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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 9. oktobra ieteikumu (N9-0055/2020)1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta otro daļu, 
saskaņā ar kuru Eiropadome ar to ir apspriedusies (C9-0331/2020),

– ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus 
amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā2,

– ņemot vērā 2019. gada 17. septembra lēmumu par Padomes ieteikumu attiecībā uz 
Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšanu3,

– ņemot vērā 2019. gada 17. decembra lēmumu par Padomes ieteikumu attiecībā uz divu 
Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu iecelšanu4,

– ņemot vērā Reglamenta 130. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā Eiropadome, nosūtot 2020. gada 14. oktobra vēstuli, ir apspriedusies ar 
Parlamentu par Frank Elderson iecelšanu Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa 
amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2020. gada 15. decembra;

B. tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pārbaudīja amata kandidāta 
atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 
2. punktā noteiktās prasības un atbilstoši nepieciešamībai nodrošināt pilnīgu Eiropas 
Centrālās bankas neatkarību saskaņā ar minētā līguma 130. pantu; tā kā, veicot 
novērtēšanu, komiteja no kandidāta saņēma dzīves aprakstu, kā arī atbildes uz viņam 
nosūtīto rakstisko anketu;

C. tā kā minētā komiteja 2020. gada 9. novembrī rīkoja kandidāta uzklausīšanu, kuras 
sākumā viņš sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu 
jautājumiem;

D. tā kā Eiropas Centrālās bankas Padomē ir Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļi un to 
deviņpadsmit dalībvalstu centrālo banku vadītāji, kuru valūta ir euro; tā kā līdz šim visi 

1 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0008. 
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0093 un P9_TA(2019)0094. 
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pēdējie minētie ir vīrieši;

E. tā kā Parlaments ir atkārtoti paudis neapmierinātību attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas 
Valdes locekļu iecelšanas procedūru un ir aicinājis uzlabot šīs jomas procedūras; tā kā 
Parlaments jau agrāk ir pieprasījis, lai tam laikus tiktu iesniegts dzimumu ziņā līdzsvarots 
kandidātu saraksts ar vismaz diviem pretendentiem;

F. tā kā 2019. gada 17. septembrī Parlaments sniedza labvēlīgu atzinumu par Padomes 
ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas prezidenti iecelt Christine Lagarde, kura ir pirmā 
sieviete šajā amatā;

G. tā kā 2019. gada 17. septembrī Parlaments sniedza labvēlīgu atzinumu par Padomes 
ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļiem iecelt Fabio Panetta un Isabel 
Schnabel;

H. tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas Eiropas Centrālās bankas Padomē; tā 
kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis nav nopietni ņēmušas vērā šo prasību, 
un aicina valstu un ES iestādes aktīvi strādāt, lai attiecībā uz nākamajām kandidatūrām 
tiktu panākts dzimumu līdzsvars; 

I. tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai 
nodrošinātu dzimumu līdzsvaru,

1. sniedz [labvēlīgu/nelabvēlīgu] atzinumu par Padomes ieteikumu iecelt Frank Elderson 
par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekli [un prasa Padomei atsaukt šo ieteikumu un 
ieteikt Parlamentam citu kandidatūru];

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropadomei, Padomei un dalībvalstu 
valdībām.
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1. PIELIKUMS. FRANK ELDERSON DZĪVES APRAKSTS

Personiskā informācija

Vārds, uzvārds: Frank Elderson
Dzimšanas datums: 1970. gada 18. maijs
Ģimenes stāvoklis: precējies ar María Pilar Nosti Escanilla (divi bērni)

Izglītība

■ Kolumbijas Juridiskā skola, tiesību zinātņu maģistrs (Ņujorka, ASV) (1994.–1995. g.)
■ Saragosas Universitāte (Saragosa, Spānija) (1993.–1994. g.)
■ Amsterdamas Universitāte, Nīderlandes tiesības (Amsterdama, Nīderlande) (1990.–

1994. g.)
■ Valtripa vidusskola (Hjūstona, ASV) (1988.–1989. g.)
■ Kristīgā ģimnāzija (Utrehta, Nīderlande) (1982.–1988. g.)

Profesionālā pieredze

■ De Nederlandsche Bank NV
– Valdes loceklis (kopš 2011. gada jūlija) un kopš 2018. gada jūlija uzraudzības 

izpilddirektors, kas atbildīgs par banku uzraudzību, horizontālajām funkcijām un 
integritātes uzraudzību, kā arī juridiskiem jautājumiem.

– Galvenais jurists (2008.–2011. g.)
– Juridiskie pakalpojumi, struktūrvienības direktors (2007.–2011. g.)
– Banku uzraudzība, ABN AMRO departamenta vadītājs (2006.–2007. g.)
– Juridiskie pakalpojumi, departamenta vadītājs (2004.–2006. g.)
– Juridiskie pakalpojumi, departamenta direktora vietnieks (2001.–2004. g.)

■ Eiropas Centrālā banka
– Institucionālo tiesību nodaļa, vecākais juridiskais eksperts (2003. g.)

■ De Nederlandsche Bank NV
– Juridiskie pakalpojumi, juridiskais eksperts (1999.–2000. g.) un vecākais juridiskais 

eksperts (2000.–2001. g.)
■ Houthoff Advocaten & Notarissen, Amsterdama

– Jurists (1995.–1999. g.)
Publikācijas

Vairāki raksti un līdzdalība vairāku grāmatu izdošanā

Saistītie amati

■ Bāzeles komitejas Darba grupas ar klimatu saistītu risku jautājumos (TFCR) 
līdzpriekšsēdētājs (2020. g.)
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■ Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) loceklis (2018. g.)
■ Eiropas Centrālās bankas (ECB) Uzraudzības valdes loceklis, Frankfurte (2018. g.)
■ Centrālo banku un uzraudzības iestāžu tīkla finanšu sistēmas ekoloģizācijai (NGFS) 

priekšsēdētājs (2018. g.)
■ Nīderlandes Ilgtspējīgu finanšu platformas priekšsēdētājs (2016. g.)
■ Nākotnes ekonomikas padomes (FEC) priekšsēdētājs (2016. g.; priekšsēdētāja vietnieks 

— 2014.–2016. g.)
Citi amati

■ Ilgtspējīgu tirgu padomes (ITP) loceklis (2019. g.)
■ Nīderlandes Prokuratūras Pārdomu padomes loceklis (2019. g.)
■ ES Ilgtspējīgas pārkārtošanās finansēšanas jautājumu augsta līmeņa ekspertu grupas 

loceklis (2019. g.)
■ Erasmus ilgtspējīgas vērtības veidošanas platformas Konsultatīvās padomes 

loceklis, Roterdamas Vadības skola, Roterdamas Erasmus universitāte 
(2017. g.)

■ Tiesību zinātņu un finanšu paplašinātās maģistra programmas Konsultatīvās 
padomes loceklis (Haselhofa Finanšu tiesību centrs, Leidenes Universitāte) 
(2016. g.)

■ Vereniging Hendrick de Keyser Uzraudzības padomes loceklis (2015. g.)
■ Stichting Nederlands Vioolconcours Valdes priekšsēdētājs (2016. g.; Valdes loceklis kopš 

2013. g.)

Iepriekšējie saistītie un citi amati

■ ES Ilgtspējīga finansējuma jautājumu augsta līmeņa ekspertu grupas novērotājs (2017.–
2019. g.)

■ Valsts noregulējuma iestādes (VNI) izpilddirektors (2015.–2018. g.)
■ Vienotās noregulējuma valdes (VNV) loceklis (2015.–2018. g.)
■ Eiropas Banku iestādes (EBI) Noregulējuma komitejas loceklis (2015.–2018. g.)
■ Valsts maksājumu sistēmas foruma priekšsēdētājs (NFPS) (2011.–2015. g.)
■ Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) Juridiskās komitejas loceklis (2000.–2011. g., 

izņemot 2006.–2007. g.)
■ Lasīšanas paradumu katedras Valdes loceklis, Amsterdamas Brīvā universitāte (2015.–

2020. g.)
■ Nīderlandes Lasīšanas fonda Uzraudzības padomes priekšsēdētājs (2017.–2020. g.)
■ Nīderlandes Lasīšanas fonda Valdes priekšsēdētājs (2015.–2017. g.)
■ Nīderlandes Investīciju iestādes (NLII platforma) loceklis (2015.–2018. g.)
■ Ekonomikas politikas pētījumu sabiedrības (SEP) loceklis (2016.–2018. g.)
■ Tiesību zinātņu un ekonomikas maģistra programmas Konsultatīvās padomes loceklis, 

Utrehtas Universitātes juridiskā skola (2011.–2015. g.)
■ Finanšu infrastruktūras un sistēmisko risku katedras Uzraudzības padomes loceklis, 

Tilburgas Universitāte (2012.–2014. g.).
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Stichting Geld- en Bankmuseum Uzraudzības padomes loceklis (2012.–2014. g.)
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2. PIELIKUMS. FRANK ELDERSON ATBILDES UZ ANKETAS JAUTĀJUMIEM

A. Dzīves un darba pieredze

1. Kādi, jūsuprāt, ir jūsu galvenie profesionālās kvalifikācijas aspekti jautājumos, kas 
saistīti ar monetāro, finanšu un uzņēmējdarbības jomu, un jūsu nozīmīgākie Eiropas un 
starptautiskajā līmenī gūtās pieredzes aspekti?

Man ir jurista izglītība (Amsterdamas Universitāte, Saragosas Universitāte un Kolumbijas 
Universitāte), un pēc tam, kad četrus gadus biju strādājis par advokātu, specializējoties Eiropas 
konkurences tiesībās, es 1999. gadā sāku darbu Nīderlandes Centrālajā bankā (De 
Nederlandsche Bank — DNB). Pirms mani 2011. gadā iecēla par DNB Valdes locekli, es 
ieņēmu dažādus vadošos amatus banku uzraudzības un juridiskajā nodaļā (tostarp biju DNB 
galvenais jurists). Gandrīz desmit gadus biju ECB Juridiskās komitejas loceklis. Kā DNB 
Valdes loceklis cita starpā biju atbildīgs par banku noregulējumu, maksājumu sistēmām un 
banknotēm, pensiju fondu uzraudzību, IKT un cilvēkresursiem. Patlaban esmu atbildīgs par 
banku prudenciālo uzraudzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas uzraudzību un juridiskajiem jautājumiem, turklāt esmu Nīderlandes 
pārstāvis ECB Uzraudzības valdē.

Veicot pienākumus kā i) DNB Valdes loceklis (vairāk nekā deviņus gadus), ii) ECB 
Uzraudzības valdes loceklis, iii) Bāzeles Banku uzraudzības komitejas loceklis un pirms tam 
iv) Vienotās noregulējuma valdes loceklis, esmu ieguvis pieredzi un zināšanas dažādās būtiskās 
ECB darbības jomās. Veicot minētos amata pienākumus, esmu vērojis to, kā tiek izstrādāti 
politikas risinājumi vairākās krīzēs, piemēram, lielajā finanšu krīzē, Eiropas parādu krīzē un, 
protams, pašreizējā Covid-19 krīzē, kā arī pats piedalījies to izstrādē. 

Kā viens no Centrālo banku un uzraudzības iestāžu tīkla finanšu sistēmas ekoloģizācijai 
(Network for Greening the Financial System — NGFS) dibinātājiem un priekšsēdētājs esmu 
palīdzējis NGFS kļūt par patiesi globālu iniciatīvu, kurā iesaistījušās 75 centrālās bankas un 
prudenciālie uzraudzītāji, tostarp ECB, kā arī 13 novērotāji, tostarp SVF, Pasaules Banka un 
Starptautisko norēķinu banka (BIS). NGFS pēdējā laika sasniegumi ir publikācijas par klimata 
pārmaiņu scenāriju ietekmes uz centrālajām bankām un uzraudzītājiem analīzi, kā arī 
pamatnostādnes uzraudzītājiem par to, kā ar klimatu un vidi saistītos riskus integrēt prudenciālā 
uzraudzībā. Esmu arī Bāzeles Banku uzraudzības komitejas Darba grupas ar klimatu saistītu 
risku jautājumos (TFCE) līdzpriekšsēdētājs.
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2. Vai esat uzņēmuma vai uzņēmuma daļu īpašnieks, vai arī jums ir citas saistības, kas 
nebūtu savienojamas ar jums paredzēto pienākumu izpildi, un vai ir kādi personīgi vai citi 
faktori, ar kuriem Parlamentam būtu jārēķinās, apsverot jūsu izvirzīšanu amatam?

Nē, un tas ir uzsvērts manā interešu deklarācijā, kas atbilstīgi ECB Vienotā rīcības kodeksa 
prasībām ir publicēta ECB banku uzraudzības tīmekļa vietnē.

3. Kādi būtu pamatmērķi, ko jūs censtos sasniegt savu pilnvaru laikā Eiropas Centrālajā 
bankā?

Ir svarīgi, lai visas Eiropas iestādes, tostarp ECB, atbilstīgi savām pilnvarām tiektos nodrošināt 
stabilitāti un labklājību visā Eiropā. ECB, īstenojot tai piešķirtās pilnvaras, ir svarīga loma, lai 
nodrošinātu ekonomiskās un monetārās savienības panākumus Eiropā. Mans pirmais mērķis 
būtu nodrošināt, ka ECB īsteno savas pilnvaras, kas noteiktas ES Līgumos. Īstermiņā mans 
mērķis būtu nodrošināt, ka ECB dara visu iespējamo un tik ilgi, cik nepieciešams, atbilstīgi tās 
pilnvarām uzturēt cenu stabilitāti, lai pārvarētu pašreizējo Covid-19 krīzi. Mans otrais mērķis 
būtu nodrošināt, ka atbilstīgi un savlaicīgi tiek risināti ilgtermiņa izaicinājumi, tādi kā klimata 
pārmaiņas, digitalizācija un inovācija. Mans trešais mērķis būtu aktīvi veicināt euro sniegtos 
ieguvumus un atbalstīt pilnvērtīgāku ekonomisko un monetāro savienību. Tas it īpaši ietver 
banku savienības izveides pabeigšanu, ieviešot Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu, 
un īstenas kapitāla tirgu savienības izveides veicināšanu. Mans pēdējais mērķis būtu veicināt 
skaidru komunikāciju par ECB politikas izvēlēm un pēc iespējas atvērtāku dialogu ar ECB 
ieinteresētajām personām.

B. ECB monetārā politika

4. Kā, jūsuprāt, ECB vajadzētu īstenot savu monetāro politiku pašreizējos 
makroekonomiskajos apstākļos? Kā jūs vērtējat ECB darbības rezultātus tās primārā  — cenu 
stabilitātes uzturēšanas — mērķa sasniegšanas kontekstā?

Līgumā ir skaidri noteikts, ka cenu stabilitāte ir ECB primārais uzdevums. Taču Līgumā nav 
sniegta precīza cenu stabilitātes definīcija. ECB Padome 1998. gadā cenu stabilitāti definēja 
kā saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) palielinājumu eurozonā no gada uz gadu zem 2 %. 
Pēc savas stratēģijas pārskatīšanas 2003. gadā Padome precizēja, ka tās mērķis ir vidējā 
termiņā saglabāt inflācijas līmeni tikai nedaudz zemāku par 2 %. 

ECB ir veiksmīgi izdevies sasniegt savu cenu stabilitātes mērķi, un vidējā SPCI inflācija kopš 
1999. gada lielākoties ir bijusi atbilstīga Padomes noteiktajam inflācijas mērķim. Vienlaikus 
pēdējā desmitgadē inflācijas līmenis ir nokrities un pastāvīgi pazeminājies, sasniedzot rādītāju, 
kas ir zemāks par Padomes noteikto mērķi. Šai sakarā Padomes apņemšanās nodrošināt tās 
inflācijas līmeņa simetriju ir svarīga, jo pārāk zems inflācijas līmenis var radīt tādas pašas 
bažas monetārās politikas veidotājiem kā pārāk augsts inflācijas līmenis. Covid-19 krīzes 
uzliesmojums rada papildu izaicinājumu, un ECB ir bijusi ļoti izlēmīga, pieņemot monetārās 
politikas pasākumus, lai mazinātu krīzes ietekmi uz ekonomiku un tās radītos riskus cenu 
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stabilitātei.

Uzskatu, ka patlaban īstenotie monetārās politikas pasākumi, it īpaši kopš marta īstenotais 
pasākumu kopums, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ir bijuši efektīvi, saglabājot labvēlīgus 
finansēšanas apstākļus visās nozarēs un jurisdikcijās visā eurozonā, un ir nodrošinājuši 
ārkārtīgi nepieciešamo atbalstu ekonomikas atveseļošanas veicināšanai un cenu stabilitātes 
nodrošināšanai vidējā termiņā. Kopš marta ieviestie pasākumi veicināja finanšu tirgu sekmīgu 
stabilizēšanu un atviegloja monetārās politikas nostāju, palīdzot novērst inflācijas prognožu 
ievērojamo pasliktināšanos pandēmijas dēļ. Tie nodrošina, ka visi sektori, tostarp uzņēmumi, 
mājsaimniecības un valdības, var izmantot pielaidīgus finanšu nosacījumus šajos sarežģītajos 
apstākļos. 

Visbeidzot, vēlos norādīt, ka patlaban tiek pārskatīta ECB stratēģija un ka pārskatīšanas 
ietvaros līdzās daudziem citiem jautājumiem tiks izvērtēta cenu stabilitātes definīcija un 
Padomes noteiktais inflācijas mērķis, kā arī instrumenti, kas laika gaitā var palīdzēt to sasniegt. 
Lai nodrošinātu, ka ECB pēc iespējas efektīvāk īsteno savas pilnvaras, ļoti būtiska nozīme ir 
rūpīgai analīzei un diskusijai par dažādajiem instrumentiem, ko ECB ir izmantojusi līdz šim. 
Tas it īpaši ietver šādu instrumentu ietekmes — gan plānotas, gan arī neplānotas — 
izvērtēšanu.

5. Vispārīgāk runājot, kāds ir jūsu viedoklis par monetārās politikas lēmumu 
pieņemšanas veidu pagātnē, un vai jūs domājat, ka tas būtu jāmaina, turklāt — ja jā, tad kā? 
Kādi, jūsuprāt, ir paši svarīgākie riski un grūtības, ar ko būs jāsaskaras ECB?

Padomes pieņemtie monetārās politikas lēmumi ir balstīti uz makroekonomikas, monetārajiem 
un finanšu datiem, kā arī uz rūpīgu analīzi, ko veic ECB un Eurosistēmas personāls. Būtisks 
elements lēmumu pieņemšanas procesā ir ceturkšņa prognozes, ko sagatavo ECB un 
Eurosistēmas personāls. Minētās prognozes nodrošina iespēju pienācīgi novērtēt izaugsmes 
un inflācijas perspektīvu un ar to saistītos riskus.

Kvantitatīvai analīzei kopā ar ekonomisko modeļu izmantošanu ir izšķiroša nozīme dažādu 
politikas risinājumu izvērtēšanā. Šis uz datiem balstītais process ļauj Padomei pieņemt 
lēmumus, kas ir labi saprotami arī tirgus dalībniekiem. Padomei būtu jāturpina šāda prakse, 
vienlaikus nodrošinot, ka tās analītiskā rīkkopa mainīgajā makroekonomiskajā vidē un finanšu 
situācijā joprojām atbilst izvirzītajiem mērķiem. Ir arī svarīgi atzīt, ka nākotnes problēmas, 
visticamāk, atšķirsies no problēmām, ar ko saskaramies šodien. Tādēļ atbalstu to, ka pašreizējā 
stratēģijas pārskatīšana līdzās citiem aktuālajiem jautājumiem ietvers novērtējumu par 
zināšanu nepilnībām saistībā ar galvenajiem modeļiem, kas tiek izmantoti lēmumu 
pieņemšanā monetārās politikas jomā, lai uzlabotu izpratni par ekonomikas funkcionēšanu un 
nodrošinātu atbalstu ECB pilnvaru īstenošanā. Ņemot to vērā, kā arī, ņemot vērā mūsdienu 
ekonomikas sarežģītību, izaugsmes un inflācijas perspektīva vienmēr būs lielā mērā neskaidra 
joma, un ekonomikas politikas veidotāji, tostarp centrālās bankas, nevar precīzi noteikt tās 
virzību.

Šai kontekstā ir vismaz tikpat svarīgi, lai Padome pieņemtu lēmumus, kas ir labi saprotami 
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plašākai Eiropas sabiedrībai. Padomei būtu jāturpina rūpīgi apsvērt, kā dažādi apsvērumi 
ietekmē tās monetārās politikas lēmumus un tās veikto proporcionalitātes novērtējumu 
attiecībā uz konkrēta monetārās politikas instrumentu kopuma izmantošanu. Ir svarīgi, lai ECB 
turpinātu pastāvīgi izvērtēt, vai tās monetārās politikas pasākumi nodrošina paredzēto mērķu 
sasniegšanu, vai tie ir samērīgi ar cenu stabilitātes mērķa riskiem un proporcionāli īstenošanā. 
Visbeidzot, lai izvērstu apspriedes monetārās politikas jomā, Padomei savā novērtējumā arī 
turpmāk jāiekļauj iedzīvotāju izvirzītie ekonomiskie apsvērumi un paustās bažas, kas būtu 
jāapzina, piemēram, rīkojot uzklausīšanas, līdzīgas patlaban notiekošajām uzklausīšanām 
saistībā ar stratēģisko pārskatīšanu.

Pašreizējā Covid-19 pandēmija un tās ietekme uz makroekonomiku ir pastāvīgi risināma 
problēma ECB un Eiropas Savienībai kopumā. ECB būtu jāturpina izmantot visus tās 
instrumentus, nodrošinot, ka finansēšanas nosacījumi saglabājas labvēlīgi, lai atbalstītu 
ekonomikas atveseļošanu un mazinātu pandēmijas negatīvo ietekmi uz prognozēto inflācijas 
tendenci.

Vienlaikus ECB ir jārisina arī vidējā termiņa un ilgtermiņa jautājumi — no monetārās politikas 
plānošanas un centrālās bankas digitālās valūtas līdz klimata pārmaiņām. Tie ir tikai daži no 
tematiem pašreizējā stratēģiskajā pārskatīšanā, un es ceru piedalīties šajās diskusijās. 

6. Kā jūs vērtējat zemo procentu likmju ietekmi?

Zemās procentu likmes jāvērtē ilgstošu demogrāfisko pārmaiņu, pasaulē vērojamo pārmērīgo 
ietaupījumu un produktivitātes pieauguma lejupslīdes kontekstā. Šīs norises pēdējās 
desmitgadēs ir veicinājušas līdzsvara procentu likmju samazināšanos attīstītās ekonomikās. 
Monetārajā politikā šī tendence atspoguļojas līdzsvara procentu likmē un pēdējos gados ir 
nodrošinājusi ievērojamu politikas atbalstu ekonomikai, nodrošinot inflācijas stingru 
atbilstību ECB mērķim.

Vide, kurā ir pastāvīgi zemas procentu likmes, apvienojumā ar nestandarta monetārās politikas 
instrumentu izmantošanu arī ir radījusi bažas par monetārās politikas negatīvo blakusietekmi. 
Minētā blakusietekme ir saistīta ar iespējamu atteikšanos no starpniekpakalpojumiem finanšu 
tirgos, pārmērīgu atkarību no centrālās bankas finansējuma, procentu likmju samazināšanu, 
kas var ietekmēt banku ienesīgumu, pārmērīgu risku uzņemšanos, resursu neracionālu 
izmantošanu un sadali. Daudzi no šiem blakusietekmes aspektiem ir saistīti arī ar pielaidīgas 
standarta procentu likmju politikas ilgstošu izmantošanu. Tomēr, pateicoties tiešajai 
intervencei finanšu tirgos un centrālo banku bilances palielināšanas ietekmei, nestandarta 
monetārās politikas instrumentu blakusietekme praksē var būt nozīmīgāka nekā tradicionālās 
monetārās politikas blakusietekme.

Kopumā ir iegūti skaidri pierādījumi, ka zemās procentu likmes eurozonas iedzīvotājus 
joprojām ietekmē labvēlīgi. ECB monetārās politikas pasākumi kopš 2014. gada ir ievērojami 
ietekmējuši saimniecisko darbību. Tie ir veicinājuši darbvietu skaita un atalgojuma 
pieaugumu, tādējādi palielinot mājsaimniecību ienākumus. Zemākas procentu likmes var 
samazināt ienākumus no procentiem un pensijas kapitālu. Vienlaikus mājsaimniecības ir ne 
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tikai noguldītājas, bet arī aizņēmējas un ieguldītājas, un tādējādi procentu izdevumu 
samazinājums (patēriņa un hipotekārajiem kredītiem) tās ietekmē labvēlīgi un palielina 
mājsaimniecību turību, jo pieaug aktīvu, tostarp mājokļu, cenas. Ir pierādīts, ka zemu procentu 
likmju vides sniegtie ieguvumi arī turpmāk atsvērs negatīvo blakusietekmi. Tomēr, pat ja 
monetārās politikas sniegto ieguvumu un izmaksu kopējā attiecība ir pozitīva, tas neatbrīvo 
ECB no pienākuma turpināt cieši uzraudzīt savus monetārās politikas pasākumus, kas īstenoti 
dažādos sektoros, izmantojot dažādus risinājumus. Proporcionalitātes princips paredz, ka 
ECB, īstenojot savas pilnvaras, izvēlas tādu instrumentu kopumu, kas ļauj tai īstenot savas 
pilnvaras, vienlaikus radot pēc iespējas mazāku blakusietekmi. Tā kā pasākumu efektivitāte 
un blakusietekme laika gaitā var mainīties, situācija ir pastāvīgi jāizvērtē.

Lēmumi, kas tika pieņemti 2019. gada septembrī, parādīja, ka Padome ir piesardzīga attiecībā 
uz iespējamo blakusietekmi un ir gatava reaģēt, ja tas nepieciešams. Lai mazinātu ECB 
negatīvo procentu likmju politikas blakusietekmi augsta pārmērīgas likviditātes līmeņa 
apstākļos, Padome pieņēma divu līmeņu sistēmu, lai atbalstītu tās monetārās politikas 
transmisiju. 

7. Ko jūs domājat par ECB monetārās politikas risinājumiem, reaģējot uz Covid-19 
krīzi? Vai, jūsuprāt, pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmai (PĀAIP) vajadzētu būt 
ilgstošākai?

Lai gan galvenais instruments Covid-19 krīzes ekonomiskās ietekmes mazināšanai ir fiskālā 
politika, monetārās politikas pasākumiem, ko ECB veica kopš marta, ir bijusi būtiska nozīme, 
lai stabilizētu tirgus, aizsargātu kreditēšanu un atbalstītu atveseļošanos. To savukārt nodrošina 
vidēja termiņa cenu stabilitāte atbilstīgi ECB mandātam.

ECB pasākumu ietekme uz finansēšanas nosacījumiem ekonomikā stabilizējoši ietekmē 
norises makroekonomikā, proti, mazākā mērā samazinās ieguldījumi, un tiek saglabātas 
darbvietas. Ja netiktu veikti šie pasākumi, kas papildina valstu valdību un citu Eiropas iestāžu 
pieņemtos pasākumus, eurozonā būtu daudz sliktāka izaugsmes un inflācijas perspektīva un 
augstāki riski. 

Kad pandēmija gada sākumā smagi skāra eurozonas ekonomiku, ECB uzsāka pandēmijas 
ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PĀAIP) ar mērķi stabilizēt tirgus un atbalstīt eurozonas 
ekonomiku šajā sarežģītajā laikā. PĀAIP ir īslaicīgi izmantojams instruments, kas ir 
mērķtiecīgs un samērīgs ar mērķi stabilizēt tirgus un atbalstīt eurozonas ekonomiku šajā 
sarežģītajā laikā. Lai sasniegtu PĀAIP kā ārkārtas instrumenta mērķus, tas izstrādāts, piešķirot 
tam lielāku elastību laikā, tirgos un jurisdikcijās salīdzinājumā ar ECB līdzšinējo aktīvu 
iegādes programmu. PĀAIP elastībai ir bijusi izšķiroša nozīme, lai stabilizētu tirgus 
pandēmijas laikā. 

Par PĀAIP pagaidu raksturu liecina tās neto aktīvu iegādes darījumu laikposms, kas, kā 
norādīja Padome, katrā ziņā turpināsies, līdz tā lems, ka koronavīrusa krīzes posms ir beidzies. 
Turklāt PĀAIP ir mērķtiecīgi izveidota tā, lai mazinātu satricinājumu un ar to saistītos riskus, 
ar ko eurozona saskaras pandēmijas laikā. Padome ir norādījusi, ka tādējādi PĀAIP graduēšana 
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ir tieši saistīta ar pandēmijas attīstību un tās ietekmi uz monetārās politikas transmisiju un 
ekonomisko situāciju. 

8. Kā jūs redzat monetārās politikas attīstību, ja procentu likmju apakšējā robeža ir 
nulle?

Monetārās politikas īstenošanā laikā, kad galvenie politikas rādītāji ir tuvu faktiskai apakšējai 
robežai, noteikti ir daudz sarežģītāka. Taču pat tad, kad pēc finanšu krīzes politikas rādītāji 
bija tuvu nulles līmenim, ECB tomēr spēja nodrošināt stimulus bilances politikas, perspektīvu 
norāžu un negatīvu procentu likmju politikas veidā. Šie instrumenti tika uzskatīti par 
netradicionāliem, jo centrālajām bankām trūka pieredzes to izmantošanā, taču izrādījās, ka tie 
var nodrošināt turpmāku politikas pielāgošanu ekonomikai.

Lai gan ECB ir ieguvusi ievērojamu pieredzi tādu instrumentu izmantošanā, kas nodrošina 
politikas pielāgošanu efektīvai apakšējai robežai, salīdzinājumā ar tradicionālo procentu 
likmju politiku ar tiem joprojām ir saistīta liela neskaidrība. Cita starpā tas ir saistīts ar 
novērojumu, ka minēto instrumentu ietekme ir atkarīga no dominējošajiem 
makroekonomiskajiem un finanšu apstākļiem un tādējādi laika gaitā var mainīties gan to 
efektivitāte, gan arī iespējamā blakusietekme. Tādēļ ir rūpīgi jāuzrauga un pastāvīgi jāpārskata 
tas, vai monetārās politikas intervence ir samērīga. Šai sakarā es atzinīgi vērtēju to, ka gūtā 
pieredze saistībā ar nestandarta monetārās politikas instrumentiem ir stratēģiskās pārskatīšanas 
būtisks elements. 

9. Kāda, jūsuprāt, ir aktīvu iegādes ietekme un blakusietekme? Kā jūs vērtējat riskus un 
ieguvumus, kas saistīti ar uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmu (USAIP)? Kā jūs 
nodrošināsiet pārredzamību aktīvu iegādes programmas (AIP) īstenošanā?

ECB aktīvu iegādes programmas, tostarp AIP un PĀAIP, ir izrādījušās ļoti efektīvas finanšu 
nosacījumu atvieglošanā. Ņemot vērā aktīvu iegādes programmu ietekmi uz finanšu 
nosacījumiem, tām ir bijusi ievērojama pozitīva ietekme uz ekonomiku un darba tirgu. Turklāt 
ECB veiktā analīze norāda uz to, ka inflācija ir augstāka, nekā tā būtu bijusi, ja aktīvu iegāde 
netiktu veikta, lai gan inflācija joprojām ir zemāka par Padomes noteiktā inflācijas mērķa 
līmeni. 

Arī monetārās politikas pasākumiem var būt blakusietekme, it īpaši uz finanšu aktīvu cenām, 
bankām, citām finanšu iestādēm, atkarību no centrālās bankas finansējuma, resursu sadali, 
mājokļu tirgiem un mājsaimniecību finansiālo situāciju. Šāda blakusietekme var kļūt 
izteiktāka, ja pasākumi tiek īstenoti ilgāk un ja tie tiek intensīvāk pārvaldīti. Tādēļ ir svarīgi 
turpināt uzraudzīt šādas iespējamās blakusietekmes izmaiņas un nodrošināt, ka ECB 
pasākumu blakusietekme nav lielāka par to ietekmi uz ekonomikas veicināšanu.

Pielaidīga monetārā politika parasti mudina finanšu investorus un starpniekus pāriet uz 
riskantākiem aktīviem, tostarp piedāvā lielākas kreditēšanas iespējas mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem. Tā ir monetārās politikas plānotā ietekme (bieži vien dēvēta par portfeļa 
līdzsvarošanas mehānismu), jo nodrošina, ka monetārie stimuli tiek pārnesti uz sektoriem, kuri 
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nav piemērotu vērtspapīru turētāji vai emitenti un tādēļ tiešu labumu no iegādes programmām 
negūst. Taču, ja riska uzņemšanās kļūst pārmērīga, var tikt veicināta finanšu stabilitātes risku 
akumulēšanās. Monetārā politika un it īpaši aktīvu iegāde tirgus funkcionēšanu var ietekmēt 
arī tādā veidā, ka tiek kropļota obligāciju cenu veidošanās, kas atkarīga no pamata rādītājiem, 
un dažos tirgus segmentos tiek ietekmēti likviditātes nosacījumi. Līdz šim veiktā analīze 
liecina, ka cenu veidošanās eurozonas valsts obligāciju tirgos lielākoties nav ietekmēta un ka 
aktīvu iegādes faktiski ir atbalstījušas tirgus funkcionēšanu nopietna satricinājuma laikā.

Attiecībā uz USAIP jānorāda, ka skaidrs ieguvums ir atbalsts, ko šāda veida iegādes ir 
nodrošinājušas uzņēmumu finansēšanas izmaksu ziņā un tādējādi arī uzņēmumu ieguldījumu 
jomā un reālajā ekonomikā kopumā. USAIP ir radījusi arī pozitīvu domino efektu uz 
finansēšanas nosacījumiem visiem eurozonas uzņēmumiem, tostarp tiem, kas nepaļaujas uz 
kapitāla tirgiem finansējuma ieguvē, piemēram, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Vienlaikus ir svarīgi pastāvīgi ļoti cieši uzraudzīt ar aktīvu iegādes programmām saistītos 
riskus. Riski būtu jāpārvalda, lai tos noturētu līmenī, kas neapdraud ECB bilanci, tādējādi 
aizsargājot tās spējas īstenot savas pilnvaras.

Visbeidzot, pārredzamībai ir bijusi ļoti būtiska nozīme AIP un PĀAIP īstenošanā, lai tirgus 
dalībnieki varētu labāk izprast, kā programmas tiek īstenotas. Tādēļ ir sevišķi svarīgi 
informāciju par AIP un PĀAIP iegādēm un līdzdalību regulāri publicēt ECB tīmekļa vietnē.

10. Ko jūs visvairāk gaidāt no ECB monetārās politikas satvara pārskatīšanas? Kādas ir 
galvenās problēmas pārskatīšanas gaitā? Vai ECB būtu jāpārskata tās cenu stabilitātes mērķa 
kvantitatīvā definīcija, un kā tas būtu darāms? Ko jūs domājat par Federālo rezervju sistēmas 
2020. gada augusta lēmumu šai sakarā?

ECB monetārās stratēģijas pārskatīšana, kas negaidīti aizkavējās Covid-19 pandēmijas dēļ, ir 
atsākta, un nākamajā gadā tai tiks pievērsta liela vērība. Es sagaidu plašas un atvērtas 
diskusijas, ņemot vērā arī to, kā tādi apsvērumi kā finanšu stabilitāte un klimata pārmaiņas var 
ietekmēt cenu stabilitāti vidējā termiņā.

Pārskatīšanas process sastāv no debašu sesijām Padomē, kas pamatotas uz Eurosistēmas 
personāla sagatavotiem semināriem, ņemot vērā apkopotos ieinteresēto personu viedokļus. Es 
uzskatu, ka šai sakarā Eiropas Parlamenta ieguldījums ir īpaši nozīmīgs, un es atzinīgi vērtēju 
to, ka ECB prezidente ir piekritusi ciešākai sadarbībai ECB stratēģijas pārskatīšanas kontekstā, 
kā arī ir piekritusi nodrošināt, ka būtiska vērība tiek pievērsta regulāram ECB un Eiropas 
Parlamenta dialogam.

Padomes semināru pamatā būs padziļināts sagatavošanās darbs, ko veiks desmit īpašas 
Eurosistēmas darba grupas. Darba grupas risina dažādus jautājumus, tostarp saistībā ar 
inflācijas līmeņa noteikšanu, ECB cenu stabilitātes mērķi, Eurosistēmas modelēšanu, 
globalizāciju, digitalizāciju, klimata pārmaiņām, finanšu stabilitāti un makroprudenciālo 
politiku, nebanku finanšu starpniekiem, komunikāciju un monetārās politikas un fiskālās 
politikas mijiedarbību. 
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ECB stratēģijas pārskatīšanas mērķis ir nodrošināt, ka ECB monetārās politikas stratēģija ir 
noturīga un atbilstīga noteiktajiem mērķiem gan patlaban, gan arī nākotnē.

Mūsu galvenā mērķa precīza definīcija tiks skaidri noteikta stratēģijas pārskatīšanas gaitā. Ir 
ļoti svarīgi skaidri formulēt, ko Padome tiecas panākt, lai nodrošinātu cenu stabilitāti. Tādējādi 
tiek veicināta arī pārredzamība un pārskatatbildība par pieņemtajiem lēmumiem monetārās 
politikas jomā.

Tā kā stratēģija patlaban tiek pārskatīta, būtu priekšlaicīgi izdarīt secinājumus gan par 
stratēģiju kopumā, gan arī par kādu no tās aspektiem.

Visbeidzot, nesen pārskatītajā Federālo rezervju sistēmas Paziņojumā par ilgāka termiņa 
mērķiem un monetārās politikas stratēģiju ir ieskicēts jauns stratēģiskais satvars, kas paredz 
būtiskas izmaiņas attiecībā uz Federālo rezervju sistēmas duālā mandāta abiem 
komponentiem, proti, maksimālu nodarbinātību un cenu stabilitāti. Esmu ar lielu interesi 
iepazinies ar Federālo rezervju sistēmas pārskatu un ceru piedalīties ECB stratēģijas 
pārskatīšanā. Vēlos norādīt, ka ECB atbilstīgi tās pilnvarām pati veic neatkarīgu pārskatīšanu, 
un nevajadzētu uzskatīt, ka citu centrālo banku (tostarp Federālo rezervju sistēmas) stratēģijas 
pārskatīšana var tieši ietekmēt ECB stratēģiju.

11. Kā jūs vērtējat pašreizējo izpratni par inflācijas dinamiku un galvenajiem faktoriem, 
kas pēdējos gados ietekmē inflācijas procesa izmaiņas? Vai uzskatāt, ka inflācija eurozonā ir 
novērtēta par zemu, jo SPCI grozā mājokļu izmaksu daļa ir neatbilstoša? Vai aicināsiet 
koriģēt grozu?

Izpratne par inflācijas dinamiku, kā arī inflācijas galvenajiem iemesliem un to, kā tie laika 
gaitā mainās, ECB ir ļoti svarīga. Monetārās politikas veidotājiem iegūt pilnīgu izpratni par 
inflācijas dinamiku ir grūtāk nekā jebkad iepriekš, jo inflāciju vienlaikus ietekmē ne tikai 
monetārā politika, bet vēl daudzi un dažādi faktori. Ņemot to vērā, ECB jābūt atvērtai 
dažādiem zemas inflācijas skaidrojumiem, kas visi var būt vienlīdz svarīgi, taču var būt 
iemesls atšķirīgiem politikas risinājumiem.

Kā piemēru vēlos minēt 2016. gadā publicēto ziņojumu par zemo inflāciju. Tajā uzsvērti divu 
veidu faktori, kas veido inflācijas dinamiku. Pirmkārt, inflācijas tendences ilgākā termiņā var 
skaidrot ar strukturāliem faktoriem, kas maina mūsu ekonomikas darbību. Galvenokārt tie ir 
globalizācija, darbaspēka spējas aizstāvēt savas intereses samazināšanās, tehnoloģiskais 
progress un demogrāfiskās tendences. Otrkārt, satricinājumi — gan piedāvājuma, gan arī 
pieprasījuma pusē — var ietekmēt inflācijas dinamiku dažādos veidos.
Patlaban izpratnes par inflāciju iegūšanā izaicinājums ir apzināt pandēmijas ietekmi uz 
inflāciju un it īpaši uz pamata inflāciju īsākā un ilgākā termiņā. 

Saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI), ko sagatavo Eurostat, nodrošina, ka visas valstis 
Eiropas Savienībā izmanto vienotu metodi. SPCI inflācija ir kvalitatīvs cenu indekss, kas ir 
devis labus rezultātus daudzos aspektos, taču tas nav ideāls. Tādēļ es atzinīgi vērtēju vairākus 
uzlabojumus, kas gadu gaitā ieviesti SPCI metodē, kā arī to, ka ECB stratēģijas pārskatīšanā 
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vērība tiks pievērsta arī jautājumam par inflācijas mērīšanu. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa 
iekļaušana SPCI aprēķinos, lai tiktu ņemti vērā visi ar mājokli saistītie patēriņa izdevumi, būtu 
svarīgs uzlabojums, kas labāk atspoguļotu arī to, kā Eiropas iedzīvotāji izjūt inflāciju ikdienas 
dzīvē. 

Taču īpašnieka apdzīvotā mājokļa iekļaušana ir saistīta ar tehniskām problēmām, un tūlītējs 
labākais risinājums nav pieejams. Es ceru iesaistīties stratēģijas pārskatīšanā, lai apmainītos 
ar viedokļiem par to, kā šīs problēmas varētu risināt.

Kā liecina sākotnējie aprēķini, kas balstīti uz eksperimentālu īpašnieka apdzīvotā mājokļa 
rādītāju, tā iekļaušanai SPCI būtu tikai ierobežota ietekme uz vidējo inflāciju.

12. Kāds ir jūsu viedoklis par monetāro nosacījumu un kreditēšanas pieejamības eurozonā 
neviendabīgumu un tā ietekmi uz vienotu ECB monetāro politiku, it īpaši ņemot vērā Covid-
19 radītās ekonomisko atšķirību tendences?

Lai gan eurozonas dalībvalstīs vienmēr pastāvēs kādas finansēšanas nosacījumu atšķirības, 
izvērtējot strukturālās atšķirības un ekonomiskās situācijas atšķirības pēc tam, kad Covid-19 
krīze bija skārusi eurozonas ekonomiku, tika konstatēts, ka noteikti pastāv sadrumstalotības 
risks, kas palielinātu atšķirības tādā mērā, kas nebūtu saderīgs ar ECB pielaidīgās monetārās 
politikas netraucētu transmisiju visos sektoros un jurisdikcijās. 

Kopš marta ieviestie pasākumi un it īpaši PĀAIP un mērķtiecīgas ilgāka termiņa 
refinansēšanas operācijas III (MITRO III) ir izstrādāti tā, lai veicinātu ietekmi visos eurozonas 
ekonomikas sektoros un jurisdikcijās. Aplēses liecina, ka PĀAIP kopā ar AIP finansējumu 
120 miljardu EUR apmērā, par ko tika paziņots martā, bija būtiska ietekme uz termiņu 
prēmijas samazināšanu eurozonas 10 gadu valsts obligāciju vidējā ienesīguma aprēķināšanā, 
kas ir ilgtermiņa procentu likmju būtisks komponents kopumā. Ietekme dažādās valstīs 
atšķīrās — termiņu prēmija ievērojami vairāk samazinājās valstīs, kuras no pandēmijas cieta 
visvairāk.

Jūnija un septembra MITRO III operāciju (kopā gandrīz 1,5 triljoni EUR) izmantošana bija 
negaidīti aktīva un plaša. Saskaņā ar eurozonas banku kreditēšanas 2020. gada oktobra 
apsekojuma rezultātiem bankas bija norādījušas, ka MITRO III nodrošinātā likviditāte spēcīgi 
atbalstīja to kreditēšanas darbības, it īpaši uzņēmumu sektorā. Bankas norādīja arī to, ka 
MITRO pozitīvi ietekmē to likviditāti un tirgus finansēšanas nosacījumus, kā arī atvieglo 
aizņēmējiem piedāvātos noteikumus. Tādējādi MITRO ir veicinājušas saskaņotāku ECB 
monetārās politikas transmisiju.

Vienmērīgāka atlabšana pēc krīzes sekmētu monetārās politikas efektivitāti eurozonā. Padome 
pielāgo tās monetārās politikas lēmumus norisēm eurozonas ekonomikā kopumā, taču, lai tiktu 
īstenots tās mandāts attiecībā uz cenu stabilitāti, Padomei arī jānodrošina, lai tās monetārā 
politika aptvertu visus ekonomikas sektorus un visas jurisdikcijas.
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Lai panāktu vienmērīgāku atlabšanu, izšķiroša nozīme ir fiskālajai politikai. Piemēram, 
Eiropas Komisijas ierosinātajam atveseļošanas plānam "Next Generation EU" būs svarīga 
nozīme centienos atjaunot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un sniegt atbalstu tiem, kurus 
pandēmija skārusi vissmagāk. 

Tādēļ es šo plānu vērtēju ļoti atzinīgi, jo tas stiprinās vienoto tirgu un palīdzēs panākt ilglaicīgu 
un labklājību veicinošu atlabšanu, vienlaikus atbalstot ES prioritātes vides un digitālajā jomā. 

13. Kā, jūsuprāt, ECB var veicināt ekonomikas izaugsmi, ekoloģisko pāreju un pilnīgu 
nodarbinātību, vienlaikus pildot savu primāro uzdevumu — uzturēt cenu stabilitāti? Vai, 
jūsuprāt, ir iespējams veikt papildu monetārās politikas pasākumus, kas palielinātu tās 
pozitīvo ietekmi uz reālo ekonomiku?

Saskaņā ar Līgumu Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) galvenais mērķis ir uzturēt cenu 
stabilitāti. Taču, "neietekmējot šo mērķi, ECBS atbalsta vispārējo ekonomikas politiku 
Savienībā, lai palīdzētu sasniegt Savienības mērķus, kas noteikti Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pantā". Tādējādi ir skaidrs, ka monetārajai politikai var būt izšķiroša nozīme 
reālās ekonomikas stiprināšanā. Patiesībā pašreizējā situācijā, kad pieprasījums ir vājš un 
inflācija ir zemāka par līmeni, kas atbilst Padomes noteiktajam inflācijas mērķim, monetārajai 
politikai ir būtiska nozīme, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un inflācijas mērķa 
sasniegšanu. 

Mājsaimniecību patēriņa un uzņēmumu ieguldījumu veicināšana ir ļoti svarīgs monetārās 
politikas transmisijas mehānisms, lai sasniegtu tās cenu stabilitātes mērķi. Daudzkārt ir 
pierādījies, ka monetārās politikas pasākumiem, kas īstenoti kopš 2014. gada vidus, ir bijusi 
būtiska ietekme uz nodarbinātību, ienākumiem un izaugsmi. 

Turklāt kopš 2020. gada marta veiktie pasākumi saistībā ar aktīvu iegādēm un MITRO 
parametriem nodrošinās ievērojamu atbalstu ekonomikas atlabšanai, kā arī tie ir novērsuši 
sliktākos scenārijus. 

Patlaban īstenotā ECB stratēģijas pārskatīšana būs iespēja gūt labāku izpratni par to, kā 
ilgtermiņa tendences var ietekmēt mainīgos faktorus, ko mēs regulāri uzraugām un zināmā 
mērā cenšamies kontrolēt. No šādām tendencēm būtiskākās ir demogrāfiskās pārmaiņas, 
revolucionāras tehnoloģiskās pārmaiņas un globālā sasilšana. 

14. Kādā mērā, jūsuprāt, klimata pārmaiņu mazināšana un citu ilgtspējas jautājumu 
risināšana ir daļa no ECB mandāta? Kā jūs vērtējat ECB politikas ietekmi uz klimata 
pārmaiņām? Vai, jūsuprāt, ECB būtu jāpanāk savas aktīvu iegādes atbilstība ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes klimata nolīgumam? Vai ECB aktīvu iegādes 
programmās būtu jāņem vērā ES taksonomijas regulējums? Kāda varētu būt ECB loma 
Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīklā (Network for Greening the Financial System —NGFS)? 
Kā ECB praksē varētu īstenot galvenos ieteikumus, kas sniegti (NGFS) visaptverošajā 
ziņojumā "Aicinājums rīkoties — klimata pārmaiņas kā finanšu riska avots” un adresēti 
centrālajām bankām? Kādā mērā, jūsuprāt, "zaļās" obligācijas veicina dekarbonizāciju, un 
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kā jūs vērtējat Starptautisko norēķinu bankas (BIS) neseno pētījumu šai sakarā 
(https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?

Lai paātrinātu pāreju uz oglekļneitrālu ekonomiku, ir ļoti svarīgi, lai valdības, centrālās 
bankas, uzraudzības iestādes un finanšu iestādes rīkotos stingri un izlēmīgi. Katram no šiem 
ekonomikas dalībniekiem ir īpaša loma. Tā kā ekonomika joprojām ir lielā mērā atkarīga no 
fosilā kurināmā, ir izskanējis aicinājums īstenot fundamentālu pārkārtošanos. Valdības un to 
īstenotā klimata politika ir šādas pārkārtošanās virzītājspēks. Eiropa jau ir vadošā pozīcijā 
klimatrīcības jomā. Eiropas valstu valdības, parakstot Parīzes nolīgumu, ir apņēmušās stiprināt 
politiku un ieguldījumus, kas nepieciešami ilgtspējīgai mazoglekļa nākotnei. ES ir uzsākusi 
zaļo kursu un veikusi izcilu darbu, ieviešot taksonomiju ilgtspējīgām darbībām, kas veicina 
pārkārtošanos. Visbeidzot, ES ir uzsākusi ļoti nozīmīgas strukturālas pārmaiņas, lai atjaunotu 
efektīvu tirgus darbību, ieviešot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un pieņemot 
Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu (NIAD). 

Es atzinīgi vērtēju ES līdzšinējo darbu, taču vēlos uzsvērt, ka darāmā vēl ir daudz. Lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, ir ļoti svarīgi daudz ātrāk nekā patlaban virzīties uz 
ilgtspējīgu globālo ekonomiku. Divi būtiski faktori, kas patlaban kavē pārkārtošanos, ir šādi: 
pirmkārt, uzņēmumiem joprojām nav pietiekamu finanšu stimulu samazināt to emisijas, un, 
otrkārt, finanšu starpnieki saskaras ar problēmām datu jomā, kuras liedz optimāli ņemt vērā 
klimata pārmaiņas, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem. 

Lai gan tādu nosacījumu radīšana, kas veicinātu pārkārtošanos uz oglekļneitrālu ekonomiku, 
pirmām kārtām ir demokrātiski ievēlētu valdību uzdevums un oglekļa cenas noteikšana 
joprojām ir galvenais instruments šai sakarā, enerģētikas pārkārtošanā īpaša loma ir visām 
ieinteresētajām personām, tostarp ECB. Sākuma punkts ECB uzraudzības uzdevumu veikšanai 
ir riska perspektīva. Uzraudzības iestādes jau ir plaši atzinušas, ka gan pārkārtošanās, gan arī 
klimata pārmaiņas rada finanšu riskus, kas būtu jārisina un jāpārvalda. Tas attiecas ne tikai uz 
riskiem, kas saistīti ar pārkārtošanos un klimatu, bet arī uz plašākiem ekoloģiskajiem un 
sociālajiem riskiem. 

Sākuma punkts ECB monetārā uzdevuma veikšanai ir cenu stabilitātes mērķis. "Nekaitējot tās 
galvenajam mērķim – cenu stabilitātei", ECB jāatbalsta Savienības vispārējā ekonomiskā 
politika. Šī politika cita starpā paredz vides kvalitātes augsta līmeņa aizsardzību un uzlabošanu 
un ES izceltās politikas prioritātes, tostarp zaļo kursu. Ņemot vērā ES ieceres un uzņemtās 
saistības, ECB ir pienākums atbalstīt šo politiku ar nosacījumu, ka tas ir iespējams, neskarot 
tās cenu stabilitātes mērķi. Arī šajā kontekstā, protams, ECB jārīkojas atbilstīgi 
proporcionalitātes un institucionālā līdzsvara principam. Ņemot to vērā, es uzskatu, ka vismaz 
trijos aspektos klimata pārmaiņas var ietekmēt monetāro politiku.

Pirmkārt, klimata pārmaiņas un to mazināšana arvien lielākā mērā ietekmēs galvenos 
makroekonomikas mainīgos rādītājus, kas ir svarīgi monetārās politikas īstenošanai. Turklāt 
klimata pārmaiņas var ietekmēt monetārās politikas transmisijas mehānismus. Tādēļ 
centrālajām bankām, tostarp ECB, var rasties nepieciešamība pārskatīt savu analītisko 
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rīkkopu, to makroekonomikas modeļos, prognozēšanas rīkos un darbībās iekļaujot ar klimatu 
saistītos riskus. 

Otrkārt, ņemot vērā ECB arvien pieaugošo klātbūtni finanšu tirgos, ECB būtu rūpīgi jāizvērtē 
tās nestandarta pasākumu ietekme uz ES mērķi virzīties uz mazoglekļa ekonomiku. MITRO 
un aktīvu iegādes programmu struktūrai ir būtiska ietekme uz kapitāla sadali ekonomikā, un 
ir svarīgi, lai šī politika būtu vērsta uz nākotni, neapdraudot monetārās politikas efektivitāti 
tās galvenā mērķa sasniegšanā.

Kā nesen uzsvērusi ECB Valdes locekle Isabel Schnabel, svarīgs solis būtu atzīt, ka rīcība 
saskaņā ar atvērtas tirgus ekonomikas principu ne vienmēr nozīmē to, ka ECB jebkādos 
apstākļos būtu stingri jāievēro tirgus neitralitāte, it īpaši, ja tiek novērotas tirgus nepilnības. 
Turklāt ECB varētu izpētīt, kā tās mandāta ietvaros var plānot tās instrumentus, lai sekmētu 
ieguldījumus, kas atbalsta pārkārtošanos uz oglekļneitrālu ekonomiku. Šai sakarā izejas punkts 
varētu būt spēkā esošās ES politikas iniciatīvas, piemēram, NIAD un ilgtspējīgu darbību 
taksonomija.

Treškārt, atbilstīgi NGFS ieteikumiem ECB tās riska mazināšanas sistēmās būtu arī pienācīgi 
jāņem vērā ar klimatu saistītie riski, turklāt ir jānodrošina pārredzamība attiecībā uz tās riska 
darījumiem. Monetāro portfeļu veidošanā ECB lielā mērā paļaujas uz kredītreitingu aģentūru 
atzinumiem par kredītriska novērtēšanu. Tādēļ ECB ar tām jāsadarbojas, lai ar klimata 
pārmaiņām saistītie riski tiktu pienācīgi ņemti vērā kredītreitingu aģentūru atzinumos. Ja ECB 
un valstu centrālās bankas pašas veic kredītnovērtējumus, tas jādara tām pašām. Ņemot vērā 
ECB plašo darbību loku, man ir labi zināms tas, ka datu pieejamībai ir izšķiroša nozīme, taču 
tā ir arī problēma. Arī šis aspekts apstiprina NIAD nozīmi. Ja attiecīgo datu trūkst, ECB var 
apsvērt, vai tā var sekmēt to, ka ar klimatu saistītos datus publicē tās darījumu partneri, 
piemēram, izvirzot prasību darījumu partneriem publicēt šādus datus, lai viņi varētu iesaistīties 
monetārās politikas operācijās. Šai sakarā vēlos atgādināt, ka gan NGFS, gan arī Eurosistēma 
ir norādījuši, ka zaļajai taksonomijai, proti, ilgtspējīgu darbību taksonomijai attiecībā uz 
klimata pārmaiņām, biodaudzveidību un citiem vides mērķiem, piemēram, tai, ko nesen 
pieņēmusi un pilnveido ES, ir ļoti būtiska nozīme, lai novērstu zaļmaldināšanu un nodrošinātu 
to, ka produkti, piemēram, "zaļās" obligācijas, efektīvi veicina vides mērķu sasniegšanu. Šai 
sakarā ļoti būtiska nozīme ir arī Komisijas veiktajam darbam saistībā ar zaļo obligāciju 
standarta izstrādi, atsaucoties uz ES taksonomiju. Taču, lai pienācīgi izvērtētu ar klimatu 
saistīto risku ietekmi, centrālajām bankām un uzraudzības iestādēm, iespējams, vēl būtiskāka 
ir tādu darbību taksonomija, kas visvairāk pakļautas pārejai uz mazoglekļa ekonomiku. Šai 
sakarā vēlos izteikt atzinību Starptautisko norēķinu bankas (BIS) nesenajam pētījumam par tā 
dēvēto zaļo reitingu satvara ieviešanu.

Visbeidzot, esmu ļoti gandarīts, ka šis jautājums ir iekļauts notiekošajā ECB stratēģijas 
pārskatīšanā, kurā ceru piedalīties. 

15. Kā, jūsuprāt, būtu jārīkojas ECB, risinot ar virtuālajām valūtām saistītos jautājumus? 
Kādas iespējas un riskus saskatāt attiecībā uz virtuālajiem aktīviem? Kāds ir jūsu viedoklis 
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par centrālo banku digitālajām valūtām, un kādi ir ar tām saistītie riski un ieguvumi? Kāds, 
jūsuprāt, būtu piemērots tiesiskais regulējums virtuālajām valūtām (un jo īpaši 
"stabilmonētām")? Vai ECB, jūsuprāt, vajadzētu ieviest digitālo euro? Ja jā, kādam tam 
vajadzētu būt un kā jūs mazinātu riskus, kas varētu rasties saistībā ar šādu valūtu, tostarp 
iespējamos riskus saistībā ar masveida naudas izņemšanu no bankām un ar privātumu 
saistītās problēmas?

Kriptoaktīvi1, kas nerada prasības pret citiem, ir nepastāvīgi pēc būtības, un tiem nepiemīt 
naudas īpašības. Lai gan šādi kriptoaktīvi rada risku ieguldītājiem un tos var izmantot 
nelikumīgām darbībām, tie patlaban nerada būtisku risku ES finanšu sistēmai vai monetārajai 
stabilitātei. ECB būtu jāturpina uzraudzīt kriptoaktīvus, lai pastāvīgi aktualizētu šo riska 
novērtējumu atbilstīgi norisēm tirgū. 

Kriptoaktīvus, kuru mērķis ir uzturēt stabilu vērtību, atsaucoties uz i) vienas papīra valūtas 
vērtību vai ii) vairāku papīra valūtu vērtību, vai vienu vai vairākām precēm, vai vienu vai 
vairākiem kriptoaktīviem, vai šādu aktīvu kombināciju, kas zināmi attiecīgi kā e-naudas tokeni 
un aktīviem piesaistīti tokeni, saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai par 
kriptoaktīvu tirgiem, teorētiski varētu izmantot kā maksāšanas līdzekļus un pat vērtības 
uzkrāšanas līdzekļus. Turklāt dažas šādas tokenu iniciatīvas varētu ātri iegūt atbalstu visā 
pasaulē, izmantojot esošās lietotāju bāzes. 

E-naudas tokeni vai aktīviem piesaistītie tokeni, kas iegūst nozīmi Savienībā vai pasaules 
līmenī, rada gan iespējas, gan arī problēmas. Tie varētu palīdzēt pārvarēt problēmas saistībā 
ar pārrobežu maksājumu ātrumu un izmaksām visā pasaulē. Vienlaikus tie var apdraudēt 
monetāro un finanšu stabilitāti un suverenitāti, ietekmēt maksājumu sistēmu drošību un 
efektivitāti, kā arī radīt virkni citu problēmu, kas cita starpā saistītas ar noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, konkurenci, kā arī datu un patērētāju aizsardzību.

ECB no savas puses būtu jānodrošina, lai sistēmiski aktīviem piesaistīti tokeni un e-naudas 
tokeni neapdraud eurozonas stratēģisko autonomiju un maksājumu sistēmas noturību. ECB kā 
maksājumu sistēmas uzraudzītājai kopā ar eurozonas centrālajām bankām būtu jāpiemēro 
atbilstīgie Eurosistēmas uzraudzības mehānismi attiecībā uz maksājumu sistēmām, 
maksājumu shēmām un maksājumiem, lai mazinātu e-naudas tokenu vai aktīviem piesaistīto 
tokenu radītos riskus. Tāpat ECB būtu jāsadarbojas ar EBI un kompetentajām iestādēm un 
jāiesaistās būtisku naudas tokenu vai aktīviem piesaistītu tokenu kolēģijās.

Atbilstīgam e-naudas tokenu un aktīviem piesaistītu tokenu tiesiskajam regulējumam būtu 
jābalstās uz principu "vienāda darbība, vienāds risks, vienādi noteikumi". Tam būtu 
jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi, paredzot iespēju, ka e-naudas tokenus un 
aktīviem piesaistītos tokenus var izmantot kā vispārējus maksājumu instrumentus ar 
līdzvērtīgām prasībām. Regulējumam būtu arī jānovērš šādu tokenu radītie riski finanšu 
stabilitātei, monetārajai politikai un suverenitātei, kā arī patērētāju aizsardzībai. Regula par 

1 Vērtības vai tiesību digitāls ekvivalents, ko var nodot un uzglabāt elektroniski, izmantojot sadalītās 
virsgrāmatas vai līdzīgu tehnoloģiju.
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kriptoaktīvu tirgiem ir veiksmīgs pirmais solis, lai reglamentētu kriptoaktīvus, tostarp stabilās 
kriptomonētas, uz kurām spēkā esošie ES tiesību akti neattiecas, jo tās nav uzskatāmas nedz 
par finanšu instrumentiem saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu 2 (FITD 2), nedz arī 
par e-naudu saskaņā ar Elektroniskās naudas direktīvu (END). Tā arī palīdzēs izvairīties no 
arbitrāžas ES jurisdikciju starpā. ECB arī nesen nodeva sabiedriskai apspriešanai savu jauno 
regulējumu elektronisko maksājumu instrumentu, shēmu un maksājumu uzraudzībai, tā dēvēto 
PISA regulējumu. Jaunā regulējuma mērķis ir arī samērīgi nodrošināt principa "vienāda 
darbība, vienāds risks, vienādi noteikumi" ievērošanu, un tas risina arī jautājumus saistībā ar 
e-naudas tokeniem un aktīviem piesaistītiem tokeniem.

Eurosistēmas augsta līmeņa darba grupa centrālo banku digitālās valūtas jautājumos savā 
nesenajā ziņojumā ir norādījusi, ka digitālās valūtas ir spēcīgs centrālo banku instruments, lai 
risinātu vairākas problēmas un vajadzības, kas rodas saistībā ar mūsu sabiedrības un 
ekonomikas digitalizāciju. Proti, i) tā kā rodas jaunas vajadzības maksājumu jomā, digitālais 
euro būtu bezriska digitālais aktīvs šo vajadzību nodrošināšanai; ii) ja ievērojami samazinātos 
skaidras naudas kā maksāšanas līdzekļa izmantošana, digitālais euro būtu digitāls ekvivalents 
likumīgajam maksāšanas līdzeklim — euro banknotēm, papildinot skaidras naudas funkcijas; 
iii) ņemot vērā privāto vai ārvalstu valsts digitālo valūtu popularitātes iespējamo pieaugumu, 
digitālais euro palīdzētu saglabāt monetāro un finanšu stabilitāti un suverenitāti. Ir svarīgi 
uzsvērt, ka digitālais euro, ja tāds tiks ieviests, papildinātu skaidru naudu un nebūtu tās 
aizstājējs. Turklāt šādā gadījumā būtu nepieciešams pārdomāts tiesiskais pamats.

Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar digitālā euro iespējamo izdošanu, es uzskatu, ka tie ir ļoti 
lielā mērā atkarīgi no tā faktiskās izstrādes. Digitālais euro jāizstrādā tā, lai izvairītos no 
pārmērīgiem komercbanku noguldījumiem digitālā euro valūtā, kuri varētu tikt izmantoti gan 
kā strukturāls risinājums, gan arī risinājums finanšu krīzes laikā. Digitālajam euro arī 
nevajadzētu izstumt privātās iniciatīvas, kas var labvēlīgi ietekmēt inovāciju un Eiropas neliela 
apjoma maksājumu sektora integrāciju. Būtu jāņem vērā arī digitālā euro ietekme uz citām 
valūtām, tostarp Savienībā.

Attiecībā uz privātumu vēlos norādīt, ka noteikti jārod kompromiss starp iedzīvotāju tiesībām 
uz viņu personas datu aizsardzību un publiskā sektora iestāžu pienākumu cīnīties pret 
nelikumīgām darbībām (piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju). Sadarbībā ar 
likumdevējiem būs jārod pareizais līdzsvars starp šīm divām pamatvērtībām.

Es patlaban nevaru spriest par to, vai ECB būtu jāizlaiž digitālais euro. Uzskatu, ka šā 
jautājuma sarežģītības dēļ tas rūpīgi jāizvērtē, iesaistot visas ieinteresētās personas. Tādēļ 
esmu iepriecināts, ka ECB velta pienācīgu uzmanību digitālā euro ieviešanas izvērtēšanai, 
tostarp apzinot sabiedrības viedokli, rīkojot atklātu apspriešanu un kopā ar vairākām 
Eurosistēmas valstu centrālajām bankām uzsākot praktisku eksperimentu par iespējamajiem 
risinājumiem, un it īpaši sadarbojoties ar Parlamentu un tā attiecīgajām komitejām.

16. Cik nozīmīgi, jūsuprāt, turpmāk būs skaidras naudas darījumi salīdzinājumā ar 
digitāliem darījumiem?
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Skaidras naudas darījumi joprojām veido lielāko daļu no darījumiem eurozonā, tomēr to 
īpatsvars tirdzniecības vietu un iedzīvotāju savstarpējo darījumu kopējā apjomā samazinās. 
Kopējo darījumu apjoma ziņā skaidras naudas darījumi samazinājās no 79 % 2016. gadā līdz 
73 % 2019. gadā. Vienlaikus vērojamo bezskaidras naudas darījumu skaita pieaugumu 
lielākoties veicināja karšu maksājumi, kas apjoma ziņā ir palielinājušies no 19 % līdz 24 %. 
Bezskaidras naudas maksājumu tendenci paātrināja Covid-19 pandēmija, jo mājsaimniecības 
veic vairāk maksājumu tiešsaistē, kā arī izvēlas bezkontakta norēķinus veikalos. Vienlaikus 
skaidra nauda nodrošina būtiskas iedzīvotāju vajadzības. Piemēram, skaidra nauda joprojām 
ir vienīgais centrālo banku naudas līdzekļu veids, kas ir pieejams sabiedrībai (neskatoties uz 
centrālo banku digitālās valūtas iespējamo nozīmi nākotnē), skaidra nauda var būt alternatīvs 
risinājums elektronisko maksājumu sistēmas nopietnu traucējumu gadījumā, kā arī skaidras 
naudas pieejamība ir priekšnosacījums, lai daudzi iedzīvotāji neaizsargātā situācijā 
(piemēram, vecāka gadagājuma iedzīvotāji, personas ar invaliditāti un analfabēti) varētu 
piekļūt finanšu pakalpojumiem un spētu patstāvīgi pārvaldīt savus finanšu jautājumus. 
Eurosistēmai ir jānodrošina, ka, palielinoties digitālo darījumu apjomam, patērētājiem ir 
pieejami integrēti Eiropas mēroga digitālo maksājumu risinājumi, kas atbilst viņu vajadzībām. 
Patlaban tas tā nav, un Eiropā dominē daži trešo valstu uzņēmēji. Šādu koncentrāciju var 
palielināt starptautisko tehnoloģiju uzņēmumu, tā dēvēto lielo tehnoloģiju uzņēmumu, spēja 
piedāvāt arī maksājumu pakalpojumus, un tie šādus pakalpojumus piedāvā arvien biežāk. 

Eurosistēma ir reaģējusi uz šīm problēmām, atjauninot savu neliela apjoma maksājumu 
stratēģiju, lai sekmētu un veicinātu Eiropas digitālo maksājumu risinājumu attīstību. Arī 
Komisija nesen ir publicējusi savu stratēģiju "Neliela apjoma maksājumi”, lai turpinātu attīstīt 
Eiropas mēroga maksājumu sektoru. Tādēļ es atzinīgi vērtēju Eiropas maksājumu iniciatīvu, 
ko izstrādājušas vairākas Eiropas bankas, lai attīstītu Eiropas līmeņa maksājumu produktus, 
kā arī citas privātā sektora iniciatīvas ar mērķi piedāvāt Eiropas līmeņa maksājumu 
risinājumus.

Visbeidzot, skaida nauda joprojām tiek izmantota lielākajā daļā darījumu eurozonā, un mums 
arī turpmāk būtu jānodrošina, ka visiem ES iedzīvotājiem pastāvīgi ir pieejama skaidra nauda. 
Digitālie darījumi papildina skaidru naudu, bet to neaizstāj. Kopā šie maksāšanas līdzekļi 
veicina finansiālo iekļautību un nodrošina patērētājiem izvēles iespējas. Tas atbilst 
Eurosistēmas politikai attiecībā uz maksāšanas līdzekļiem ņemt vērā patērētāju izvēli.

17. Vairākas ES dalībvalstis gatavojas pievienoties eurozonai, un divas dalībvalstis 
2020. gada jūlijā pievienojās VKM II. Kā, jūsuprāt, nākamajos desmit gados varētu nepieļaut 
atšķirību veidošanos starp eurozonas dalībvalstīm, ņemot vērā ekonomikas stāvokli 
kandidātvalstīs? Kāds ir eurozonas paplašināšanās vēlamais ekonomiskais scenārijs?

Vispirms vēlos teikt, ka euro uzskatu par Eiropas integrācijas visredzamāko simbolu. Patlaban 
euro ir oficiālā valūta 19 ES dalībvalstīs. Saskaņā ar Līgumu tiek sagaidīts, ka visas ES 
dalībvalstis, kas neizmanto tiesības nepiedalīties — proti, septiņas valstis, kuras vēl nav 
eurozonā, izņemot Dāniju un, protams, Apvienoto Karalisti —, agrāk vai vēlāk ieviesīs euro. 
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Uzskatu, ka arvien pieaugošās ekonomiskās atšķirības EMS pēdējā desmitgadē ir niansētāks 
jautājums nekā sākotnēji varētu šķist. Piemēram, valstis ar zemiem ienākumiem Centrāleiropā 
un Austrumeiropā, kas ir ieviesušas euro, it īpaši Baltijas valstis un Slovākija, patiesībā panāk 
ekonomikas ar augstākiem ienākumiem. Vēl svarīgāks aspekts — vairākos pētījumos ir 
secināts, ka, lai patiešām izprastu arvien pieaugošās atšķirības Eiropā, būtu jāpievēršas nevis 
EMS, bet citiem faktoriem, piemēram, tehnoloģiju un globalizācijas radītajiem 
satricinājumiem, globālās finanšu krīzes ietekmei, kā arī katras valsts strukturālajām 
nepilnībām. Ja paraugāmies uz eurozonas ekonomiku ciklisko dispersiju, tā patiesībā ir 
samazinājusies. Tas ir ļāvis panākt eurozonas dalībvalstu uzņēmējdarbības un finanšu ciklu 
simetrijas augstu līmeni, kas ir izšķirošs elements sekmīgas kopīgas monetārās politikas 
īstenošanai. Taču vēl ir jāizvērtē pašreizējās Covid-19 pandēmijas ietekme uz eurozonas un 
pārējo valstu ekonomisko situāciju.

Manuprāt, eurozonas paplašināšanai vēlamais ekonomiskais scenārijs būtu jāpielāgo katras 
dalībvalsts vajadzībām. Ikvienai valstij, kura vēlas pievienoties eurozonai, nepieciešamie 
pasākumi un reformas būtu jāveic, pašai nosakot, kurā virzienā, kādā kārtībā un cik ilgā laikā 
tas ir izdarāms. Laika grafiks galu galā ir atkarīgs no trim galvenajiem faktoriem, proti, 
politiskās gribas, kā tā arī atspoguļota valsts euro ieviešanas stratēģijā, iedzīvotāju atbildīgas 
līdzdalības šīs ieceres īstenošanā un ekonomiskās gatavības. 

ECB un Eiropas Komisija regulāri izvērtē katras dalībvalsts, kas nav eurozonā, panākto 
progresu virzībā uz Līgumā noteiktajiem kritērijiem, kas jāizpilda, lai varētu pieņemt euro, un 
izklāsta to konverģences ziņojumos. Saskaņā ar ECB un Eiropas Komisijas 2020. gada 
konverģences ziņojumiem, kas tika publicēti 10. jūnijā, neviena no vērtētajām valstīm 
neatbilda visiem Māstrihtas kritērijiem. Precīzāk, neviena no septiņām valstīm neatbilda 
valūtas maiņas kritērijiem, kas paredz dalībvalsts vismaz divus gadus ilgu dalību valūtas kursa 
mehānismā — VKM II, nepieļaujot devalvāciju attiecībā pret euro.

Pamatojoties uz eurozonas valstu finanšu ministru, ECB prezidenta un Dānijas, Bulgārijas un 
Horvātijas finanšu ministru un centrālo banku vadītāju kopīgi pieņemtu lēmumu, Bulgārijas 
leva un Horvātijas kuna 2020. gada 10. jūlijā tika iekļautas VKM II. Dalība VKM II 
uzskatāma par nozīmīgu sasniegumu, gatavojoties euro ieviešanai. ECB un Eiropas Komisijas 
2022. gada konverģences ziņojumos būs sniegts novērtējums par abu dalībvalstu gatavību 
ieviest euro.

18. Kāda, jūsuprāt, ir Atveseļošanas fonda nozīme? Kā tas vislabāk var stiprināt 
eurozonas noturību? Vai, jūsuprāt, eurozonai ir nepieciešams drošs Eiropas aktīvs, lai ne tikai 
palīdzētu stabilizēt finanšu tirgus un ļautu bankām mazināt savu iesaistīšanos valstu parāda 
iegādē, bet arī lai atvieglotu pareizu monetārās politikas transmisiju?

Vīrusa uzliesmojums ir palielinājis nenoteiktību un nosaka nepieciešamību turpināt sniegt 
fiskālo atbalstu, lai izvairītos no domino efekta un palīdzētu mūsu ekonomikām atveseļoties. 
Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nekavējoties īstenot atveseļošanas plāna "Next Generation EU" 
(NGEU) paketi 750 miljardu EUR apmērā. Šī atveseļošanas pakete var nodrošināt ievērojamu 
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atbalstu valstīm, kuras visvairāk cietušas pandēmijas laikā, stiprināt vienoto tirgu un palīdzēt 
panākt ilglaicīgu un labklājību veicinošu atlabšanu. 

NGEU un tās galvenās programmas — Atveseļošanas un noturības mehānisma — ietekme būs 
atkarīga no tā, cik ātri tiks piešķirts finansējums un cik efektīvi tas tiks sadalīts lietderīgiem 
mērķiem. Tādēļ ir svarīgi, lai visi politikas veidotāji līdz gada beigām panāktu vienošanos par 
neatrisinātajiem jautājumiem saistībā ar paketi un lai dalībvalstis veiktu nepieciešamos 
pasākumus nolūkā nodrošināt pārdomātu un efektīvu atveseļošanas finansējuma izlietojumu. 
Padome pēc nesen notikušās monetārās politikas sanāksmes uzsvēra, ka, ja finansējums tiks 
novirzīts produktīviem publiskā sektora ieguldījumiem un ja vienlaikus tiks īstenotas 
produktivitāti veicinošas reformas, NGEU veicinās ātrāku, stabilāku un vienmērīgāku 
atlabšanu eurozonā, vienlaikus atbalstot ES zaļos un digitālos mērķus. 

Neskatoties uz grūtajiem laikiem, ECB kopš Covid-19 krīzes uzliesmojuma ir spējusi efektīvi 
īstenot monetāro politiku. Ņemot to vērā, emitētie NGEU parāda vērtspapīri būs ES līmeņa 
obligācijas ar dažādiem termiņiem no 2028. līdz 2058. gadam, un tie noteikti var palīdzēt 
veidot Eiropas termiņstruktūru. Šāda termiņstruktūra varētu būt ES kapitāla tirgu etalons un 
veicināt turpmāku kapitāla tirgus integrāciju un tādējādi arī riska dalīšanu. NGEU obligācijas 
varētu arī palīdzēt diversificēt banku riska darījumus, tādējādi samazinot banku un valsts 
saikni.

19. Kāds ir jūsu viedoklis par arvien ciešāku saikni starp fiskālo un monetāro politiku pēc 
Covid-19 krīzes? Kāds ir fiskālās dominances risks eurozonā? Kā nodrošināt ECB neatkarību 
situācijā, kad fiskālās un monetārās politikas robežas kļūst arvien neskaidrākas?

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) ir skaidri noteikts, ka ECB galvenais mērķis 
ir panākt cenu stabilitāti. Tas paredz arī stingrus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu un 
nodrošinātu ECB darbības, finansiālo, institucionālo un politisko neatkarību. 

Neskatoties uz šiem stingrajiem institucionālajiem aizsardzības pasākumiem, ekonomisti 
arvien biežāk atzīst, ka ir svarīgi panākt monetārās un fiskālās politikas mijiedarbību. 
Pašreizējos makroekonomiskajos apstākļos abas politikas jomas papildina viena otru, sniedzot 
nepieciešamo politikas atbalstu eurozonas ekonomikai, reaģējot uz krīzi. Pēc pandēmijas var 
rasties vēl citi jautājumi, tostarp, kā noteikt monetāro politiku pasaulē, kurā valsts parāda 
līmenis pastāvīgi ir augstāks.

Tā kā ir atsākusies stratēģijas pārskatīšana, Padome ir noteikusi jaunu darba virzienu, kas ir 
vērsts uz monetārās un fiskālās politikas mijiedarbību, apzinot situāciju fiskālās politikas jomā 
eurozonā un izvērtējot ietekmi uz monetāro politiku.

20. Kāds ir jūsu viedoklis par izskanējušo kritiku, ka ECB nodrošinājuma struktūra nav 
pietiekami pakāpeniska un pārāk lielā mērā paļaujas uz ārējām kredītreitingu aģentūrām 
(KA)? Kāds ir jūsu viedoklis par pagaidu nodrošinājuma nosacījumu atvieglošanas 
pasākumiem, ko ECB pieņēmusi saistībā ar Covid-19 krīzi? Kā ECB nākotnē būtu jāizmanto 
sava rīcības brīvība saskaņā ar Statūtu 18. pantu attiecībā uz nodrošinājuma atbilstības 
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noteikšanu?

Atbilstīgi Statūtiem Eurosistēma izsniedz aizdevumu tikai pret atbilstīgu nodrošinājumu. Tā 
kā nodrošinājumu pieņem dažādus aktīvus, piemērojot novērtējuma diskontus, kas pienācīgi 
graduēti, ņemot vērā termiņu, likviditātes kategoriju un kredītkvalitātes atšķirības. Lai 
izvērtētu atbilstīgo aktīvu kredītkvalitāti, Eurosistēma paļaujas uz vairākiem avotiem — to 
vidū ir kredītreitingu aģentūras, kā arī valstu centrālo banku iekšējās kredītnovērtējuma 
sistēmas (IKS) un darījumu partneru iekšējās uz reitingiem balstītās sistēmas. Visu avotu 
kvalitāte regulāri tiek uzraudzīta, lai nodrošinātu to atbilstību augstām regulatīvajām, darbības 
un informācijas prasībām. Nesenie nodrošinājuma nosacījumu atvieglošanas pasākumi ir 
parādījuši, ka Eurosistēma automātiski nepaļaujas uz ārējām kredītreitingu aģentūrām, bet spēj 
pielāgot savu sistēmu, lai samazinātu procikliskumu un izvairītos no domino efekta. 

Ar nodrošinājumu saistītie pasākumi jāvērtē kopā ar citiem politikas pasākumiem, kas īstenoti, 
reaģējot uz koronavīrusa izraisīto ārkārtas stāvokli, tostarp ar pandēmijas ārkārtas aktīvu 
iegādes programmu (PĀAIP), pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām 
(PĀITRO) un nosacījumu atvieglošanu mērķtiecīgām ilgāka termiņa refinansēšanas 
operācijām (MITRO III). Nodrošinājuma nosacījumu atvieglošanas pasākumi ir ļoti svarīgs 
komponents, jo tie nodrošina atbilstīga nodrošinājuma pieejamību visiem tiesīgajiem 
Eurosistēmas darījumu partneriem un iespēju tiem piedalīties šajās likviditātes nodrošināšanas 
operācijās. Tādējādi šie ar nodrošinājumu saistītie pasākumi galu galā atbalsta banku īstenoto 
reālās ekonomikas kreditēšanu. 

Eurosistēmai arī turpmāk sava nodrošinājuma sistēma būtu jānosaka tā, lai nodrošinātu 
efektīvu piekļuvi Eurosistēmas likviditātei apmaiņā pret atbilstīgu nodrošinājumu. Daži no 
nesen pieņemtajiem nodrošinājuma nosacījumu atvieglošanas pasākumiem īslaicīgi nodrošina 
elastību atsevišķām valstu centrālajām bankām, lai tās varētu pieņemt vēl citus nodrošinājuma 
veidus atbilstīgi konkrētās valsts tirgus nosacījumiem, taču joprojām tiek piemērots 
visaptverošs attiecināmības kritēriju un riska kontroles pasākumu kopums. Arī nākotnē 
nodrošinājuma pieņemamības pamatā katrā ziņā jābūt stingru un pārredzamu noteikumu 
kopumam, kas atbilst Eurosistēmas riska tolerances prasībām.

21. Kā jūs vērtējat nesenās EUR/USD valūtas kursa izmaiņas? Kādā mērā tirdzniecības 
apsvērumiem būtu jāietekmē monetārās politikas īstenošana un tās turpmākā virzība?

Koronavīrusa pandēmijas izplatība ir ievērojami saviļņojusi globālos finanšu tirgus, tostarp 
ārvalstu valūtu tirgus, un sākotnējā posmā euro kļuva vājāks, taču vasarā euro vērtība strauji 
pieauga. 

Lai gan euro kurss nav ECB politikas mērķis — un tādēļ es nekomentēšu tā līmeni —, ir 
skaidrs, ka euro ārējā vērtība ir būtisks faktors, kas ietekmē cenu noteikšanu eurozonā. 

Jebkādas ievērojamas euro kursa izmaiņas, visticamāk, būtiski ietekmēs inflācijas 
perspektīvas eurozonā.



PE659.084v01-00 26/50 PR\1217582LV.docx

LV

Tādēļ ir svarīgi izvērtēt valūtas kursa svārstības, ņemot vērā to ietekmi uz vidējā termiņa 
inflācijas perspektīvām un tādējādi arī uz ECB mandāta īstenošanu.

Līdzīgi arī globālā tirdzniecība ir svarīgs faktors, kas nosaka ārvalstu pieprasījumu pēc 
eurozonas precēm un pakalpojumiem, un tādējādi tai ir būtiska ietekme uz eurozonas 
izaugsmes un inflācijas tendencēm. Globālā tirdzniecība noteikti ir būtisks elements ECB 
veiktajā ekonomikas analīzē, kas ietekmē Padomes vērtējumu par ekonomikas perspektīvām 
un risku līdzsvaru. Tādēļ tādā mērā, kādā globālās tirdzniecības tendences ietekmē inflācijas 
vidējā termiņa perspektīvas, arī tās tiek ņemtas vērā, pieņemot monetārās politikas lēmumus.

22. Vai ECB būtu jāveic konkrēti pasākumi, lai pastiprinātu euro kā starptautiskas valūtas 
lomu? Ja jā, kādus pasākumus plānojat veikt? Kā jūs vērtējat mijiedarbību starp ECB publiskā 
sektora aktīvu iegādēm un eurozonas drošo aktīvu pieejamību ārvalstu privātā un publiskā 
sektora ieguldītājiem?

Pastiprināta euro loma starptautiskā līmenī būtu uz pieprasījumu balstīta procesa rezultāts un 
liecinātu par lielāku uzticību Savienībai, tādējādi, iespējams, nodrošinot lielāku finansiālo un 
ekonomisko autonomiju. Savienība to var veicināt dažādos veidos, kas Eiropas finanšu 
infrastruktūru padara noturīgāku un euro pievilcīgāku arī aiz tās robežām. ECB var veicināt 
šo procesu tādā mērā, kas ir saderīgs ar tās mandātu un plašākiem ES mērķiem. 

Pirmkārt un galvenokārt euro starptautisko lomu stiprinās dziļāka un pilnīgāka ekonomiskā un 
monetārā savienība, tostarp kapitāla tirgu savienības izveide. Līdzīgi arī atveseļošanas plāns 
"Next Generation EU" var palīdzēt stiprināt ieguldītāju uzticību euro. Pārdomātas ekonomikas 
politikas īstenošana eurozonā ir vēlama pati par sevi, taču tai ir arī izšķiroša nozīme, lai vairotu 
euro pievilcību pasaulē. 

Tāpat euro pievilcību var vairot tādu finanšu jomu turpmākā attīstība, kurās ES ieņem vadošo 
pozīciju, un viena no tādām ir ilgtspējīgu finanšu joma. Euro valūtu patlaban jau var izvēlēties 
globālajos zaļo obligāciju tirgos — 2019. gadā euro bija galvenā denominācijas valūta zaļo 
obligāciju emitēšanai visā pasaulē. 

Visbeidzot jāmin faktors, kas ir tiešāk saistīts ar ECB, proti, euro starptautisko lomu stiprina 
netraucētas un efektīvas maksājumu sistēmas, un to vēl vairāk varētu veicināt digitālā euro 
izmantošana. Veicinot euro efektīvu izmantošanu pārrobežu darījumos, digitālais euro varētu 
stiprināt mūsu vienotās valūtas lomu starptautiskajā monetārajā sistēmā. 

23. Kādas, jūsuprāt, ir gaidāmās galvenās problēmas un iespējas attiecībā uz Centrālās 
bankas īstenoto komunikāciju? Cik svarīgi, jūsuprāt, ir tas, lai Padomes locekļi sniegtu 
vienotu vēstījumu par monetārās politikas lēmumiem?

Atvērtām debatēm ir ļoti būtiska nozīme, un atšķirīgi viedokļi ir normāla un veselīga parādība 
ikvienā organizācijā. Padomes locekļu viedokļu daudzveidība atspoguļojas pārskatos par 
monetārās politikas sanāksmēm, kurus ECB publicē kopš 2015. gada. ECB tiecas pieņemt 
lēmumus vienprātīgi, un koleģialitātei ir būtiska nozīme. Runājot par politikas apspriežu 
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rezultātu paziņošanu, vienota pamatojuma sniegšana, vienlaikus atzīstot visus dažādos 
apsvērumus un paustās bažas, stiprina vēstījumu.

Turklāt ir svarīgi, lai ECB turpinātu censties uzlabot tās komunikāciju un spēju uzrunāt visus 
eurozonas iedzīvotājus. Tādēļ es dotu priekšroku uzsvaram uz skaidriem un vienkāršiem 
vēstījumiem par plašāku ekonomisko situāciju un prognozēm, nevis, piemēram, par politikas 
lēmumiem un inflācijas perspektīvām. Šai sakarā es atzinīgi vērtēju arī neseno iniciatīvu "ECB 
uzklausa". Šis virtuālais pasākums, kas pulcēja dažādas Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, deva iespēju ECB uzklausīt iedzīvotāju viedokļus par monetārās politikas un 
komunikācijas ietekmi un jaunajām globālajām problēmām.

Visbeidzot, es uzskatu, ka Eiropas Parlamentam varētu būt ļoti ievērojama nozīme centrālo 
banku komunikācijā. EP var palīdzēt tuvināt ECB eurozonas iedzīvotājiem, nodrošinot, ka 
ECB tiek sniegta informācija par to, kas iedzīvotājiem ir svarīgākais, un vienlaikus sekmējot 
to, ka iedzīvotāji labāk izprot ECB politiku. Tas savukārt stiprinātu iedzīvotāju uzticību ECB 
un tās politikas efektivitātei.

24. Kā jūs vērtētu monetārās politikas, it īpaši ASV īstenotās monetārās politikas, netiešo 
ietekmi uz monetārās politikas īstenošanu eurozonā?

Katra centrālā banka īsteno monetāro politiku atbilstīgi savām pilnvarām un savas jurisdikcijas 
interesēs.

Federālo rezervju sistēmas īstenotie monetārās politikas pasākumi ietekmē eurozonas 
inflācijas dinamiku dažādos veidos, piemēram, spēcīga ASV ekonomika veicina globālo 
pieprasījumu, kas galu galā labvēlīgi ietekmē eurozonas ekonomiku. ASV monetārā politika 
ietekmē arī finanšu stāvokli pasaulē, kas savukārt būtiski iespaido cenu noteikšanu eurozonā.

Tādēļ ir svarīgi uzraudzīt norises pasaulē, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz inflācijas 
perspektīvām eurozonā.

C. Finanšu stabilitāte un uzraudzība

25. Ko jūs domājat par nepieciešamību monetāro politiku stingri nodalīt no banku 
uzraudzības, un kādas reformas, jūsuprāt, veicinātu un atvieglotu šādu nodalīšanu? Kādās 
jomās saskatāt potenciālu palielināt efektivitāti un lietderību, veicot uzraudzību ar VUM 
starpniecību?

Es pilnībā atbalstu principu, kas paredz nodalīt monetāro politiku un ECB banku uzraudzības 
uzdevumus. Pateicoties VUM darbībai, praksē tas veiksmīgi izdodas. Tajā pašā laikā tam, ka 
uzraudzītāji un Centrālās bankas amatpersonas ir vienas organizācijas pārstāvji, ir 
acīmredzamas priekšrocības. No vienas puses, ECB personāla īpašās zināšanas 
makroekonomikas jomā palīdz uzraudzītājiem izvērtēt kredītriskus; no otras puses, apkopotu 
bankas datu analīze palīdz monetārās politikas veidotājiem labāk izprast finanšu īstenošanas 
mehānismu.
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Es uzskatu, ka nesen veiktās organizatoriskās pārmaiņas ECB banku uzraudzības jomā ir 
pozitīvas, jo tām ir trīs mērķi, proti: i) stiprināt sadarbību starp banku jautājumu un 
tematiskajām uzraudzības darba grupām, ii) nodrošināt uzraudzības rezultātu konsekvenci, 
stiprinot uzraudzības stratēģiju un risku pārvaldības funkcijas, kā arī iii) veicināt uzraudzības 
darbību pārredzamību un paredzamību. Īstenojot šos mērķus, VUM arī turpmāk uzlabos savus 
darbības rezultātus un veicinās efektivitāti. 

26. Kāds ir jūsu viedoklis par ECB paspārnē izveidotās ESRK pašreizējo institucionālo 
satvaru attiecībā uz tās konkrētajiem sasniegumiem makroprudenciālās uzraudzības jomā?

Būtībā es atbalstu to, lai tiktu saglabāts pašreizējais ESRK un ECB sadarbības līmenis, un 
nesaskatu būtisku interešu konfliktu starp ESRK finanšu stabilitātes izvērtēšanas un ECB 
monetārās politikas īstenošanas funkcijām. Drīzāk šīs funkcijas viena otru papildina. 
Makroprudenciālā politika mazina finanšu stabilitātes riskus valsts un reģionālā līmenī, 
tādējādi nodrošinot pilnīgu brīvību īstenot monetārās politikas konkrēto mērķi, kas ir cenu 
stabilitātes saglabāšana. Turklāt, ņemot vērā ECB personāla zināšanas, ESRK sekretariāta un 
ECB sadarbība un līdzstrāde nodrošina ieguvumus izmaksu un efektivitātes ziņā. Vienlaikus 
ES tiesību akti skaidri nošķir ESRK (Valde) un ECB (Padome) lēmumu pieņemšanas 
procedūras un struktūras.

Ņemot to vērā, es atzīstu, ka ESRK tika izveidota ECB paspārnē pirms tam, kad ECB tika 
uzticēts arī mikroprudenciālās banku uzraudzības pienākums. Lai gan līdz šim 
mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības pienākumi nav viens otram traucējuši, 
esmu iepazinies ar publikācijām, kurās pamatota nepieciešamība tos nošķirt. 

27. Kā jūs vērtējat banku aktīvu kvalitātes izmaiņas Covid-19 pandēmijas kontekstā? Kā 
būtu risināms jautājums par ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem? Kā Jūs vērtējat problēmu, 
kas saistīta ar ienākumus nenesošiem aizdevumiem vidēju un mazu kredītiestāžu bilancē? 
Kāda, jūsuprāt, ir ECB/VUM loma šīs problēmas risināšanā? Kā jūs vērtējat Eiropas banku 
kapitāla pietiekamības rādītāju un sviras rādītāju pirmskrīzes līmeņus?

Bankas šajā krīzē nonāca ar daudz stabilākām bilancēm, kapitālu, likviditāti un sviras 
rādītājiem nekā 2008. gadā, pateicoties pēc krīzes īstenotajiem reformu centieniem un 
regulatīvā un uzraudzības satvara stiprināšanai. Skatoties nākotnē, ir svarīgi, lai bankas 
sagatavotos tam, ka Covid-19 pandēmijas izraisītā ekonomiskā satricinājuma dēļ, visticamāk, 
pazemināsies banku aktīvu kvalitāte.

Kopš VUM izveides ienākumus nenesošo aizdevumu (INA) apjoms ir samazinājies no vairāk 
nekā 1 triljona EUR 2014. gadā līdz nedaudz vairāk par 500 miljardiem EUR 2020. gadā. To 
nodrošināja arī vērienīgie centieni, ko īstenoja VUM, kas INA problēmu noteica par savu 
galveno prioritāti. Regulatori un uzraudzītāji pēdējo gadu laikā ir izstrādājuši plašu rīkkopu, 
un nu ir pienācis laiks to izmantot, lai nodrošinātu, ka bankas "sliktus" aizdevumus atpazīst un 
risina ātrāk. Man personīgi šī ir viena no galvenajām mācībām, ko līdz šim esmu guvis.

Pat vēl svarīgāk ir panākt, lai bankas tagad aktīvi gatavotos tam, ka varētu pasliktināties aktīvu 
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kvalitāte, turpinot piedāvāt atvieglojumus, tādus kā maksājumu moratorijs un valsts garantijas. 
Bankām būtu jāuzlabo to kredītriska noteikšanas un izvērtēšanas politika un jāveido 
pietiekamas darbības spējas, lai varētu pārvaldīt INA pieaugumu, taču vienlaikus jāpalielina 
uzkrājumu līmenis, ja tas ir nepieciešams. Ja bankas rīkosies tagad, tās varēs izvairīties no 
iespējamā domino efekta vēlāk, kad valsts atbalsta pasākumi būs beigušies. ECB kā 
uzraudzītājas uzdevums būs cieši uzraudzīt banku praksi šai sakarā, lai nodrošinātu, ka bankas 
ir pietiekami sagatavojušās lielā mērā iespējamajam ienākumus nenesošu aizdevumu vilnim.   

Runājot par ietekmi uz konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, vēlos norādīt, ka šīs krīzes 
rakstura dēļ bankas, kuras aktīvāk darbojas nestabilākās nozarēs, tādās kā tūrisms, transports 
vai izklaide, cietīs vairāk nekā citas. Kā liecina ECB veiktais neaizsargātības novērtējums, ar 
aizdevumiem saistītie zaudējumi visvairāk ietekmēs diversificētus aizdevējus. Sistēmiski 
nozīmīgas bankas un universālas bankas savus ar aizdevumiem saistītos zaudējumus daļēji var 
līdzsvarot ar augstākiem darbības ieņēmumiem, taču nelielu vietējo un neliela apjoma 
aizdevēju neto ienākumi no procentiem un komisijām vai maksām ir zemāki par vidējo rādītāju 
un tādēļ tie šādus zaudējumus kompensēt nevar.

28. Kāds ir jūsu viedoklis par ECB/VUM lomu Covid-19 pandēmijas ekonomiskās 
ietekmes mazināšanā? Vai pašreizējais uzraudzības satvars nodrošina pietiekamus 
instrumentus VUM, lai pārvarētu šādu krīzi?

ECB banku uzraudzības jomā informāciju par pirmo krīzes seku mazināšanas pasākumu 
kopumu publicēja 12. martā — dienā, kad, piemēram, Nīderlande paziņoja par pulcēšanās un 
pasākumu ierobežošanas pasākumiem. Ņemot vērā to, ka šie uzraudzības pasākumi attiecas 
uz 19 dažādām dalībvalstīm, uzskatu, ka tas ir ievērojams sasniegums, kas parāda, cik tālu 
esam tikuši tikai sešos gados kopš banku savienības izveides. Šāda spēcīga un vienota Eiropas 
reakcija uzraudzības jomā iepriekš nebūtu iedomājama.

Uzraudzības pasākumiem bija divi mērķi, proti, palīdzēt saglabāt aizdevumu plūsmu reālajā 
ekonomikā un saglabāt kapitālu sistēmā. It īpaši krīzes sākotnējā posmā bija svarīgi izvairīties 
no pēkšņiem kreditēšanas ierobežojumiem un procikliskas ietekmes. Šā iemesla dēļ bankas tika 
atbalstītas, īstenojot vairākus glābšanas pasākumus. Ja bankas pēkšņi būtu pārtraukušas izsniegt 
aizdevumus dzīvotspējīgiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām, tiktu nodarīts ārkārtīgi liels 
kaitējums Eiropas ekonomikai. Tādēļ pirmais uzdevums bija radīt bankām apstākļus, lai tās 
varētu turpināt pildīt savu būtisko funkciju, proti, ekonomikas finansēšanu. Lai saglabātu 
kapitālu sistēmā, ECB aicināja bankas un to akcionārus pandēmijas laikā neizmaksāt 
dividendes un neatpirkt akcijas, kā arī ievērot īpašu mērenību attiecībā uz prēmiju izmaksu. Ir 
svarīgi ņemt vērā, ka ECB pastāvīgi aicina bankas saglabāt atbilstīgu risku noteikšanas, 
izvērtēšanas un pārvaldības praksi, lai pēc iespējas izvairītos no ienākumus nenesošu 
aizdevumu uzkrāšanās. 

Es domāju, ka ir pāragri izdarīt jebkādus galīgus secinājumus par gūto pieredzi saistībā ar 
plašāku uzraudzības un regulatīvo satvaru. Taču mani sākotnējie secinājumi ir drīzāk pozitīvi. 
Komisijas tā dēvētais ātrais risinājums nodrošināja vairākas pozitīvi vērtējamas korekcijas 
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Kapitāla prasību regulā, lai palielinātu banku sistēmas spēju atbalstīt atveseļošanos, vienlaikus 
saglabājot uzraudzības sistēmas galvenos elementus. Skatoties nākotnē, turpmākiem 
grozījumiem nevajadzētu būtiski mainīt uzraudzības sistēmu, bet gan nodrošināt saskaņoto 
Bāzeles standartu turpmāku ievērošanu un novērst Eiropas vienotā noteikumu kopuma 
sadrumstalotību.

29. Kā jūs vērtējat otrā un trešā līmeņa aktīvu augsto līmeni daudzu banku bilancē? Vai 
pašreizējā uzraudzības satvarā šie aktīvi tiek pienācīgi ņemti vērā?

Otrā un trešā līmeņa aktīvi ir aktīvi, kas bankas bilancē tiek novērtēti patiesajā vērtībā (proti, 
cenā, ko teorētiski maksātu ieinteresēts pircējs), taču tiem nav tieši kotētās cenas aktīvā tirgū. 
Tie tiek vērtēti, izmantojot vai nu novērojamus datus, kas nav tieši kotētās cenas, piemēram, 
publicētās procentu likmju līknes, ko izmanto mijmaiņas darījumu novērtēšanai (2. līmenis), 
vai, izmantojot modeļus, kuros būtiski ievaddati nav balstīti uz novērojamiem datiem 
(3. līmenis).  It īpaši trešā līmeņa aktīvu gadījumā tā iemesla dēļ, ka netiek izmantoti tirgus 
dati, rodas lielāka vērtēšanas nenoteiktība un tādējādi arī risks, ka bankas bilancē tiek 
pārvērtēti aktīvi un/vai par zemu novērtētas saistības.

Saskaņā ar ESRK sniegto informāciju patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi Eiropas bankās 
2018. gada decembrī bija 7279 miljardu EUR vērtībā (aptuveni 25 % no kopējiem aktīviem), 
un no tiem 1. līmeņa aktīvi 2379 miljardu EUR apmērā, 2. līmeņa aktīvi 4600 miljardu EUR 
apmērā un 3. līmeņa aktīvi 300 miljardu EUR apmērā. Var būt dažādi iemesli, kādēļ bankas 
tur šādus aktīvus, un viens no tiem var būt, piemēram, riska ierobežošana, un tas izskaidro, 
kādēļ šādus aktīvus tur daudzas bankas, kuras iesaistās tirdzniecības darījumos. Taču jāņem 
vērā, ka pēdējos gados aktīvu un saistību ar patieso vērtību apjoms eurozonas bankās ir 
ievērojami samazinājies. 

Uzskaites sistēma paredz principus, saskaņā ar kuriem šie aktīvi grāmatvedībā tiek klasificēti 
kā 2. un 3. līmeņa aktīvi, taču tas nodrošina arī zināmu interpretācijas brīvību, kā rezultātā 
uzskaite dažādās bankās var atšķirties. Tādēļ pastāv risks, ka šādi aktīvi tiek pārvērtēti un ka 
to vērtība ir zemāka nekā plānots, it īpaši sarežģītos tirgus apstākļos. Tirdzniecības risks un 
aktīvu vērtēšana 2019. un 2020. gadā bija VUM uzraudzības prioritāte. Tas nozīmē, ka 
bankās, kuras veic darījumus ar sarežģītiem instrumentiem, kas tiek uzskaitīti pēc patiesās 
vērtības, tika veikti un tiks veikti īpaši apmeklējumi uz vietas. Šādu apmeklējumu mērķis ir 
izvērtēt bankas vērtēšanas sistēmas pamatotību un efektivitāti un ar to saistītos pārvaldības un 
kontroles pasākumus, kā arī pārbaudīt pozīciju pareizu klasifikāciju, piemēram, vai aktīvi 
pareizi klasificēti kā 2. vai 3. līmeņa aktīvi, un pārbaudīt konkrētus darījumus. Šos 
apmeklējumus uz vietas papildina padziļināta un mērķtiecīga izvērtēšana.

30. Kādas, jūsuprāt, problēmas uzraudzības jomā ECB un VUM rada tehnoloģiskie 
jauninājumi finanšu sektorā? Kāds ir jūsu viedoklis par kriptoaktīvu uzraudzības sistēmu? Vai 
pašreizējā uzraudzības satvarā ar kriptoaktīviem saistītie riski tiek pienācīgi ņemti vērā?

Tehnoloģiskie jauninājumi nodrošina iespējas un rada riskus gan esošajām un jaunajām 
iestādēm, gan arī finanšu sektoram kopumā. Piemēram, jauninājumi var palielināt efektivitāti 
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un dažādību, veicinot konkurenci finanšu sektorā. No otras puses, jaunās tehnoloģijas var 
negaidīti apdraudēt finanšu iestāžu IT sistēmu stabilitāti, savukārt lielāka konkurence rada 
spiedienu uz peļņu. It īpaši tad, ja inovācija ir cieši saistīta ar automātisku lēmumu 
pieņemšanu, ētika un taisnīga attieksme pret klientiem kļūst par būtiskiem elementiem, kas 
uzraudzības iestādēm jāizvērtē. Šie būtiskie elementi ietilpst atsevišķu uzraudzības iestāžu 
kompetences jomā, tādēļ, lai nodrošinātu pienācīgu uzraudzību, izšķiroša nozīme ir šo iestāžu 
labai sadarbībai. Turklāt, tā kā finanšu iestādes kļūst arvien lielākā mērā digitalizētas, 
palielinās potenciālie darbības riski, kas saistīti ar IT sistēmām un atkarību no trešo pušu 
sniegtajiem digitālajiem pakalpojumiem. Darbības problēmu sekas, it īpaši, ja problēmas rodas 
sistēmiskās iestādēs, var būt ārkārtīgi lielas. Tādēļ es atzinīgi vērtēju Komisijas iesniegto 
priekšlikumu par digitālās darbības noturību finanšu sektorā. Tas nozīmē arī to, ka ECB/VUM 
jābūt pietiekamām spējām pārvarēt ar IT saistītos riskus finanšu sektorā.    

Neatkarīgi no ietekmes veida, tehnoloģiju jauninājumi ir vieni no ietekmīgākajiem faktoriem, 
kas skars finanšu sektoru tuvākajā nākotnē. 

Tādēļ uzraudzības iestādēm, tostarp ECB/VUM, šajā jomā jānosaka augstāki mērķi un, ja 
nepieciešams, jāpielāgo sava uzraudzības pieeja. To var veikt, piemēram, rīkojot ECB/VUM 
ekspertu grupu diskusijas un īstenojot starptautisko sadarbību ar iestādēm citās jurisdikcijās. 
Tas nozīmē arī to, ka uzraudzītājiem savlaicīgi jāsāk dialogs ar uzraudzītajām iestādēm, jo 
tehnoloģiju attīstība var būt daudz straujāka, nekā iespējams veikt augsta līmeņa regulējuma 
izmaiņas. Tādēļ ECB 2019. gadā rīkoja pirmo finanšu tehnoloģiju nozares dialogu. Ir 
jāpalielina gan VUM uzraudzītāju izpratne, gan arī tehnoloģiju izmantošana. ECB/VUM 
aktīvi pēta tehnoloģiju izmantošanas iespējas, lai uzlabotu uzraudzības praksi, proti, 
uzraudzības tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Tā kā tehnoloģijas ir sektoru ziņā neitrālas, arī 
šai ziņā ir aktīvāk jāsadarbojas ar citām uzraudzības iestādēm, piemēram, apdrošināšanas 
uzraudzības jomā, lai mācītos no to pieredzes un saglabātu efektivitāti un lietderību.

Būtu jāņem vērā arī nefinanšu tehnoloģiju uzņēmumu, it īpaši uzņēmumu ar izveidotu lielu 
klientu bāzi (piemēram, lielo tehnoloģiju uzņēmumu), loma. Pēdējos gados lielie tehnoloģiju 
uzņēmumi arvien aktīvāk sadarbojas ar finanšu iestādēm dažādās jomās — no konkrētu 
kritisko IT pakalpojumu nodrošināšanas līdz finanšu pakalpojumu efektīvai sniegšanai, 
piemēram, maksājumu veikšanai, pamatojoties galvenokārt uz attiecīgās finanšu iestādes 
infrastruktūru. Kā esam pieredzējuši citās nozarēs, šie lielie tehnoloģiju uzņēmumi īsā 
laikposmā var eksponenciāli augt un attīstīties arī finanšu pakalpojumu jomā. Finanšu nozarei 
tas var nozīmēt to, ka šādi lielie tehnoloģiju uzņēmumi var kļūst sistēmiski nozīmīgi attiecībā 
uz finanšu stabilitāti, kā arī attiecībā uz atsevišķu finanšu iestāžu drošību un stabilitāti. 
ECB/VUM būtu jāuzrauga riski, kas var rasties saistībā ar šīm norisēm, un jāsadarbojas ar 
citām uzraudzības iestādēm un likumdevējiem, ja nepieciešama aktīvāka rīcība šo risku 
ierobežošanai.

Es piekrītu viedoklim, ka kriptoaktīvi kopumā patlaban nerada būtisku risku ES finanšu 
sistēmas stabilitātei. Tomēr ECB būtu jāturpina uzraudzīt ar kriptoaktīviem saistītos riskus. 
Darbs tiek veikts arī starptautiskā līmenī, lai izveidotu stingru uzraudzības sistēmu banku 
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darījumiem ar kriptoaktīviem. Tā dēvētajām (stabilajām) kriptomonētām varētu būt lielāks 
potenciāls apdraudēt finanšu stabilitāti, ja netiks ieviesti atbilstīgi aizsardzības pasākumi. Šai 
sakarā Komisijas nesen iesniegtais priekšlikums regulai par kriptoaktīvu tirgiem ir nozīmīgs 
solis, jo tā mērķis ir panākt, lai jauno produktu piedāvātāji ievērotu tādus pašus standartus, 
kādus ievēro funkcionāli līdzvērtīgu pašreizējo produktu sniedzēji. Turklāt saskaņotam ES 
līmeņa regulējumam ir izšķiroša nozīme, lai novērstu vienotā tirgus sadrumstalotību.

Tā kā šīs norises var skart daudzus ECB darba aspektus, ir nepieciešama to cieša uzraudzība 
un ietekmes uz finanšu stabilitāti un monetāro politiku analīze. Jaunajām tehnoloģijām šai 
sakarā ir būtiska nozīme, jo tās nodrošina šādu norišu uzraudzību un analīzi reāllaikā. Savukārt 
mums tas ļaus savlaicīgi reaģēt uz jebkādām negatīvām tendencēm.

31. Kā jūs domājat, vai ECB/VUM banku uzraudzībā būtu jāintegrē ar klimatu saistītie un 
vides riski un, ja tas būtu nepieciešams, kā to izdarīt? Vai pašreizējā uzraudzības satvarā šie 
riski tiek pienācīgi ņemti vērā?

Ar klimatu saistītie riski un vides riski rada finanšu risku un tādēļ pilnībā ietilpst ECB mandātā, 
lai nodrošinātu finanšu sistēmas noturību pret šādiem riskiem. 

Lai gan metodes tādu ar klimatu saistīto un vides risku apmēra noteikšanai, kas skar bankas, 
joprojām ir izstrādes sākumposmā, pieejamās aplēses liecina, ka šo risku ietekme varētu būt 
ievērojama. Pārejas riska stresa tests, ko 2018. gadā veica Nīderlandē, parādīja, ka banku 
sektora pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs nopietnā, bet ticamā stresa situācijā 
varētu samazināties par vairāk nekā 4 procentpunktiem. Līdzīgi secinājumi tika izdarīti arī 
sākotnējā ECB pētījumā un 2020. gada maija finanšu stabilitātes pārskata ziņojumā par 
eurozonas banku jutību pret dekarbonizāciju uzņēmumu sektorā — tiek lēsts, ka nopietnu 
pārmaiņu situācijā banku sistēmas zaudējumi varētu palielināties līdz pat 60 %, potenciāli 
izraisot finanšu nestabilitāti. Dabas apdraudējumu izraisīto katastrofu skaits palielinās jau kopš 
20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, un tāpat palielinās to radītie ekonomiskie zaudējumi.

Tādēļ risku, ar ko saskaras uzraudzītās bankas, noteikšana un izvērtēšana ir ļoti svarīga gan 
banku uzraudzībai, gan arī finanšu stabilitātes uzraudzībai. NGFS publikācijās norādīts, ka 
klimata un vides riski būtu jāiekļauj ikdienas mikroprudenciālajā uzraudzībā, kā arī būtu 
jāizvērtē attiecībā uz finanšu sistēmu kopumā, veicot kvantitatīvu risku analīzi un stresa 
testēšanu. 

Šai sakarā jānorāda, ka ECB un VUM dalībvalstu centrālās bankas ir ieņēmušas vadošo 
pozīciju centienos savā praksē integrēt klimata un vides riskus. ECB banku uzraudzība 
apspriešanas nolūkā nesen ir publicējusi pamatnostādnes par klimata un vides riskiem — tajās 
sniegts sīks skaidrojums par to, kā ECB iesaka iestādēm to darbības stratēģijās un pārvaldības 
un riska pārvaldības satvaros ņemt vērā ar klimatu saistītos un vides riskus. Pamatnostādnēs 
skaidrots arī tas, kā ECB iesaka iestādēm kļūt pārredzamākām, veicinot to informācijas 
saistībā ar klimatu un vidi izpaušanu. Visas šīs prasības jau ir iekļautas pašreizējā uzraudzības 
satvarā, Kapitāla prasību direktīvā (CRD), Kapitāla prasību regulā (CRR) un EBI 
pamatnostādnēs. Es saprotu, ka pamatnostādnes uzraudzības dialogā tiks piemērotas jau no 
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2021. gada, pieprasot bankām tās ievērot vai sniegt paskaidrojumus par visām iespējamajām 
atkāpēm, kas tiek pieļautas iestāžu praksē. Papildus iepriekš izklāstītajam ECB un arī es stingri 
atbalstām pilnvaras, kas ar CRD V un CRR II piešķirtas EBI un kas paredz iespēju turpināt 
pētījumus un analīzi par to, kā vides, sociālos un pārvaldības riskus integrēt risku uzraudzības 
sistēmā.

ECB pamatnostādnes ir ievērojams sasniegums, taču to pieņemšana uzskatāma drīzāk par 
ceļojuma sākumu, nevis nobeigumu. Joprojām ir daudz darāmā, lai labāk izprastu ar klimatu 
saistītos un vides riskus un to potenciālo ietekmi uz finanšu stabilitāti, un pats galvenais, lai 
nodrošinātu, ka finanšu iestādes veic atbilstīgus pasākumus, lai sagatavotos nenovēršamajai 
pārejai uz oglekļneitrālu un ilgtspējīgu ekonomiku. 

32. Ko jūs domājat par paralēlā banku sektora vienību regulējumu? Vai, jūsuprāt, pastāv 
regulējuma un uzraudzības nepilnības, kas likumdevējiem būtu jānovērš īstermiņā?

Jau pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma izskanēja bažas par arvien pieaugošajiem 
riskiem nebanku finanšu sektorā (iepriekš dēvēts par paralēlo banku darbības sektoru) un 
nepietiekamiem politikas instrumentiem šo risku mazināšanai. 

Likviditātes neatbilstība, saistību īpatsvara izmantošana un savstarpējā saistība nebanku finanšu 
sektorā, kā arī saikne ar banku sektoru un it īpaši ar aktīvu pārvaldības sektoru ir galvenās 
nepilnības, kas jārisina. Pēdējos gados ir izstrādāti likviditātes pārvaldības rīki (LPR), un fondu 
pārvaldītāji tos izmantoja, lai pārvarētu likviditātes ierobežojumus martā. Taču riski joprojām 
pastāv.

Covid-19 pandēmijas izraisīto neseno satricinājumu laikā vairāki no šiem riskiem 
materializējās, kad, piemēram, daži naudas tirgus fondi un citi ieguldījumu fondi piedzīvoja to, 
ka, sākoties pandēmijai, tirgus nestabilitātes apstākļos tika izņemts liels skaidras naudas 
apjoms. Tā kā naudas tirgus fondiem (NTF) ir izšķiroša nozīme īstermiņa likviditātes 
nodrošināšanā, tā bija satraucoša tendence, kas izgaismoja to, ka ir svarīgi stiprināt nebanku 
finanšu sektora noturību. Turklāt pēdējā laikā ar nebanku finanšu starpniecību saistītajās 
sanāksmēs īpaša vērība pievērsta centrālo darījumu partneru un tīrvērtes dalībnieku drošības 
rezervju pieprasījumu nozīmei, liekot domāt par to, kā risināt jautājumu saistībā ar starptautisko 
drošības rezerves noteikšanas prasību prociklisko raksturu. 

Lai savlaicīgi risinātu riskus šajā sektorā, kā arī, ņemot vērā lielo nenoteiktību attiecībā uz 
Covid-19 pandēmijas turpmāko attīstību, ir jāuzlabo nebanku finanšu sektora regulatīvais 
satvars. Šai sakarā ir jāizstrādā visaptveroša makroprudenciālā pieeja nebanku sektora 
dalībniekiem, kura varētu nodrošināt, ka nebanku finanšu sektors labāk spēj pārvarēt 
satricinājumus nākotnē, nekā to var panākt ar paļaušanos uz centrālo banku intervences 
pasākumiem sistēmas stabilizēšanai. 

Regulējuma nepilnības var novērst, nodrošinot tiesiskā regulējuma turpmāku saskaņošanu, 
piemēram, attiecībā uz kapitāla prasībām fondu pārvaldības uzņēmumu darbībām saskaņā ar 
FITD.



PE659.084v01-00 34/50 PR\1217582LV.docx

LV

Es uzskatu, ka tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā nebanku finanšu iestāžu arvien pieaugošo nozīmi 
reālās ekonomikas finansēšanā un to saikni ar pārējiem finanšu sistēmas dalībniekiem. 

33. Atbilstības un piemērotības novērtējumi ir svarīgs instruments uzraudzības rīkkopā. 
Kā ECB varētu vēl vairāk uzlabot un piemērot šo instrumentu?

Atbilstības un piemērotības novērtējumi ir labas banku pārvaldības stūrakmens. Tomēr būtu 
nepieciešama Eiropas uzraudzības satvara plašāka saskaņošana. Es vēlos sniegt dažus būtiskus 
komentārus.

Pirmkārt, spēkā esošās CRD prasības atļauj veikt ex post atbilstības un piemērotības 
novērtējumus. Saistībā ar ex post novērtējumiem jāņem vērā, ka kandidāts ieņem amatu un 
tikai pēc tam tiek veikts atbilstības un piemērotības novērtējums. Ja novērtējuma rezultāts ir 
negatīvs, ieceltais kandidāts no amata ir jāatceļ. Situācija ir atšķirīga tajās valstīs, kurās 
ieviesta ex ante sistēma un apstiprināšana jāveic pirms funkciju izpildes uzsākšanas. Mana 
pieredze ar ex ante novērtējumiem lielākoties ir bijusi pozitīva, taču es uzskatu, ka regulatīvais 
satvars ir lielākā mērā jāsaskaņo, lai nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Otrkārt, mēs varam pilnveidot atbilstības un piemērotības novērtējumus, uzlabojot 
komunikāciju par to, kas tiek sagaidīts no uzraudzītājiem. Labāka pārredzamība palīdz 
nodrošināt to, ka bankas var vieglāk paredzēt piemērotības novērtējumu rezultātus.

Visbeidzot, es uzskatu, ka uzraudzītājam būtu jāizmanto atbilstības un piemērotības 
novērtējumi kā uzraudzības instruments, lai nodrošinātu to, ka valdes locekļi īsteno efektīvu 
pārvaldību, pārdomātu vadību un līdzsvarotu lēmumu pieņemšanu. Konkrētāk, ECB būtu 
rūpīgāk jāuzrauga tie valdes locekļi, kuri ieņem amatu laikā, kad bankā notiek svarīgs 
notikums , piemēram, laikā, kad banka pārkāpj regulatīvo prasību. Ņemot to vērā, svarīga un 
neaizstājama ir gan individuālā, gan arī kolektīvā pārskatatbildība, lai novērstu nepiemērotu 
lēmumu pieņemšanu un savlaicīgi risinātu būtiskas nepilnības. 

34. Kā jūs vērtējat banku noregulējuma mehānisma īstenošanu Eiropas Savienībā? Kādus 
konkrētus pasākumus jūs veiktu, lai novērstu pastāvošās nepilnības? Ko jūs domājat par 
iestādēm, kas ir "pārāk lielas vai savstarpēji saistītas, lai bankrotētu", krājbankām un 
kooperatīvajām bankām un vispārējo banku sektora rentabilitātes jautājumu Eiropas 
Savienībā, un kādai, jūsuprāt, nākotnē jābūt tā struktūrai, lai apmierinātu reālās ekonomikas 
vajadzības un nepieciešamību pēc ilgtermiņa finansējuma? Ja pandēmijas dēļ sāktos Eiropas 
banku krīze, kas, jūsuprāt, varētu būtu kapitāla avots, lai veiktu banku rekapitalizāciju un/vai 
pārstrukturēšanu? Vai būtu jāizveido ES “sliktā banka”, jāizmanto ESM vai dalībvalstu 
līmenī jāveic kapitāla ieguldījumi?

Pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes tika izveidots jauns banku noregulējuma satvars. Man 
bija tas gods jau no VNV izveides sākuma būt tās loceklim. Minētajam noregulējuma satvaram 
ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu sakārtotu banku krīzes pārvarēšanu un izvairītos no 
izmaksām nodokļu maksātājiem. Uzticot ESM uzdevumu nodrošināt vienotā noregulējuma 
fonda kopīgu atbalsta mehānismu, vēl vairāk tiks stiprināta noregulējuma satvara efektivitāte 
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un uzticība tam.

Jaunais režīms ir izrādījies būtisks uzlabojums. Taču būtu jāapsver vēl citi noregulējuma 
satvara uzlabojumi. Turklāt noregulējuma iestādes rīcībā jābūt atbilstīgai rīkkopai, lai risinātu 
jautājumus saistībā ar tādu mazāku un vidēju kredītiestāžu bankrotu, kuru galvenais 
finansējuma avots ir noguldījumi, jo šādas bankas saskaras ar problēmām atbilstīga MREL 
līmeņa nodrošināšanā. Iespējams jauns instruments būtu ierobežotu noregulējuma darbību 
finansēšana, izmantojot valsts noguldījumu garantiju sistēmas finansējumu, lai nodrošinātu 
noguldījumu pārvešanu. To var panākt, precizējot satvaru, ko veido Banku atveseļošanas un 
noregulējuma direktīva un Noguldījumu garantiju sistēmu direktīva, atbilstīgi Eiropas 
Komisijas ierosinājumam tās 2021. gada darba programmā. Es uzskatu, ka būtu nepieciešami 
arī likvidācijas režīmu uzlabojumi, lai nodrošinātu bankrotējošu banku, kuras neuzsāk 
noregulējumu, efektīvu likvidāciju. 

Papildu cikliskajām problēmām, ko rada Covid-19 pandēmija, bankas sakaras arī ar būtiskām 
strukturālām problēmām, kas negatīvi ietekmē ienesīgumu. Lai reaģētu uz šīm strukturālajām 
problēmām, ir nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, taču bankām nevar piedāvāt universālu 
risinājumu, kas nodrošinātu, ka tās var optimāli apmierināt reālās ekonomikas vajadzības. 
Daudzām bankām būs jāpārskata to uzņēmējdarbības modeļi, lai tās kļūtu ienesīgas. Tāpat 
bankām būs jārod risinājumi, lai samazinātu izmaksas, piemēram, optimizējot izplatīšanas 
kanālus, samazinot izdevumus un uzlabojot IT sistēmas, kā arī jāveic pasākumi ar mērķi 
paplašināt uz komisijas maksām balstītās ienākumu plūsmas. Turpmāka konsolidācija varētu 
likvidēt strukturālus šķēršļus eurozonas banku sektora atsevišķu segmentu ienesīgumam, 
tādējādi samazinot jaudas pārpalikumu un sadrumstalotību dalībvalstīs. Pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanas izvēršana, veicot iegādi un apvienošanu eurozonā, racionalizācija un 
banku savienības turpmāka stiprināšana ir būtiski nosacījumi banku sektora konsolidācijai. 
Taču konsolidācijas priekšlikumi būtu jāizvērtē individuāli, ņemot vērā arī iespējamos 
trūkumus, tādus kā pārvērtētas sinerģijas, noregulējamības samazināšanās un finanšu 
stabilitātes riski. Tādēļ ir svarīgi potenciālajiem iegādes un apvienošanas darījumiem banku 
sektorā piemērot individuālu pieeju. Šai sakarā es atzinīgi vērtēju nesen publicētās ECB 
pamatnostādnes par konsolidāciju, kurās precizēta tās nostāja.

Lai nodrošinātu efektīvu reakciju uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, uzraudzības iestādēm būtu 
jāizvērtē dažādi politikas risinājumi. Pirmkārt un galvenokārt bankām pašām jāveic atbilstīgi 
pasākumi, un uzraudzības iestādēm var būt svarīga nozīme, lai mudinātu bankas šai sakarā 
izmantot paraugpraksi. Piemēram, atbilstīgi ECB ieteikumiem lielās bankas ir atturējušās no 
dividenžu izmaksas. Tāpat uzraudzības iestādes var veikt pasākumu kopumu, lai palīdzētu 
bankām atbalstīt reālās ekonomikas finansēšanu, piemēram, uz laiku atvieglojot kapitāla 
režīmu. Taču, ja izrādās, ka bankas nespēj pārvarēt šos grūtos laikus, mūsu rīcībā ir 
noregulējuma satvars. Treškārt, banku noregulējumā mums būtu jāskatās tālāk par iekšējo 
rekapitalizāciju. Piemēram, viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt aktīvu pārvaldības 
uzņēmumi. Arī valstu līmenī dažās valstīs iepriekš jau ir izveidoti aktīvu pārvaldības 
uzņēmumi, un tie ir apliecinājuši savu noderību, sniedzot būtisku devumu banku sektora 
sakārtošanā. Tie, protams, nenodrošina universālu risinājumu visām aktīvu kvalitātes 
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problēmām, turklāt tie būtu piemērots risinājums tikai tad, ja būtu izveidoti atbildīgi labākajai 
starptautiskajai praksei.

35. Kā jūs vērtējat ārkārtas likviditātes palīdzības (ELA) īstenošanu? Ko var uzlabot 
lēmumu pieņemšanas par ELA sniegšanu procesā, it īpaši paredzot ECB aktīvāku lomu?

Atbildību par ELA sniegšanu, tostarp ar to saistītajām izmaksām un riskiem, patlaban uzņemas 
dalībvalstu centrālās bankas, kas veic darbību saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem. ECBS 
Statūtu 14. panta 4. punkts paredz ECB iespējamās veto tiesības, lai nodrošinātu, ka noteikumi 
par ELA neskar ECBS uzdevumus un mērķus (it īpaši uzdevumu īstenot monetāro politiku 
eurozonā). 

Es uzskatu, ka nākotnē ELA pārvaldība būtu jāattīsta atbilstīgi panāktajam progresam banku 
savienības pabeigšanā, iespējams, virzoties uz vienotāku pieeju lēmumu par ELA pieņemšanā.

36. Ko jūs domājat par pasākumiem, kas nepieciešami, lai pabeigtu banku savienības 
izveidi, kas ietver Eiropas noguldījumu garantiju sistēmu un atbalsta mehānismu, tostarp par 
spēkā esošo banku savienības tiesību aktu nepieciešamo īstenošanu? Kādus papildu 
pasākumus jūs veiktu, lai mazinātu tirgus sadrumstalotību, ierobežotu regulatīvās un 
uzraudzības patvaļas iespējas, saglabātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus un novērstu 
atšķirīgas attieksmes piemērošanu — it īpaši banku sektorā?

Banku savienības izveide bija ļoti būtisks solis mūsu ekonomiskajai un monetārajai savienībai 
un vienotās valūtas integritātei. 

Projekta nozīmi vēlreiz parādīja ātrā, izlēmīgā un koordinētā reakcija uzraudzības jomā, 
sākoties Covid-19 krīzei. 

Tajā pašā laikā banku savienības izveide vēl nav pabeigta, un ir jāpanāk progress, lai izmantotu 
pilnvērtīgas banku savienības sniegtos ieguvumus. 

Apņemšanās vēlākais līdz 2024. gadam izveidot vienotā noregulējuma fonda kopīgu atbalsta 
mehānismu ir solis pareizajā virzienā. Vienai no mūsu galvenajā prioritātēm arī turpmāk jābūt 
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas (ENAS) izveidei. ENAS tā dēvētā hibrīdmodeļa 
izmantošana jau būtu ievērojams uzlabojums, taču mums jāpatur prātā galīgais mērķis. 
Saskaņota noguldītāju aizsardzība banku savienībā veicinātu uzticību banku sistēmai. 
Veiksmīgas izstrādes gadījumā šāds modelis nodrošinātu finanšu stabilitātes saglabāšanu un 
kalpotu par tiltu starp bankām un valsti. 

Atšķirības attieksmes piemērošana attiecībā uz kapitālu un likviditāti banku grupu 
meitasuzņēmumiem banku savienībā mazina ieguvumus, ko varam gūt no banku savienības 
finanšu integrācijas ziņā. Es atzinīgi vērtēju Uzraudzības valdes priekšsēdētāja priekšlikumu 
apsvērt iespējas, ko sniedz pašreizējais tiesiskais regulējums un kas ļautu mums panākt 
progresu šajā jautājumā. Tomēr, lai vērienīgāk virzītos uz priekšu, likumdošanas pasākumiem 
būs ļoti būtiska nozīme sadrumstalotības mazināšanā, vienlaikus nodrošinot dalībvalstīm 
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nepieciešamos aizsardzības pasākumus nolūkā panākt kompromisu.

37. Kādi, jūsuprāt, ir ar vērtspapīrošanas produktiem un aizņemto līdzekļu aizdevumiem 
saistītie riski finanšu stabilitātei un kā ECB/VUM tie būtu jārisina?

Tāpat kā daudzas citas aktīvu klases, arī starptautiskie aizņemto līdzekļu aizdevumu tirgi 
2020. gada martā Covid-19 dēļ piedzīvoja ievērojamu satricinājumu. Ar aizņemto līdzekļu 
aizdevumu tirgiem saistītie sistēmiskie riski ir īpaši augsti šādu iemeslu dēļ: nenomaksātās 
summas, jo pēdējos gados, it īpaši Eiropā, tirgus ir ievērojami palielinājies; izdevēju 
sabiedrību salīdzinoši augstais saistību īpatsvars un zemā kredītkvalitāte, kas šīs sabiedrības 
padara īpaši neaizsargātas pret satricinājumiem; ieguldītāju aizsardzības samazināšanās 
tendence, pieaugot aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem popularitātei; arvien sliktāka 
aizdevumu kvalitāte; kā arī ieguldītāju savstarpējās saistības augstais līmenis.

Tādēļ ir svarīgi cieši uzraudzīt norises aizņemto līdzekļu aizdevumu tirgos un izvērtēt 
potenciālos riskus, kas rodas saistībā ar tiešu un netiešu ietekmi dažādos scenārijos. ECB 
2017. gadā publicēja pamatnostādnes par darījumiem ar aizņemtiem līdzekļiem, kuras ietver 
būtiskas uzraudzības prasības attiecībā uz bankām. Salīdzinošā novērtēšana, kā arī attālināti 
un uz vietas veiktā uzraudzība ir ļāvusi atklāt trūkumus banku risku pārvaldības sistēmās. Šie 
trūkumi tika ņemti vērā 2019. gada uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesā (SREP). Ir 
svarīgi pievērst īpašu vērību darbībām ar lielāko aizņemto līdzekļu īpatsvaru, lai izvērtētu to 
atbilstību pamatnostādnēm. 

Kopumā ir aktīvi jāturpina izvērtēt situāciju, lai panāktu, ka bankas ievieš atbilstīgu risku 
pārvaldības sistēmu. Tāpat ir svarīgi atbalstīt darbu, kas tiek veikts starptautiskos forumos, lai 
izstrādātu visaptverošu nostāju attiecībā uz tendencēm un riskiem starptautiskajos aizņemto 
līdzekļu aizdevumu tirgos. Ņemot vērā šā tirgus dalībnieku savstarpējo saistību un tādējādi 
potenciālos netiešos riskus bankām, labāka izpratne par nebanku finanšu iestāžu aizņemto 
līdzekļu aizdevumu darījumiem veicinātu arī visaptverošu risku izvērtēšanu.

Bankas salīdzinoši maz iesaistās aizņemto līdzekļu aizdevumu vērtspapīrošanā (tā dēvētās 
nodrošināto aizdevumu saistības), un tiek uzskatīts, ka tās aprobežojas tikai ar laidieniem ar 
augstāku kredītkvalitāti. Tomēr pamatā esošo aizdevumu kredītkvalitātes pasliktināšanās 
nosaka nepieciešamību rūpīgi izvērtēt riskus. Turklāt tā iemesla dēļ, ka nodrošināto aizdevumu 
saistības vairāk uzņemas nebanku iestādes, bankām rodas darījumu partnera risks un netiešie 
riski.

Raugoties tālāk par nodrošināto aizdevumu saistībām un vispārīgāk uz visiem 
vērtspapīrošanas veidiem, jaunais ES vērtspapīrošanas regulējums (pabeigts 2017. gadā) ir 
palīdzējis novērst trūkumus un pārmērības, kas veicināja 2008. gada finanšu krīzi, taču tas nav 
izrādījies pilnībā efektīvs, lai atjaunotu ES tirgus. Komisijas nesen ierosinātie mērķtiecīgie ES 
vērtspapīrošanas regulējuma grozījumi var sekmēt atveseļošanos, veicinot aizdevumus reālajā 
ekonomikā. Taču līdz 2022. gada janvārim būtu jāveic pilnvērtīga pārskatīšana, lai izvērtētu, 
kā iespējams uzlabot spēkā esošos noteikumus, lai patiesi atjaunotu ES tirgus. Kā minēts ECB 
septembrī publicētajā atzinumā, vienlaikus ir jāņem vērā, ka ECB ir atbildīga par to, lai 
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nozīmīgas bankas pielāgotu savas kapitāla prasības tādā veidā, kas ir saderīgs ar kredītrisku, 
ko efektīvi pārnes uz trešo pušu ieguldītājiem. 

38. Kādu lomu valsts obligāciju cenas noteikšanā jūs atvēlētu finanšu tirgu disciplīnai? 
Kādi, jūsuprāt, būtu Eiropas Centrālajai bankai risināmie grūtākie uzdevumi, ja Eiropas 
Stabilizācijas mehānisms (ESM) tiktu pārveidots par Eiropas Monetāro fondu (EMF)?

EMS periodā finanšu tirgos bija vērojams procikliskums — laikposmā līdz 2008. gadam peļņa 
bija ārkārtīgi zema un pēkšņi un ievērojami palielinājās tikai pēc lielās finanšu krīzes. 

Ir rasti vairāki savstarpēji neizslēdzoši skaidrojumi disciplinējošas ietekmes uz finanšu tirgiem 
trūkumam: i) ticamības "saistību nepārņemšanas" klauzulai trūkums un nenoteiktība, kā arī 
vairāki pārsteidzoši politikas paziņojumi, kas laika gaitā sniegti par eurozonas pieeju valsts 
parāda pārstrukturēšanai; ii) neskaidrība par monetārās politikas kā pēdējās instances 
aizdevēja lomu un uzdevumiem; kā arī iii) finanšu tirgus dalībniekiem raksturīgā tendenciozā 
uzvedība, piemēram, grupēšanas fenomens.

ECB var gūt ievērojamu labumu no ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) 
institucionālā satvara stiprināšanas. Diskusijās par EMS reformu no jautājuma par Eiropas 
Monetārā fonda, ko Eiropas Komisija ierosināja 2017. gadā, iespējamo struktūru esam 
nonākuši līdz ESM līguma reformai, liekot uzsvaru uz mērķtiecīgām izmaiņām, par kurām 
būtībā jau 2019. gadā tika panākta vienošanās. 

Atskatoties uz priekšlikumu par Eiropas Monetāro fondu (EMF), es būtu gribējis, lai ESM 
tiktu iekļauts Savienības satvarā. Taču es ļoti atzinīgi vērtēju ESM līguma reformu, par kuru 
vienošanās būtībā tika panākta pagājušajā gadā, un es ceru, ka drīzumā būs iespējams turpināt 
galīgo politisko apstiprināšanu un ratifikācijas procesu. 

Kā vienu no vairākiem būtiskiem ESM satvara uzlabojumiem vēlos uzsvērt, ka mērķtiecīgās 
izmaiņas, par kurām vienošanās tika panākta 2019. gadā, ietver noteikumus, kas bija iekļauti 
jau 2017. gada priekšlikumā par EMF un kas paredz ESM uzticēt vienotā noregulējuma fonda 
kopīgā atbalsta mehānisma funkciju. Tas ir būtisks elements, lai pabeigtu banku savienības 
izveidi un it īpaši lai stiprinātu ticību un uzticēšanos banku noregulējuma sistēmai. 

39. Kā banku savienībā varētu efektīvāk risināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, 
nodokļu apiešanas un terorisma finansēšanas problēmu? Kāda, jūsuprāt, ir ECB/VUM loma 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā? Kādā veidā ECB, vērtējot banku finanšu 
stabilitāti, būtu jāņem vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski? Kādai jābūt 
centralizētas noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas ES aģentūras lomai?

Vispirms vēlos atgādināt, ka ECB uzraudzības uzdevumi neietver noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas (AML/CFT) novēršanas uzraudzību bankās un ka ECB 
nav pilnvaru nodokļu apiešanas jomā. Tomēr es atzinīgi vērtēju to, ka ECB sava uzraudzības 
mandāta ietvaros ļoti nopietni izturas pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas risku ietekmi uz prudenciālo uzraudzību. Tas nozīmē, ka ECB kā prudenciāla 
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uzraudzības iestāde var ņemt vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas risku ietekmi uz banku uzraudzības profilu. Lai ECB varētu to izdarīt, ļoti būtiska 
nozīme ir atbilstīgai informācijas apmaiņai ar AML/CFT novēršanas sistēmu uzraudzītājiem. 
Šādu informācijas apmaiņu nodrošina vienošanās starp ECB un valstu AML/CFT novēršanas 
sistēmu uzraudzītājiem par informācijas, kas saistīta ar AML/CFT, apmaiņu. No AML/CFT 
novēršanas iestāžu saņemtās informācijas novērtējums var būt iemesls, lai ECB 
nepieciešamības gadījumā piemērotu piesardzīgas uzraudzības noteikumus, piemēram, 
izmantojot 2. pīlāra pilnvaras ikgadējā uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesā 
(SREP). ECB patlaban iesaistās būtisku EBI vadlīniju dokumentu izstrādē, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar AML/CFT novēršanas sistēmu uzraudzītājiem un nodrošināt, ka 
AML/ECF aspekti konsekventi tiek ņemti vērā SREP procesā visā banku savienībā. Turklāt ir 
paredzēts, ka ECB kā novērotājs piedalīsies AML/CFT novēršanas sistēmu uzraudzības 
kolēģijās, ko patlaban veido dalībvalstu AML/CFT novēršanas sistēmu uzraudzītāji visām 
bankām, kuras veic pārrobežu darbību ES.

Taču, kamēr AML/CFT regulējums un uzraudzība joprojām lielākoties tiek organizēti valsts 
līmenī, kā rezultātā AML/CFT novēršanas normas ES tiek īstenotas un izpildītas atšķirīgi, 
pastāvēs būtiski ierobežojumi attiecībā uz to, ko mēs varam panākt tikai ar labāku sadarbību. 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un teroristu finansēšanai bieži vien ir pārrobežu 
raksturs, un pārrobežu jautājumu risināšanai nepieciešami pārrobežu mehānismi. Tādēļ esmu 
pārliecināts, ka ir vajadzīga stingrāka Eiropas mēroga pieeja, lai novērstu riskus, ko šādi 
noziegumi rada ES banku sektora ilgtspējai un stabilitātei. Būtu jāapsver AML/CFT tiesiskā 
regulējuma turpmāka saskaņošana, kā arī uzraudzības sadrumstalotības mazināšana, uzticot 
AML/CFT uzraudzības uzdevumus kādai pastāvošai vai jaunai ES iestādei. Nepieciešamo 
novērtējumu veikšana un priekšlikumu sagatavošana šajā jomā, neapšaubāmi, pirmkārt un 
galvenokārt ir Eiropas Komisijas kompetencē. Komisija nesen publicēja Rīcības plānu 
attiecībā uz visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novēršanai un nākamā gada sākumā plāno iesniegt attiecīgos tiesību 
aktu priekšlikumus.

Ir īpaši svarīgi, lai nākamais ES līmeņa AML/CFT uzraudzītājs pirmkārt un galvenokārt varētu 
novirzīt resursus AML/CFT uzraudzībai tajās bankās, kas ES finanšu sektoru pakļauj 
lielākajiem riskiem saistībā ar noziedznieku veiktajām darbībām un kaitējumu reputācijai, kā 
arī bankās, kurās Eiropas uzraudzības pieeja var nodrošināt lielāko pievienoto vērtību 
(piemēram, bankās, kas ES veic darbību pāri robežām, veic darījumus tādu klientu interesēs, 
kuri rada augstākus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, 
un sadarbojas ar trešām valstīm, kurās ir zemi AML/CFT standarti). Ja un kad tiks ieviesta ES 
līmeņa AML/CFT uzraudzība bankās, pastāv iespēja veidot ciešas sinerģijas ar ECB darbu. 
Tajā pašā laikā arī šādā pārskatītā uzraudzības sistēmā ECB un valstu AML/CFT novēršanas 
sistēmu uzraudzītāju sadarbībai joprojām būs izšķiroša nozīme, jo uz visām banku savienības 
bankām ES līmeņa pilnvaras AML/CFT novēršanas jomā neattieksies. Tas pierāda, ka 
īstenotajām iniciatīvām pastāvīgi ir būtiska nozīme, lai uzlabotu sadarbību šajā jomā, ko 
minēju iepriekš. Turklāt jāņem vērā, ka pastāv daudzi un dažādi uzņēmumu un pakalpojumu 
veidi, ko var neatbilstīgi izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
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finansēšanas nolūkā. Tādēļ ilgākā termiņā ES līmeņa centralizēta AML/CFT novēršanas 
iestāde varētu aptvert ne tikai banku sektoru, bet arī plašāku finanšu un nefinanšu sektoru loku, 
kuros ECB nav mandāta un ietekmes. Visbeidzot, ņemot vērā attiecīgos risku veidus, ir svarīgi 
nodrošināt, ka centralizētai ES aģentūrai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai ir 
pieejami atbilstīgi mehānismi, lai sadarbotos ne tikai ar prudenciālajiem uzraudzītājiem, bet 
arī, kas ir ļoti svarīgi, ar finanšu ziņu vākšanas vienībām un tiesībaizsardzības iestādēm. 

40. Vai uzskatāt, ka ECB iekšēji būtu jāpiemēro standarti, kas noteikti jaunajā Direktīvā 
par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem?

ECB nesen būtiski pilnveidoja savu iekšējo trauksmes celšanas politiku — šajā jaunajā 
politikā pilnībā ir ievēroti attiecīgās ES direktīvas pamatprincipi. Tā papildina esošo un rūpīgi 
pārbaudīto pārkāpumu ziņošanas mehānismu uzraudzības jomā un nodrošina iespēju jebkuram 
sniegt anonīmu ziņojumu. Politika arī paredz pieņemt stingru noteikumu kopumu un saistītās 
procedūras, lai darbiniekus, kuri ziņo par pārkāpumiem, efektīvi aizsargātu pret represijām. 
Esmu informēts par šīm norisēm, jo Padome ir stingri nolēmusi paplašināt jaunās politikas 
tvērumu, attiecinot to arī uz visiem Padomes un Valdes locekļiem. 

Es uzskatu, ka šī jaunā politika ir ievērojams uzlabojums, kas skaidri parāda ECB apņemšanos 
ieņemt vadošo pozīciju augstāko ētikas un pārvaldības standartu piemērošanā. Taču trauksmes 
celšanas politikas veiksmīgu īstenošanu nenodrošina tikai atbilstīgi noteikumi — politika un 
tās atbalsta mehānismi jāpapildina un jāveicina ar atbilstīgu ētikas un vērtību kultūru, ko nevar 
paredzēt noteikumos, bet kas jāiedzīvina un jāveido laika gaitā, lai tā būtu ilgtspējīga. 

Šie jautājumi man ir ļoti tuvi, jo uzskatu, ka tiem ir izšķiroša nozīme, lai panāktu un saglabātu 
mūsu ieinteresēto personu uzticību. Es stingri atbalstu krietnas rīcības un labas pārvaldības 
jautājumu risināšanu, un, ja mani apstiprinās Valdes locekļa amatā, es centīšos vēl vairāk 
uzlabot ECB politiku, ja tas būs nepieciešams, un tādā veidā, kā būs nepieciešams.

41. Kādi ir ar Brexit saistītie riski finanšu stabilitātei? Kāda, jūsuprāt, ir ECB loma šo 
risku novēršanā?

Brexit procesa iznākums joprojām ir lielā mērā neskaidrs. Pēkšņā pāreja uz Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas tirdzniecības noteikumiem ES un Apvienotās Karalistes 
tirdzniecības attiecībās pēc pārejas perioda gada beigās radīs papildu risku eurozonas 
ekonomikai. Ietekme, visticamāk, būs ierobežota, taču tā nebūs nenozīmīga. Turklāt, ja 
bezlīguma Brexit scenārijs tiks īstenots ar pandēmiju saistītā pašreizējā globālā ekonomiskā 
satricinājuma laikā, var palielināties pašreizējie makrofinansiālie riski. Tomēr Apvienotajā 
Karalistē ietekme būs lielāka nekā eurozonā. Bezlīguma scenārijs, visticamāk, radīs arī 
būtiskas svārstības finanšu tirgū un palielinās riska prēmiju. Tas var radīt bažas gada beigās, 
jo finanšu tirgi sāk noteikt cenas, ņemot vērā Apvienotās Karalistes un ES sarunu iespējamāko 
iznākumu.

Citi finanšu stabilitātes riski, kas saistīti ar iespējamo bezlīguma Brexit gada beigās, lielākoties 
ir ņemti vērā, un ES un dalībvalstu iestādes šim scenārijam ir sagatavojušās. "Kraujas malas" 
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riski tādu atvasināto instrumentu jomā, kuriem tīrvērti veic centralizēti, ir risināti, Eiropas 
Komisijai attiecībā uz Apvienotās Karalistes centrālajiem darījumu partneriem pieņemot 
terminētu lēmumu par līdzvērtību. Turklāt privātā sektora rīcībā ir instrumenti, lai nenovērstos 
riskus saistībā ar pārejas perioda beigām mazinātu arī citās jomās, piemēram, saistībā ar 
atvasināto instrumentu, kuriem nav veikta tīrvērte, līgumu turpināmību.

ECB uzdevumam jābūt nodrošināt, lai bankas būtu gatavas visiem iespējamajiem iznākumiem 
pārejas perioda beigās, kā arī, tuvojoties gada beigu termiņam, cieši uzraudzīt makro tendences 
un riskus finanšu sektorā. Šai sakarā VUM ir nesen pastiprinājis uzraudzības dialogu ar 
bankām (gan ES, gan arī Apvienotās Karalistes bankām) par gatavošanos Brexit. Veicot 
uzraudzības funkcijas, ievērojama vērība tiek pievērsta arī tam, lai nodrošinātu, ka uzraudzītās 
bankas iepriekš noteiktos termiņos panāk savu mērķa darbības modeļu izveidi. 

42. Vai, jūsuprāt, dalībvalstīm, kas nav pievienojušās eurozonai, pirms tās kļūst par 
eurozonas dalībniecēm un līdz ar to par banku savienības dalībniecēm, būtu jāizpilda papildu 
nosacījumi, piemēram, efektīvi jākontrolē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski, 
uzskatāmi jāparāda, ka tām ir salīdzinoši stabils nekustamā īpašuma tirgus, un efektīvi 
jākontrolē korupcija?

Ikvienai valstij, kas plāno ieviest euro, ir jāievēro četri Līgumos noteikti ekonomiskās 
konverģences kritēriji (piemēram, viens no tiem paredz divus gadus ilgu dalību valūtas kursa 
mehānismā II bez jebkādām grūtībām) un valsts tiesību akti jāpielāgo ES tiesiskajam 
regulējumam. Es neredzu nepieciešamību četriem iepriekš minētajiem kritērijiem, ko regulāri 
izvērtē ECB un Eiropas Komisija, formāli pievienot vēl kādu konverģences kritēriju. Turklāt 
pēdējā abu ES iestāžu sagatavotajā konverģences ziņojumā vairāki strukturālie nosacījumi, 
kas jāizpilda sekmīgai dalībai banku savienībā, tiek uzraudzīti sadaļā "citi būtiski faktori". Lai 
gan ECB un Eiropas Komisija veic analīzi neatkarīgi, tās abas liek uzsvaru uz institucionālo 
kvalitāti un pārvaldību, kā arī uz makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras 
rezultātiem, lai novērstu makroekonomisko un makrofinansiālo nelīdzsvarotību.

Vienlaikus es uzskatu, ka jaunajām dalībvalstīm tādā pašā mērā, kā tās gatavojas euro 
ieviešanai, ir jāgatavojas arī dalībai banku savienībā un tādēļ jāiesaistās vienotajā uzraudzības 
mehānismā un vienotajā noregulējuma mehānismā. Šai sakarā es atzinīgi vērtēju Bulgārijas 
un Horvātijas dalību ciešā uzraudzības sadarbībā ar ECB. Ciešas sadarbības veidošanas 
procesa ietvaros ECB banku uzraudzība veica valstu banku nepieciešamo visaptverošo 
novērtējumu. Pēc tam, ka Padome bija pieņēmusi pozitīvu lēmumu, Bulgārija un Horvātija šā 
gada sākumā vienlaikus iestājās banku savienībā un VKM II. 

Turklāt pirms pievienošanās VKM II, Bulgārija un Horvātija uzņēmās vairākas konkrētas 
saistības, kas attiecās arī uz makroprudenciālo un strukturālo politiku, piemēram, uz 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas riskiem. Tāpat abas valstis ir apņēmušās 
īstenot vairākas saistības strukturālās politikas jomā ar mērķi līdz laikam, kad abas valstis 
ieviesīs euro, nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko konverģenci. ECB un Eiropas Komisija 
rūpīgi uzraudzīs saistību īstenošanu.
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43. Vai dziļāka finansiālā integrācija vienmēr ir savienojama ar finanšu stabilitātes 
mērķi? Vai uzskatāt, ka iespējamie pārrobežu banku apvienošanās gadījumi saasinātu "pārāk 
liela, lai bankrotētu" problēmu? Kādai jābūt VUM stratēģijai attiecībā uz Eiropas banku 
sektora nākotni, vērtējot banku apvienošanās un pārņemšanas, kā arī konsolidācijas un valstu 
vadošo banku aspektu? Kādiem vajadzētu būt kapitāla tirgu savienības (KTS) mērķiem?

Atbilstīgi tā dēvētajai finanšu trilemmai finanšu stabilitāte, finanšu integrācija un valsts 
finanšu politika nav savstarpēji saderīgi aspekti. Var izvēlēties tikai divus no trim mērķiem, 
un no trešā ir jāatsakās.

Tas nozīmē, ka dziļāka finanšu integrācija un finanšu stabilitāte iet roku rokā, ja tiek īstenots 
kopīgs regulatīvais un uzraudzības satvars un ja centrālā banka spēj rīkoties, lai atbalstītu 
finanšu stabilitāti krīzes periodos.

Šai sakarā ir nepieciešams jauns stimuls, lai īstenotu ilgtermiņa mērķi izveidot patiesi vienotu 
Eiropas kapitāla tirgu, kas ir dziļi integrēts un augsti attīstīts. Tas palīdzēs mobilizēt resursus, 
kas vajadzīgi, lai atjaunotu eurozonas ekonomiku, palīdzēs risināt problēmas, piemēram, 
saistībā ar Brexit, stiprinot EMS noturību pret satricinājumiem, kā arī paātrinās pārkārtošanos 
uz digitālo un mazoglekļa ekonomiku. 

Saistībā ar banku pārrobežu apvienošanos mums būtu jāpatur prātā, ka "pārāk liela, lai 
bankrotētu" Eiropas līmenī nav tas pats, kas "pārāk liela, lai bankrotētu" dalībvalsts līmenī. 
Eiropas banku tirgus integrēšana ir veids, kā mazināt šīs bažas, nezaudējot no redzesloka 
iespējamās problēmas finanšu stabilitātes jomā.

Es uzskatu, ka uzraudzītājiem konsolidācijas projekti būtu jāizvērtē, pamatojoties tikai uz 
piesardzības apsvērumiem. To uzdevums nav veicināt konkrētus konsolidācijas darījumus vai 
aizkavēt tos, nedz arī dot priekšroku kādam konkrētam uzņēmējdarbības modelim attiecībā 
pret citiem. Tas ir process, kas jāuzsāk un jāveicina tirgus dalībniekiem. 

Šai sakarā es atzinīgi vērtēju nesen publicētās ECB pamatnostādnes par konsolidāciju, kurās 
precizēta tās nostāja. Labāka pārredzamība padara uzraudzības darbības paredzamākas un ļauj 
izvairīties no nepareiza priekšstata par to, kas sagaidāms no uzraudzības. 

44. Vairākām nozīmīgām privātā un publiskā sektora obligācijām Eiropā ir raksturīgs 
negatīvs ienesīgums. Vai tas kaut kādā veidā ietekmē finansiālo stabilitāti, un, ja jā, kā šī 
problēma būtu risināma?

Ņemot vērā to, ka finanšu iestādēm kopumā un, konkrētāk, ieguldījumu fondiem, 
apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem ir lieli uzņēmumu un valsts obligāciju portfeļi, 
pieaugot parāda vērtspapīru ar negatīvu ienesīgumu daudzumam, to ienākumi no 
ieguldījumiem var samazināties vēl vairāk.

Tā rezultātā šīs nebanku finanšu iestādes var "meklēt peļņu" un savas bilances pakļaut vēl 
lielākiem kreditēšanas, termiņu un likviditātes riskiem. 
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Šādas situācijas skaidrs piemērs ir aizņemto līdzekļu finanšu produktu, tādu kā aizņemto 
līdzekļu aizdevumi, nodrošinātu aizdevumu vērtspapīri un obligācijas ar augstu ienesīgumu, 
uzkrāšanās pēdējos gados. Ņemot vērā šos arvien pieaugošos riskus, uzlabots 
makroprudenciālās uzraudzības satvars ir jāievieš arī attiecībā uz nebanku finanšu sektoru. 
Risinājumi šāda satvara izveidei patlaban tiek apspriesti ar starptautiskajām (FSP) un ES 
(ESRK) iestādēm. 

45. Kāds ir jūsu viedoklis par pašreizējo ECB politiku attiecībā uz interešu konfliktu 
novēršanu ECB? Vai šajā jomā ir nepieciešamas kādas izmaiņas?

ECB ētikas satvars nodrošina esošo, potenciālo un domājamo interešu konfliktu efektīvu un 
samērīgu risināšanu. Turklāt tas paredz ierobežojumus ne tikai laikā, kad persona nodarbināta 
ECB, bet arī pirms stāšanās amatā un pēcnodarbinātības posmā. Šie ierobežojumi ir stingri, taču 
tie ir arī taisnīgi. Es uzskatu, ka pat domājamu interešu konfliktu novēršana ir ļoti būtiska, lai 
nodrošinātu ECB darbinieku un augsta līmeņa ECB amatpersonu pārskatatbildību ES 
iedzīvotājiem. Piemēram, stingri noteikti nogaidīšanas periodi darbiniekiem, kuri vēlas uzsākt 
jaunu — saistītu vai pretrunīgu — profesionālo darbību, palīdz izvairīties pat no interešu 
konflikta iespējamības. ECB cieši uzrauga šo noteikumu īstenošanu un ir ieviesusi piemērotas 
procedūras un novēršanas mehānismus pienācīgas pārraudzības veikšanai. Tādēļ es uzskatu, ka 
šā satvara būtiski uzlabojumi nav nepieciešami, jo tas ir gan efektīvs, gan arī samērīgs.

ECB Padomes, Valdes un Uzraudzības valdes locekļiem tiek piemērots ECB Vienotais rīcības 
kodekss augsta līmeņa amatpersonām (2019. g.). Visu struktūru locekļiem ir saistošs viens 
kodekss, un tas ir būtisks sasniegums. Vadības uzdevums ir rādīt piemēru šajā jomā. Piemēram, 
noteikumi attiecībā uz augsta līmeņa amatpersonām atsevišķos jautājumos ir stingrāki nekā 
noteikumi, ko piemēro pārējiem darbiniekiem. Tas arī palīdz veidot ētikas kultūru. Es uzskatu, 
ka spēkā esošās atbilstības pamatnostādnes un noteikumi šajā jomā ir stingri, taču samērīgi. 

Kodekss reglamentē interešu konfliktu, paredz īpašus noteikumus attiecībā uz 
pēcnodarbinātības darbībām (nogaidīšanas periods), privātiem finanšu darījumiem un 
attiecībām ar interešu grupām. Tas paredz arī pienākumu publicēt interešu deklarācijas un 
mēneša kalendārus, kā arī ietver noteikumus par rīcību neatbilstības gadījumā.

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta ieteikumus, ECB augsta līmeņa amatpersonu ikgadējās interešu 
deklarācijas tiek publicētas ECB tīmekļa vietnē. Es uzskatu, ka pārredzamība ir izšķiroši 
svarīga, lai izvairītos no potenciālajiem vai domājamajiem interešu konfliktiem.

Kodeksa 11. pants paredz, ka augsta līmeņa amatpersonām jāveic savi pienākumi, izvairoties 
no interešu konfliktu rašanās iespējamības. Saskaņā ar kodeksu šis princips attiecas ne tikai uz 
tuviem ģimenes locekļiem, bet ir piemērojams daudz plašākā kontekstā. Par potenciālajiem 
interešu konfliktiem ir rakstiski jāziņo gan prezidentei, gan arī Uzraudzības valdes 
priekšsēdētājam, kā arī neatkarīgai Ētikas komitejai, kas konsultē šajos jautājumos.

Es uzskatu, ka būtiska nozīme ir ne tikai pārredzamībai un Rīcības kodeksam, bet arī ECB 
vadības pieejamībai darbiniekiem. Tādējādi tiek sekmēta un veicināta ētikas kultūra, saskaņā 
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ar kuru darbinieki nebaidās izteikties un kura ne tikai stiprina iestādes pārvaldību, bet arī 
noturību un ilgtspēju.

D. ECB darbība, demokrātiskā pārskatatbildība un pārredzamība

46. Kā, jūsuprāt, iespējams stiprināt ECB pārskatatbildību pret Eiropas Parlamentu, it 
īpaši ņemot vērā monetārās politikas arvien pieaugošo tvērumu un sarežģītību pēc nesenās 
krīzes?

Centrālo banku un it īpaši ECB pastiprinātā loma nesenās krīzes laikā ir veicinājusi arvien 
pieaugošu sabiedrības interesi par centrālo banku darbību. Tā rezultātā sabiedrībā aktīvāk tiek 
debatēts par ECB nozīmi un darbībām, pievēršot īpašu vērību tās pasākumu arvien 
pieaugošajai sarežģītībai un tam, ka pēc globālās finanšu krīzes ECB ir uzņēmusies jaunus 
uzdevumus.

Tādēļ ir ļoti labi, ka gadu gaitā būtiski ir uzlabojušies mehānismi, ko ECB izmanto, lai 
nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas Parlamentam. Īpaši svarīgi ir tas, ka sadarbība tiek 
īstenota biežāk (vairāk uzklausīšanu, jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski, un atbilžu), kā 
arī ir ieviesti jauninājumi sadarbības formātā (ECB rakstiska ziņojuma par ECB gada pārskatu 
publicēšana). Turklāt pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma ECB 2015. gadā sāka publicēt 
pārskatus par Padomes monetārās politikas sanāksmēm.

Pārskatatbildības prakse pārsniedz prasības, kas noteiktas Līgumā, un ir pielīdzināma citu lielu 
centrālo banku, tādu kā ASV Federālo rezervju sistēma vai Apvienotās Karalistes centrālā 
banka, praksei.

Turpmāk būtu svarīgi saglabāt pietiekamu elastības līmeni pārskatatbildības attiecībās, lai 
spētu labāk reaģēt uz prasībām nodrošināt kontroli. 

Nesenā īpašā viedokļu apmaiņa ar ECB prezidenti un ECB Valdes locekļiem par aktuāliem 
jautājumiem, tostarp par jauno ekonomisko situāciju un ECB sākotnējo reakciju uz krīzi, kā 
arī par euro starptautisko nozīmi un ECB darbu saistībā ar centrālo banku digitālo valūtu, ir 
labs efektīvas pārskatatbildības piemērs, un šāda prakse jāizmanto arī turpmāk. 

Vēl viena joma, kurā būtiska nozīme būs ciešai sadarbībai ar Eiropas Parlamentu, ir stratēģiskā 
pārskatīšana. Eiropas Parlamenta deputātiem kā eurozonas iedzīvotāju pārstāvjiem ir vērtīgas 
atziņas, kas ir apspriežamas. Es atzinīgi vērtēju ECB prezidentes paziņojumu, ka Eiropas 
Parlamentam būs centrālā loma, un ar lielu interesi esmu iepazinies ar Eiropas Parlamenta 
līdzšinējo ieguldījumu pārskatīšanā, iekļaujot šo jautājumu Ekonomikas un monetārās 
komitejas uzklausīšanās un pasūtot ekspertu viedokļus par jautājumiem, kas saistīti ar 
pārskatīšanu.

Visbeidzot, es uzskatu, ka ECB jāturpina iesāktā virzība uz tās komunikācijas stiprināšanu. 
Skaidrākai un pārredzamākai komunikācijai ir izšķiroša nozīme, lai panāktu efektīvu 
pārskatatbildību un vairotu eurozonas iedzīvotāju uzticību ECB un tās politikai.
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47. Kā jūs vērtējat ECB un dalībvalstu parlamentu sadarbības attīstību?

Līgumā noteikts, ka ECB galvenokārt ir pārskatatbildīga Eiropas Parlamentam kā ES 
iedzīvotāju pārstāvim.

Attiecībā uz sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem ir svarīgi nošķirt ECB uzraudzības un ar 
uzraudzību nesaistītus uzdevumus.

Saistībā ar uzdevumiem, kas ar uzraudzību nav saistīti, ECB gadu gaitā ir iesaistījusies 
sadarbībā ar dalībvalstu parlamentārajām komitejām un parlamentu deputātiem. Kā ECB 
aizvien ir norādījusi, tas darīts brīvprātīgi un viedokļu apmaiņas veidā, tādējādi pilnībā 
ievērojot ECB neatkarību un Eiropas Parlamenta ekskluzīvo lomu. 

Šādas uzstāšanās dalībvalstu parlamentos ir palīdzējušas ECB argumentus iekļaut valsts 
līmeņa debatēs un ECB darīt zināmu Nīderlandes politisko un sabiedrības viedokli. Viens no 
šādiem gadījumiem noteikti bija Mario Draghi viesošanās Nīderlandes parlamenta Finanšu 
komitejā, lai piedalītos viedokļu apmaiņā par ECB monetāro politiku. Tā izraisīja veselīgas, 
bet tomēr sarežģītas debates Nīderlandē par ECB darbībām.

Turklāt Valdes locekļi regulāri piedalās Eiropas parlamentārajā nedēļā (EPN). Šim 
pasākumam ir īpaši būtiska nozīme, jo tas ir starptautisks forums viedokļu apmaiņai par ECB 
monetāro politiku un veicina kopīgu izpratni par dažādu valstu redzējumu.

Attiecībā uz ECB uzraudzības darbībām vēlos norādīt, ka VUM regulā ir iekļauti īpaši 
noteikumi par VUM attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem. Lai gan ir skaidrs, ka ECB banku 
uzraudzības jomā par tās uzraudzības uzdevumu veikšanu attiecībā uz nozīmīgām bankām 
galvenokārt jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam, uz ECB banku uzraudzības jomā varētu 
attiecināt arī prasību sniegt īpašus ziņojumus dalībvalstu parlamentam papildus prasībai 
iesniegt tām ECB gada pārskatu. 

ECB banku uzraudzības jomā līdz šim īstenotā pieeja nodrošina labu līdzsvaru, ņemot vērā 
Eiropas uzraudzības pasākumu iespējamo ietekmi uz valsts finansēm, kredītiestādēm, to 
klientiem un darbiniekiem, kā arī uz tirgiem iesaistītajās dalībvalstīs.

48. Ko jūs domājat par Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija 
spriedumu par VSAIP un sekojošo ECB lēmumu ar Bundesbank starpniecību bundestāgam 
sniegt piekļuvi sabiedrībai nepieejamiem dokumentiem saistībā ar VSAIP?

ECB ir tikai Eiropas Savienības Tiesas (Tiesa), nevis dalībvalstu tiesu jurisdikcijā. Turklāt 
monetārās politikas jomā ECB ir atbildīga nevis dalībvalstu parlamentiem, bet Eiropas 
Parlamentam, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus.

Tiesa 2018. gada decembrī skaidri un galīgi lēma par ECB valsts sektora aktīvu iegādes 
programmas (VSAIP) likumību. Tiesa konstatēja, ka VSAIP ietilpst ECB monetārās politikas 
mandātā un atbilst gan proporcionalitātes, gan arī monetārās finansēšanas aizlieguma 
principam. Tiesa īpaši uzsvēra, ka ECB ir pietiekami ņēmusi vērā proporcionalitātes 
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apsvērumus.

Kā izriet ne tikai no tiesību aktiem, bet arī no dažādiem ECB publicētiem dokumentiem, it 
īpaši publicētajiem Padomes monetārās politikas sanāksmju pārskatiem, ECB pastāvīgi izvērtē 
savu monetārās politikas instrumentu, tostarp VSAIP, iespējamo blakusietekmi. Tas ir būtisks 
un efektīvs pasākums. 

Eiropas Parlaments, pamatojoties uz savām pārskatatbildības prerogatīvām, bieži vien 
regulāro ceturkšņa uzklausīšanu laikā, iesniedzot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild 
rakstiski, un rezolūcijās par ECB gada pārskatiem ir izvirzījis jautājumus ECB par tās 
proporcionalitātes novērtējumu. Tas ir efektīvs pasākums, jo sniedz ECB iespēju labāk 
izskaidrot to, kā tiek veikts tās proporcionalitātes novērtējums.

Šai sakarā es atzinīgi vērtēju to, ka turpmākie pasākumi pēc Vācijas Federālās konstitucionālās 
tiesas sprieduma pieņemšanas ir veikti tādā veidā, kas ir saderīgs ar ECB un Deutsche 
Bundesbank neatkarību, ņemot vērā to, ka Deutsche Bundesbank ir daļa no Eurosistēmas, kā 
arī ņemot vērā ES tiesību prioritāti un Tiesas spriedumu saistošo raksturu. 

Manuprāt, īpaši svarīgi ir tas, ka ECB, pieņemot lēmumu izpildīt Deutsche Bundesbank 
lūgumu atļaut sniegt piekļuvi sabiedrībai nepieejamiem dokumentiem, lai parādītu, kā ECB ir 
veikusi savu proporcionalitātes novērtējumu, ir rīkojusies ļoti pārredzami Eiropas 
Parlamentam, kuram tā ir pilnībā atbildīga, un plašākai sabiedrībai. Šis process atbilst Līgumā 
paredzētajam lojālas sadarbības principam. 

49. Ko jūs domājat par to, ka Padome jau vienreiz ignorēja Eiropas Parlamenta atzinumu 
par ECB Valdes locekļa iecelšanu? Vai jūs piekristu tam, ka jūs ieceļ ECB Valdes locekļa 
amatā, ja Eiropas Parlaments balsotu pret to?

Padomes un Parlamenta attiecīgās funkcijas un kompetences amatpersonu iecelšanas procesā 
ir noteiktas ES Līgumos, un man nav tiesību tās apspriest. Tomēr es patiešām ceru, ka abas 
iestādes spēs panākt vienošanos, kas ir Eiropas Savienības un tās iedzīvotāju labākajās 
interesēs.  

Pārskatatbildības attiecībām Eiropas Parlamenta un ECB starpā ir ļoti būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu ECB leģitimitāti un neatkarību. Es ļoti augsti vērtēju Eiropas Parlamenta un it 
īpaši Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) lomu šajā procesā un uzskatu, ka šāda 
iztaujāšana un mana gaidāmā uzklausīšana ir būtiski elementi, lai Eiropas Parlaments varētu 
novērtēt, vai atbilstu Līguma prasībām un esmu persona ar nevainojamu reputāciju un 
profesionālo pieredzi monetāros vai banku jautājumos. Es patiešām ceru, ka manu kandidatūru 
izvērtēsiet, ņemot vērā manu kvalifikāciju.

50. Ko ECB konkrēti darīs, lai nākotnē nodrošinātu dzimuma ziņā līdzsvarotus ECB 
vadošo amatu kandidātu sarakstus un lai kopumā palielinātu dzimumu dažādību ECB, ņemot 
vērā to, ka pašlaik tikai divi no 25 ECB Padomes locekļiem ir sievietes? Kā jūs personīgi 
plānojat uzlabot dzimumu līdzsvaru ECB? Kad būtu gaidāmi pirmie jūsu darba rezultāti šajā 
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jomā?

Es pilnībā pievienojos jūsu bažām par dzimumu nelīdzsvarotību ECB Padomē. 

ECB ir patiešām ierobežota ietekme Valdes locekļu iecelšanā. Šis uzdevums uzticēts Padomei 
— tā piedalās apspriedēs par ierosināto kandidātu profesionālo kvalifikāciju. 

Attiecībā uz citiem Padomes locekļiem jāņem vērā, ka tos ieceļ attiecīgo valstu valdības, un 
tādēļ nedz ECB, nedz arī Padome lēmumus par viņu iecelšanu nevar ietekmēt.

ECB nesen atjaunoja savu dzimumu stratēģiju un šajā kontekstā noteica augstākus mērķus 
dzimumu līdztiesības panākšanai attiecībā uz darbiniekiem, kas nav vadošos amatos. Mērķis 
ir panākt, lai vismaz pusi jauno un brīvo posteņu visos līmeņos ieņemtu sievietes, kā arī līdz 
2026. gadam palielināt sieviešu īpatsvaru dažādos līmeņos līdz 40–51 %. Mērķis ir panākt 
dzimumu līdztiesību, un tam tādam ir jābūt.

Es esmu centies veicināt dzimumu līdztiesību DNB, piemēram, kā DNB daudzveidības tīkla 
DiverseDNB atbalstītājs valdē. Patlaban būtiskākie rādītāji ir šādi: DNB Uzraudzības valde — 
57 % sieviešu, Valde — 40 %, DNB kopā — 40,4 % sieviešu, kopā vadošos amatos — 36,1 % 
sieviešu, programma "Talantīgi cilvēki vadībā" — 50 % sieviešu, stažēšanās programma — 
50 % sieviešu un programma "Talantīgi cilvēki datu un tehnoloģiju jomā" — 50 % sieviešu. 
DNB mērķis ir panākt dzimumu paritāti. Ja mani apstiprinātu Valdes locekļa amatā, es 
turpinātu aktīvi atbalstīt sieviešu spēju veicināšanu un vērienīgus mērķus dzimumu 
līdztiesības jomā ECB. Publiskā sektora iestādēm ir ne tikai jāuzņemas vadošā loma, bet arī 
pienākums veicināt dzimumu līdztiesību, un es uzskatu, ka ECB un Eurosistēmai kopumā būtu 
jātiecas panākt dzimumu līdzsvaru visās algas grupās.

51. EBI 2020. gada ziņojumā par dažādības prakšu ES līmenī salīdzinošo novērtēšanu 
saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvas 91. panta 11. punktu (EBA/REP/2020/05) cita starpā 
tika konstatēts, ka divās trešdaļās (66,95 %) kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību, no 
kurām EBI vāca informāciju, bija tikai viena dzimuma direktori. Vai, jūsuprāt, ir veidi, kādos 
ECB, īstenojot savu uzraudzības funkciju, varētu veicināt lielāku (dzimumu) dažādību tās 
uzraudzībā esošo banku vadības struktūrās?

Dažādība ir efektīvas pārvaldības būtisks aspekts. Ņemot to vērā, dzimumu līdzsvara 
veicināšana banku valdēs jau kādu laiku ir uzraudzītāju darba kārtībā. 

Spēkā esošais tiesiskais regulējums, pateicoties arī Eiropas Parlamenta centieniem, uzliek 
pienākumu bankām pieņemt dažādības politiku attiecībā uz vadības struktūrām un personālu 
kopumā. 

Konkrētāk, pamatojoties uz KPD 91. panta 10. punktu un EBI/EVTI Pamatnostādnēm par 
vadības struktūru locekļu piemērotības novērtējumu, ECB uzraudzībā esošajām iestādēm ir 
jāpieņem dažādības politika, tostarp attiecībā uz dzimumu pārstāvību. 
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Šis juridiskais pamats patlaban tiek stiprināts, un, piemēram, EBI dzimumu pārstāvības aspektu 
integrē vairākās tās pamatnostādnēs. Es pilnībā atbalstu dzimumu ziņā neitrālas atalgojuma 
politikas un prakses principu, kas ir ieviests ar KPD V. 

Lai gan ECB jau patlaban, veicot uzraudzību, kā vienu no dažādības aspektiem ņem vērā 
dzimumu pārstāvību, es esmu pārliecināts, ka ir iespējams veikt vēl citus pasākumus un ka tie 
būtu jāveic. ECB var palīdzēt veicināt (dzimumu) dažādību tās uzraudzībā esošo banku vadības 
struktūrās, veicot valdes locekļu un galveno amatpersonu piemērotības novērtējumus. Patlaban, 
kad vien iespējams, pieņemot lēmumus par piemērotību, tiek ņemti vērā banku pārvaldības 
novērtējumos sniegtie secinājumi par dzimumu pārstāvības trūkumu. Kad vien to pieļauj valsts 
noteikumu īstenošana dzimumu pārstāvības jomā, ECB sniedz ieteikumu vai nosaka pienākumu 
uzraudzītajām struktūrām to personāla sastāvā vai, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, ievērot 
dzimumu kvotas, kas noteiktas attiecībā uz vadības struktūru locekļiem. Turklāt sadarbībā ar 
kopējām uzraudzības darba grupām jautājumam par dzimumu pārstāvības nozīmi uzraudzīto 
struktūru uzmanība tiek pievērsta uzraudzības procesā.

Taču, kā rāda EBI salīdzinošās novērtēšanas ziņojums, kas minēts jautājumā, kopš 2018. gada 
septembra daudzas iestādes — 41,61 % no 834 iestādēm — dažādības politiku joprojām nav 
pieņēmušas. Sieviešu pārstāvība vadības struktūrās joprojām kopumā ir ļoti zema, un divās 
trešdaļās no iestāžu valdēm nav nodrošināta abu dzimumu pārstāvība.

Tādēļ es esmu pārliecināts, ka ir iespējams darīt un būtu jādara vairāk, un tas attiecas arī uz 
mūsu veikto uzraudzību. ECB, īstenojot savu uzraudzības funkciju, varētu veicināt lielāku 
(dzimumu) dažādību tās uzraudzībā esošo banku vadības struktūrās. Tādēļ, ja mani ieceltu 
amatā, es

atbalstītu tematiskās pārbaudes veikšanu ar mērķi izvērtēt dzimumu pārstāvības politikas 
kvalitāti un tās efektīvu īstenošanu. To iespējams veikt, izvērtējot politikas piemērošanu praksē, 
pievēršot īpašu vērību personāla atlases un pēctecības plānošanai. Ar šādas tematiskās 
pārbaudes rezultātiem attiecīgo iestādi varētu iepazīstināt pārvaldības uzraudzības kontekstā. 
Rezultātus varētu izmantot arī piemērotības novērtējumos, kuros kolektīvā piemērotība ir viens 
no aspektiem, kas tiek ņemts vērā. Minētās pārskatīšanas rezultātus varētu publicēt tādu 
pasākumu ietvaros, kas tiek īstenoti, lai veicinātu sociālo dialogu par dzimumu pārstāvību.

Daļēji pamatojoties uz tematiskās pārbaudes rezultātiem, es veiktu darbu, lai publicētu 
uzraudzības ieteikumus attiecībā uz dzimumu pārstāvību. Tādējādi tiktu izklāstīti ieteikumi, kas 
iestādēm jāizpilda, piemēram, attiecībā uz dzimumu pārstāvību vadības struktūru sastāvā, lai 
izstrādātu politiku un noteiktu un sasniegtu mērķus attiecībā uz nepietiekami pārstāvēto 
dzimumu. Turklāt šādi uzraudzības ieteikumi ne tikai parādītu ECB apņemšanos risināt 
jautājumu, bet arī nodrošinātu konkrētu atsauces punktu mūsu veiktajā banku uzraudzībā. 

Pēdējos gados ir sperti pirmie soļi, lai dzimumu pārstāvības aspektu integrētu uzraudzības 
pārbaudes un novērtējuma procesā (SREP). Es pamatotos uz veikto darbu šai sakarā. 

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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Konkrētāk, 105. punkts EBI/EVTI Pamatnostādnēs par vadības struktūru locekļu piemērotības 
novērtējumu uzliek pienākumu iestādēm pieņemt dažādības politiku, kas ietver kvantitatīvu 
mērķi nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvībai vadības struktūrā. Tas arī prasa iestādēm 
noteikt atbilstīgu termiņu, kurā mērķis būtu jāsasniedz, kā arī noteikt, kā to var sasniegt. Mums 
šis juridiskais pamats būtu aktīvāk jāizmanto, veicot uzraudzību. Turklāt SREP novērtējumā 
vērība jāpievērš ne tikai pārstāvībai vadības struktūrās, bet personāla dažādībai kopumā.

Mums būtu jāpievēršas arī jautājumam par vienādu samaksu sektorā. Eurostat dati parāda, ka 
finanšu pakalpojumu nozarē ir sliktākie vīriešu un sieviešu vienādas samaksas rādītāji. 
Tiesiskais regulējums nodrošina pamatu arī šā jautājuma iekļaušanai mūsu uzraudzības praksē 
(KPD V 74. panta 1. punkts).

Vienlaikus ECB būtu jānosaka tikpat augsti iekšējie standarti, kādus tā nosaka tās uzraudzībā 
esošajām iestādēm. Es pilnībā atbalstu mērķus, ko ECB sev ir noteikusi, lai palielinātu sieviešu 
īpatsvaru personāla struktūrā. Ja tikšu iecelts amatā, es aktīvi strādāšu, lai šie mērķi tiktu 
sasniegti. 

Turklāt, atzīstot to, ka kandidātus valstu centrālās bankas un iestādes ieceļ vietējā un politiskā 
līmenī, es kopā ar citiem Valdes, Padomes un Uzraudzības valdes locekļiem turpinātu apsvērt 
veidus, kā mēs kopā varētu veicināt dažādības politikas publiskošanu, īstenošanu un uzraudzību 
ECB, valstu centrālajās bankās un valstu kompetentajās iestādēs.

Visbeidzot vēlos uzsvērt, ka, lai gan dzimumu pārstāvība ir ļoti būtisks dažādības aspekts, es 
pievērstu vērību arī citiem dažādības aspektiem. Es pilnībā atbalstu dažādas vadības struktūras 
un dažādas organizācijas kopumā šā vārda plašākajā nozīmē. 

52. Kā, jūsuprāt, varētu uzlabot ECB pārskatatbildību Eiropas Revīzijas palātai 
(turpmāk — ERP) tās darbības efektivitātes ziņā? Ciktāl, jūsuprāt, sniedzas ERP pilnvaras?

ECB vadības darbības efektivitāte ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu ECB mandāta efektīvu 
īstenošanu. Tādēļ uzdevums, kas ar ES Līgumiem uzticēts Eiropas Revīzijas palātai, proti, 
veikt neatkarīgu izvērtēšanu un sniegt konsultācijas, ir vērtējams ļoti atzinīgi. 

ES saprotu, ka ECB ir panākusi nozīmīgas vienošanās ar ERP, apņemoties nodrošināt piekļuvi 
visai informācijai, kas ir nepieciešama, lai ERP varētu veikt savus Līgumā noteiktos 
uzdevumus. ECB būtu jāturpina to darīt un attiecīgi jāseko līdzi revīziju rezultātiem par ECB 
vadības darbības efektivitāti.

Vienlaikus būtu jāievēro arī Līgumos paredzētā ECB neatkarība. Tas nozīmē, ka ERP var 
spriest par to, vai, izmantojot mazākos resursus, sasniegts noteiktais mērķis, taču tā nevar 
noteikt, vai mērķis ir atbilstīgs vai likumīgs.

Attiecībā uz ECB banku uzraudzības jomā es atzinīgi vērtēju 2019. gadā ar ERP parakstīto 
saprašanās memorandu. Šis memorands ir svarīgs abu pušu labās gribas apliecinājums. Tas arī 
nodrošinās iespēju abām iestādēm netraucēti sadarboties saistībā ar ERP veiktajām ECB banku 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html


PE659.084v01-00 50/50 PR\1217582LV.docx

LV

uzraudzības revīzijām, izmantojot izveidotos informācijas apmaiņas mehānismus. Šī jaunā 
informācijas apmaiņas sistēma nodrošina gan ERP vajadzību piekļūt attiecīgajai informācijai 
tās uzdevumu veikšanai, gan arī nepieciešamību aizsargāt sensitīvu banku informāciju. 

Nobeigumā vēlos atgādināt, ka arī Eiropas Parlamentam kā iestādei, kurai ECB ir atbildīga, ir 
ļoti būtiska loma. ERP ziņojumos izklāstītie secinājumi var tikt izmantoti ECB un Eiropas 
Parlamenta diskusijās, veicinot uzlabojumus ECB darbībā.

53. Kāda būs jūsu personiskā pieeja sociālā dialoga veidošanai ECB?

Sociālais dialogs ir svarīgs elements, lai nodrošinātu darbības efektivitāti ikvienā iestādē un it 
īpaši iestādē, kas ir ārkārtīgi lielā mērā atkarīga no saviem darbiniekiem, un tāda ir centrālā 
banka. Es arī uzskatu, ka darbinieku pārstāvju iesaiste un apspriedes ar viņiem, lai nodrošinātu, 
ka viedokļi tiek pilnībā uzklausīti un izprasti, ir nozīmīgs aspekts, lai veidotu ilgtspējīgu un 
patīkamu darba vidi.

Pēdējos gados esmu sapratis, ka ECB ir panākusi ievērojamu progresu tādu jautājumu 
risināšanā, kas saistīti ar darba slodzi, darba laiku un elastību, it īpaši 2018. gadā ieviešot 
elastīga darba laika režīmu. Pamatojoties uz DNB pieredzi, kur mums arī ir elastīgs darba laika 
režīms, es uzskatu, ka tie ir izšķiroši svarīgi pasākumi, lai piesaistītu un saglabātu talantīgus 
darbiniekus, nodrošinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru un ilgtermiņā veicinātu darbinieku 
labklājību. 

Darba un privātās dzīves līdzsvars arī ir būtisks aspekts pašreizējos apstākļos, ko radījusi 
koronavīrusa pandēmija. Turklāt pandēmija ir radījusi vairākas jaunas problēmas, kas jārisina 
sadarbības ar personālu jomā, tostarp, kā labāk atbalstīt darbiniekus psiholoģiski sarežģītā 
laikā un kā nodrošināt, ka darbinieku viedoklis tiek uzklausīts virtuālajā darba vidē. Šai sakarā 
es augsti vērtēju skaidru un atklātu komunikāciju ar darbiniekiem. Manuprāt, regulārām 
aptaujām par apstākļiem saistībā ar attālināto darbu, ko, kā es saprotu, pēdējā pusgadā veic 
ECB, ir būtiska nozīme, lai gūtu labāku izpratni par darbinieku situāciju un apzinātu viņu 
bažas.


