”, kā arī stiprinot kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu un Humānās palīdzības instrumentu. 

Investīciju iniciatīva 
reaģēšanai uz 
koronavīrusu 

Iniciatīva izstrādāta, lai sniegtu atbalstu visvairāk cietušajiem sektoriem un nelabvēlīgajai ietekmei visvairāk pakļautajiem 
reģioniem dalībvalstīs. Iniciatīvas īstenošanai paredzēts piešķirt 37 miljardus EUR no Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem. 
Papildinātā investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu palielināja elastību ES budžeta finansējuma izmantošanā, un 
to papildināja: 

o 28 miljardi EUR no 2014.–2020. gada struktūrfondiem, kas vēl nav piešķirts konkrētiem projektiem, kā arī 
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Iestāde Pasākums Apraksts 

o finansējuma līdz 800 miljoniem EUR no ES Solidaritātes fonda finansējuma, kas būs pieejams visvairāk cietušajām 
dalībvalstīm. 

Pagaidu regulējums 
valsts atbalsta 
pasākumiem 

Ietver piecus atbalsta veidus, un tie ir: 1) tiešās dotācijas, selektīvus nodokļu atvieglojumus un avansa maksājumus; 
2) valsts garantijas; 3) subsidētus valsts aizdevumus uzņēmumiem; 4) aizsardzības pasākumus bankām, ar kuru starpniecību 
valsts atbalsts tiek iepludināts reālajā ekonomikā; kā arī 5) īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu. 

Pasākumus papildināja atbalsts ar koronavīrusu saistītai pētniecībai un izstrādei, testēšanas vietu izveidei un uzlabošanai, 
koronavīrusa pandēmijas apkarošanai nepieciešamo produktu ražošanai, mērķtiecīgiem pasākumiem saistībā ar nodokļu 
maksājumu atlikšanu un/vai sociālā nodrošinājuma iemaksu apturēšanu, kā arī atbalsts mērķtiecīgiem pasākumiem darba 
samaksas subsidēšanai. 

Garantija Eiropas 
Investīciju fondam 

(EIF) 

No ES budžeta būs pieejams 1 miljards EUR, lai sniegtu garantiju EIF ar mērķi nodrošināt banku pietiekamu likviditāti, lai 
nodrošinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) – un it īpaši mazo vidējas kapitalizācijas sabiedrību – kapitāla vajadzības: 

o no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) ES galvojuma veidā 500 miljoni EUR tiks piešķirti COSME aizdevumu 
garantijai; 

o no ESIF ES galvojuma veidā 100 miljoni EUR tiks piešķirti InnovFin MVU garantijām; 
o no ESIF infrastruktūras un inovācijas klases 250 miljoni EUR tiks piešķirti MVU atbalsta instrumentiem; 
o ESIF MVU klasē 150 miljoni EUR no ilgāka termiņa intervences pasākumiem tiks novirzīti īsāka termiņa intervences 

pasākumiem. 

Fiskālie noteikumi 

Atbalsts dalībvalstīm, nodrošinot to pietiekamu likviditāti un izmantojot atbilstoši ES fiskālajiem noteikumiem pieejamo 
elastību, un tas tiks īstenots ar šādiem pasākumiem: 

o izvērtējot atbilstību ES fiskālajiem noteikumiem, tiks ņemti vērā papildu izdevumi saistībā ar Covid-19 krīzi; 
o pielāgojot no dalībvalstīm prasītos fiskālos centienus, tiks ņemta vērā situācija katrā valstī, it īpaši negatīvas 

izaugsmes vai ekonomisko darbību būtiska samazinājuma gadījumā; 
šīs sākotnējās darbības ir aizstājusi SIP vispārējā izņēmuma klauzulas aktivizēšana. 

Atbalsts bezdarba 
riska mazināšanai 
ārkārtas situācijā 

(SURE) 

Jauna iniciatīva ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu līdz 100 miljardiem EUR aizdevumu veidā visām dalībvalstīm, ko atbalsta 
dalībvalstu garantiju sistēma. SURE palīdzēs dalībvalstīm finansēt pirmām kārtām valsts īstermiņa darba shēmas un līdzīgus 
pasākumus bezdarba un ienākumu zaudēšanas risku novēršanai, bet arī noteiktus ar veselību saistītus pasākumus, īpaši 
darba vietā. 
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Iestāde Pasākums Apraksts 

   

Eiropas Centrālā 
banka 

Pandēmijas ārkārtas 
aktīvu iegādes 

programma 
(PĀAIP) 

Pagaidu programma privātā un publiskā sektora vērtspapīru iegādei ar elastīgiem nosacījumiem, lai mazinātu Covid-
19 krīzes ietekmi uz ekonomiku. PĀAIP kopējais finansējums ir 750 miljardi EUR, un tā papildina citus aktīvu iegādes 
pasākumus ar finansējumu 120 miljardi EUR. 

Komerciālu 
vērtspapīru iegāde Vērtspapīru ar pietiekamu kredītkvalitāti iegāde, lai paplašinātu piemērotu nodrošinājumu ECB refinansēšanas operācijās. 

Refinansēšanas 
operācijas 

Likviditātes atbalsta nodrošināšana līdz 3 triljoniem EUR, veicot refinansēšanas operācijas, it īpaši izsniedzot lētus 
aizdevumus bankām, kas zināmas kā ilgtermiņa refinansēšanas operācijas (IRO), un atvieglojot nosacījumus esošajai 
mērķtiecīgai aizdevumu programmai. 

Eiropas banku 
uzraudzības iestādes 

Papildu banku kapitāla pieejamības nodrošināšana 120 miljardu EUR apmērā, kas var sniegt atbalstu eurozonas banku 
būtisku spēju izmantošanai: 
o kapitāla un likviditātes rezerves – ECB atļaus bankām īslaicīgi veikt darbību, neievērojot kapitāla līmeni, kas noteikts 

2. pīlāra pamatnostādnēs, kapitāla saglabāšanas rezerves un likviditātes seguma rādītāju; 
o kapitāla sastāvs 2. pīlāra prasību ievērošanai – bankām tiks atļauts daļēji izmantot kapitāla instrumentus, kas nav 

pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus, lai izpildītu 2. pīlāra prasības. Tādējādi tiks veikts pasākums, kuram bija 
jāstājas spēkā 2021. gada janvārī pēc Kapitāla prasību direktīvas (KPD V) pārskatīšanas; 

o uzraudzības pasākumi – ECB arī apsvērs iespēju elastīgāk īstenot banku uzraudzības pasākumus. 

Eiropas 
Investīciju banka Atbalsts MVU 

EIB/EIF mērķis ir nodrošināt MVU īstermiņa finansējuma vajadzības, ko radījusi Covid-19 krīze, veicot šādus pasākumus: 
o garantiju shēmas bankām, pamatojoties uz esošajām tūlītējas ieviešanas programmām, mobilizējot finansējumu līdz 

8 miljardiem EUR; 
o likviditātes kredītlīnijas bankām, lai nodrošinātu papildu apgrozāmā kapitāla atbalstu MVU un vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām 10 miljardu EUR apmērā; 
o ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas, lai pārnestu risku uz MVU aizdevumu portfeļiem, 

mobilizējot atbalstu vēl 10 miljardu EUR apmērā. 
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EIB garantiju fonds 
Viseiropas garantiju fonda izveide ar finansējumu 25 miljardi EUR, lai mobilizētu līdz 200 miljardiem EUR ieguldījumu 
veikšanai ar mērķi atbalstīt reālo ekonomiku, iesaistot vietējās bankas un citus finanšu starpniekus. Fondu finansēs 
ES dalībvalstis atbilstīgi no daļu īpatsvaram EIB. 

Eiropas 
Stabilitātes 
mehānisms 

Pandēmijas krīzes 
atbalsts 

(PKA) 

Pamatojoties uz ESM kredītlīniju ar pastiprinātiem nosacījumiem, PKA varētu nodrošināt atbalstu 2 % apmērā no attiecīgās 
eurozonas valsts ekonomikas izlaides, lai segtu daļu izmaksu saistībā ar Covid-19 krīzi (kopējā summa aptuveni 
240 miljardi EUR, ja kredītlīniju izmanto visas 19 valstis). 

Eiropas 
Apdrošināšanas 
un aroda pensiju 

iestāde 

Pasākumi ar mērķi 
nodrošināt 

uzņēmējdarbības 
nepārtrauktību, 

finanšu stabilitāti un 
patērētāju 
aizsardzību 

Tādi pasākumi kā ieteikumi par uzraudzības elastību attiecībā uz ziņojumu termiņiem un informācijas publiskošanu ir 
paredzēti ar mērķi palīdzēt apdrošinātājiem turpināt apkalpot klientus. Turklāt, ņemot vērā vispārējo nenoteiktību attiecībā 
uz krīzes apmēru un ilgumu, EAAPI ir mudinājusi apdrošinātājus un pensiju fondus izvēlēties piesardzīgu pieeju un mazināt 
Covid-19 ietekmi, piemēram, uz laiku atliekot brīvprātīgu dividenžu izmaksāšanu un akciju atpirkšanu, lai saglabātu kapitālu 
un veicinātu finanšu stabilitāti. EAAPI ir arī lūgusi apdrošinātājus apzināt produktus, ko ietekmē Covid-19, un apsvērt 
samērīgus koriģējošos pasākumus gadījumos, kad var rasties nevienlīdzīga attieksme pret klientiem. 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 
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V pielikums. Pārskats par galvenajiem valsts atbalsta 
pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 krīzi 

Pasākums Apraksts 

Dotācijas un kapitāla 
iepludināšana 

Mērķis: nodrošināt uzņēmumu steidzamas likviditātes vajadzības. 

Maksimālais atbalsts: 800 000 EUR vienam uzņēmumam (pasākumu 
kopējā nominālā vērtība); 120 000 EUR vienam uzņēmumam, kas veic 
darbību zivsaimniecības un akvakultūras nozarē; 100 000 EUR vienam 
uzņēmumam, kas veic darbību lauksaimniecības produktu ražošanas 
nozarē. 

Subsidētie (publiskie) 
aizdevumi 

Mērķis: nodrošināt, ka bankas turpina izsniegt aizdevumus 
uzņēmumiem, lai tie varētu segt steidzamas apgrozāmā kapitāla un 
ieguldījumu vajadzības. 

Maksimālais atbalsts: nulles procentu likme tikai aizdevumiem līdz 
800 000 EUR (nominālā summa). 

Garantijas 
Mērķis: sniegt atbalstu uzņēmumiem, kuriem tas nepieciešams. 

Maksimālais atbalsts: aizdevumiem līdz 800 000 EUR (nominālā 
summa) garantijas var segt līdz 100 % no aizdevuma summas. 

Kredīta apdrošināšana 

Mērķis: aizsargāt Eiropas eksportētājus pret ārvalstu pircēju saistību 
neizpildes risku. 

Maksimālais atbalsts: koronavīrusa pandēmijas dēļ visas dalībvalstis uz 
laiku ir izslēgtas no valstu ar nododamu risku saraksta. 

Nodokļu atvieglojumi un 
atmaksājami avansa 

maksājumi 

Mērķis: sniegt atbalstu sektoriem, reģioniem un uzņēmumu veidiem, 
kurus krīze skārusi vissmagāk. 

Maksimālais atbalsts: sk. informāciju par dotācijām un kapitāla 
iepludināšanu. 

Darba samaksas 
subsīdijas un sociālā 

nodrošinājuma iemaksu 
atlikšana 

Mērķis: sniegt atbalstu uzņēmumiem tādās nozarēs vai reģionos, kurus 
vissmagāk skārusi pašreizējā krīze, kā arī uzņēmumiem, kuriem būtu 
jāatlaiž darbinieki. 

Maksimālais atbalsts: ES nav noteikts ierobežojums. 

Īpašām nozarēm 
paredzēti pasākumi – 

bankas 

Mērķis: sniegt stimulus kredītiestādēm, kurām ir izšķiroša nozīme, lai 
atbalstītu saimniecisko darbību ES. 

Maksimālais atbalsts: ES nav noteikts ierobežojums. 

Pasākumi 
mājsaimniecībām 

Mērķis: zaudēto ienākumu aizstāšana. 

Maksimālais atbalsts: ES nav noteikts ierobežojums. 

Avots: Eiropas Komisija. 
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Glosārijs 
Bankas: šajā apskatā par bankām uzskata kredītiestādes un ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, kurām piemēro attiecīgos ES tiesību aktus. 

Banku uzraudzība: banku novērošana un uzraudzības pasākumu veikšana attiecīgos 
gadījumos, lai nodrošinātu, ka tās veic darbību droši, pamatoti un atbilstīgi spēkā 
esošajiem noteikumiem un regulējumam. 

Eurosistēma: kopējs termins, ko izmanto, lai apzīmētu ECB un to valstu centrālās 
bankas, kuras ir pieņēmušas euro. 

Finansiāla palīdzība: ES finansiāls atbalsts (piem., aizdevumi), kas sniegts valstīm, kuras 
nonākušas finansiālās grūtībās, lai atjaunotu to makroekonomisko vai finanšu stabilitāti 
un nodrošinātu to spēju pildīt savas publiskā sektora vai maksājumu bilances saistības. 

Finanšu tirgus: tirgus finanšu aktīvu, tādu kā akcijas, obligācijas, valūtas un atvasinātie 
instrumenti, pirkšanai un pārdošanai. 

Ienākumus nenesošs aizdevums (INA): aizdevums ir ienākumus nenesošs, ja 
maksājumi ir kavēti noteiktu laika periodu (parasti 90 dienas) vai pazīmes liecina, ka 
pilna atmaksa ir maz ticama. 

Kapitāla prasība: pašu kapitāla apjoms, kas bankai jānodrošina, ņemot vērā tās riska 
svērtos aktīvus, lai banka būtu labāk sagatavojusies segt negaidītus zaudējumus. 

Makroprudenciālā uzraudzība: ar visas finanšu sistēmas stabilitāti saistīta uzraudzība. 

Maksātspējas kapitāla prasība: pašu kapitāla apmērs, kas jānodrošina apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrībām Eiropas Savienībā. 

Mikroprudenciālā uzraudzība: uz atsevišķām finanšu iestādēm kā finanšu sistēmas 
komponentēm vērsta uzraudzība. 

Noregulējums: grūtībās nonākušas finanšu iestādes sakārtota likvidācija, lai 
nodrošinātu tās svarīgāko funkciju nepārtrauktību, saglabātu finanšu stabilitāti un 
aizsargātu publiskos līdzekļus, līdz minimumam samazinot vajadzību pēc publiskā 
sektora finansiāla atbalsta. 

Novērtējums par banku, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga (FOLTF 
novērtējums): banku uzraudzības iestādes novērtējums par to, ka banka ir vienā no 
šādām situācijām: i) pārkāpj vai, iespējams, drīzumā pārkāps noteiktas regulatīvās 
prasības tādā veidā, ka tas būs pietiekams pamatojums atņemt darbības atļauju, 
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ii) bankai ir mazāk aktīvu nekā saistību vai arī šāds stāvoklis varētu drīzumā veidoties, 
iii) banka nespēj vai drīz nespēs samaksāt parādus vai citas saistības attiecīgos 
termiņos un iv) bankai ir vajadzīgs ārkārtas publiskais finansiālais atbalsts. 

Rekapitalizācija: kapitāla iepludināšana uzņēmumā, lai uzlabotu tā kapitāla un parādu 
attiecību. 

Stresa tests: simulācija, lai izvērtētu finanšu iestādes spēju pārvarēt dažādus krīzes 
scenārijus. 

Sviras rādītājs: bankas aktīvu un ārpusbilances saistību apmēra bez riska svēršanas 
attiecība pret tās pašu kapitāla (1. līmeņa kapitāls). 

Valsts atbalsts: tiešs vai netiešs valdības atbalsts uzņēmumam vai organizācijai, kas 
tiem dod priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem. 

Valsts kompetentā iestāde (VKI): valsts iestāde, kura ir atbildīga par konkrētu finanšu 
struktūru un tirgu (piemēram, banku, apdrošinātāju, pensiju fondu, ieguldījumu fondu 
un tirgus infrastruktūras) uzraudzību un kurai ir tiesības veikt konkrētas funkcijas. 

Valsts parāds: centrālās valdības parāds vietējiem un ārvalstu aizdevējiem, kas reizēm 
ietver valstij piederošu uzņēmumu un sociālās nodrošināšanas sistēmu parādus. 
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Saīsinājumi 
AGS: apdrošināšanas garantiju sistēma 

AIF: alternatīvo ieguldījumu fonds. 

AIFPD: alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīva 

AKUI II: direktīva par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbībām un 
uzraudzību 

AKUI: arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija 

ĀD: ārpusbiržas darījums 

BS: banku savienība 

CDP: centrālais darījumu partneris 

CRA: kredītreitingu aģentūra 

EAAPI: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde 

EBI: Eiropas Banku iestāde 

ECB: Eiropas Centrālā banka 

ECFIN: Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts 

EFP: Eiropas Fiskālā padome 

EFSI: Eiropas Finanšu stabilitātes instruments 

EFSM: Eiropas Finanšu stabilitātes mehānisms 

EFUS: Eiropas finanšu uzraudzības sistēma 

EIF: Eiropas Investīciju fonds 

EMS: ekonomiskā un monetārā savienība 

ENAS: Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma 

ES: Eiropas Savienība 

ESIF: Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 
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ESM: Eiropas Stabilitātes mehānisms 

ESRK: Eiropas Sistēmisko risku kolēģija 

EUI: Eiropas uzraudzības iestādes 

EVTI: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 

FISMA: Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības 
ģenerāldirektorāts 

FITD: Finanšu instrumentu tirgu direktīva 

FITR: Finanšu instrumentu tirgu regula 

FOLTF: kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga 

FSP: Finanšu stabilitātes padome 

ĢD: ģenerāldirektorāts 

IAIS: Starptautiskā Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācija 

IKP: iekšzemes kopprodukts 

INK: ieņēmumus nenesošs kredīts 

KPD: Kapitāla prasību direktīva 

KPR II: pārskatītā Kapitāla prasību regula 

KPR/KPD IV: Kapitāla prasību regula un Kapitāla prasību direktīva IV 

KPR: Kapitāla prasību regula 

KTS: kapitāla tirgu savienība 

LSR: likviditātes seguma rādītājs 

Maksātspēja II: direktīva par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas jomā 

MNNP: makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 

MVU: mazie un vidējie uzņēmumi 

PĀAIP: pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma 
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PBDNP: pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra 

PKA: pandēmijas krīzes atbalsts 

PNNP: pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra 

RETI: regula par Eiropas tirgus infrastruktūru 

SFPS: starptautiskie finanšu pārskatu standarti 

SIP: Stabilitātes un izaugsmes pakts 

SKP: stabilitātes un konverģences programmas 

SURE: Eiropas pagaidu atbalsta instruments bezdarba riska mazināšanai ārkārtas 
situācijā. 

SVF: Starptautiskais Valūtas fonds 

TMD: tiešs monetārs darījums 

VKI: valsts kompetentā iestāde 

VNF: vienotais noregulējuma fonds 

VNI: valsts noregulējuma iestāde 

VNM: vienotais noregulējuma mehānisms 

VNV: Vienotā noregulējuma valde 

VUM: vienotais uzraudzības mehānisms 
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ERP revīzijas darba grupa 
ERP apskats “Kā ES ir ņēmusi vērā gūto pieredzi saistībā ar 2008.–2012. gada finanšu 
krīzi un valsts parāda krīzi” 

Šo apskatu sagatavoja IV apakšpalāta, ko vada ERP loceklis Alex Brenninkmeijer. Šā 
apskata sagatavošanu vadīja ERP locekle Ivana Maletić, atbalstu sniedza biroja vadītāja 
Sandra Diering; biroja asistente Tea Japunčić; atbildīgais vadītājs Paul Stafford; 
darbuzdevuma vadītājs Jacques Sciberras; revidents Mathias Blaas; revidents 
Adrian Savin. 

Covid-19 pandēmijas un stingro pašizolācijas noteikumu dēļ nav iespējams pievienot 
revidentu grupas fotoattēlu. 
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