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Latvijai aktrvak jastrada
ar Franciju
Dienas rita viesis Eiropas Parlamenta deputāte Sandra
Kalniete
VISPIRMS jautājums par
Latvijas iekšpolitiku. Ir pa-
gājis gads kopš Rīkojuma nr.
2. Politiķi ir dažādi Izteiku-
šies par tā plusiem un mī-
nusiem. Kāds ir jūsu vērtē-
[umst

Lai kādi būtu bijuši toreizē-
jā prezidenta Zatlera motīvi,
rīkojums jāvērtē pēc rezultā
ta. Un rezultāts ir tads, ka si
tuācija Latvijā kopuma ir
ievērojami uzlabojusies, jo, ja
tā var teikt, lielo politikas pir
cēju ietekme ir būtiski mazi
nājusies. Tas gan ncnozime,
ka neturpinās mčģinājumi
politiku ietekmčt- tādi ir bi
juši, ir un būs, turklāt visas
valstis.Varbūt ari, ka kaut kur
veidojas jauni «pircēji»,tomer
šī atelpa ir devusi iespēju sa
kārtot likumdošanu ta, lai
kads neiegūtu neproporcio-
nāli ietekmēšanas iespēju.

Tomēr kā jūs varētu ko-
mentēt Yienotibas līderes
Āboltiņas visnotaļ skeptisko
Rīkojuma nr. 2 vērtējumuī

Katram ir tiesības uz vie-
dokli, turklāt mes jau nezi-
nam, kads spriegums tolaik
bija starp šim abām valsts
augstākajām amatpersonām.
Šim personiskajām attiecī-
bām vēsturē ir liela nozīme.
Piemčram, Buša un Širaka
(bijušie ASVun Francijas pre-
zidenti) savstarpējā nepatika
noveda pie loti smagnēja pro-
cesn ANO, pec lam kad ASV

Šķiet, uzlabojumi
būsDienas

rīts
Ir dzirdēta ari tāda versi-

ja, ka mums būs gandriz vai
jāizvēlas: ja gribat lielākus
maksājumus saviem zem-
niekiem, tad jums jārēķinās
ar mazākiem Iīdzekļiem Ko-
hēzijas fondos.

Tas «stāsts» nāk no Eiropas
Komisijas ierēdņiem, ku-
riem, atvainojos, ērtāk ir ra-
dīt tādu vienu intrigu... Tā
nav nekāda alternatīva - kā
var attīstīt laukus bez iegul-

VALTERS BRUSS
LAUKSAIMNIEKS
Domāju, ka mūsu kompetences
un finanšu iespēju robežās
Latvijas puse diskusijās par
tiešmaksājumiem zemniekiem
nākamajā plānošanas periodā ir
darijusl gana daudz, par pieļau-
tām kļūdām nav dzirdēts.
Pr am lenrnēr bū di ,

lodien
Dienasritā



Aboltiņas visnotaļ skeptisko
Rīkojuma nr. 2 vērtējumu?

Katram ir tiesības uz vie-
dokli, turklāt mēs jau nezi-
nām, kāds spriegums tolaik
bija starp šīrn abām valsts
augstākajām amatpersonām.
Šīrn personiskajām attiecī-
bām vēsturē ir liela nozīrne.
Piemēram, Buša un Širaka
(bijušie ASVun Francijas pre-
zidenti) savstarpējā nepatika
noveda pie joti smagnēja pro-
cesa ANO, pēc tam kad ASV
nolēma ievest karaspēku Irā-
kā. Aripolitiķi ir tikai cilvēki.

Runājot par Eiropas Savie-
nības aktualitātēm, skaidrs,
ka mums svarīgākals ir nā-
kamais finanšu plānošanas
periods. Vispirms par tieš-
maksājumiem lauksaimnie-
kiem - kas tur jauns, kas ir
reāli sasniedzams, un ko mēs
vienkārši prasām, zinot, ka
nedabūslmt

Nu to, kas sasniedzams
reāli, mēs uzzināsirn pēdējā
nakti.[ ..] Ja ne tik strupi, tad
ir tā, ka šobrīd esam iegājuši
trešajā stadijā. Pirmā stadija
bija panākt, lai citu valstu
politiķi vispār saprot, ka ir
milzīga problēma, - tas ir iz-
darīts. Nākamā stadija bija
fokusēt uzmanību uz Baltijas
valstīm -lai kolēģi saprot, ka
ir jārod risinājums. Tas ir no-
ticis, to skaitā tāpēc, ka uz
Latviju ir atvestas t. s. atslē-
gas figūras attiecīgajos jautā-
jumos. Un tagad mēs esam
trešajā, visgrūtākajā, stadijā,
kad jārod konkrēti risinājumi
konkrētā pieejamā naudas
daudzuma situācijā. Tiek ap-
spriesti vismaz trīs dažādi
scenāriji. Man šķiet, ka lielā-
ka skaidrība būs jau visai
drīz, jo 18.-19. jūnijā parla-
mentā izskatišanai tiek no-
doti četri likumdošanas zi-
ņojumu projekti, kas skar
lauksaimniecības reformu.
Pēc tam sekos intensīvs labo-
jumu un papildinājumu ie-
sniegšanas un apkopošanas
process, Tad septembri sāk-

Dienas
nts

e Tielraide ka u
darbdienas ritu
plkst. 9 jIortālā
diena.lv

lodien
Dienasritā

• Kas šobrīd notiek ar
Pasažieru vilciena noslēgto
iepirkuma līgumu?

Vai pastāv iespēja. ka šis
līgums tiks slēgts no jauna ar
citu kompāniju?

Kā vērtējat līdzšinējo
Pasažiera vilciena valdes
darbu?

Dienas rita viesi eksministru
Aigaru Stokenbergu iztaujās
Guntis Bojārs

sies sarunas par kompromi-
su. Mēs šobrīd esam saņē-
muši atbalstu no Vācijas de-
putātiem; lielais izaicinā-
jums būs to iegūt ari no Fran-
cijas pārstāvjiem. lidz ar to
es gribētu teilct,ka Latvijā šo-
brīd ir ārkārtīgi jākoncentrē-
jas uz darbu ar Franciju - vi-
sos iespējamos līrneņos. Vis-
pār, ja es būtu premjers vai
Valsts prezidents, es vērstos
pie Vairas Vīķes- Freibergas
un viņas piekrišanas gadīju-
mā ieceltu viņu par īpašo
vēstnieci šajos jautājumos,
ari tajos, kas skar Latvijas uz-
ņemšanu eirozonā.

lr dzirdēta ari tāda versi-
ja, ka mums būs gandriz vai
jāizvēlas: ja gribat lielākus
maksājumus saviem zem-
niekiem, tad jums jārēķinās
ar mazākiem līdzekļiem Ko-
hēzijas fondos.

Tas «stāsts- nāk no Eiropas
Komisijas ierēdņiem, ku-
riem, atvainojos, ērtāk ir ra-
dīt tādu vienu intrigu... Tā
nav nekāda alternativa - kā
var attīstit laukus bez iegul-
dījurniem ceļos un cita veida
infrastruktūrā?! Cik esmu ru-
nājusi ar mūsu ministriem,
premjeru, viņi negrasās pie-
ņemt šādu «altematīvu».
Problēma ir tā, ka ekonomis-
kā krīze uzliek savu spiedogu
- Eiropa ir saplānojusi vairāk
pasākumu, nekā ir naudas,
Eiropas Komisija nevar pilnī-
bā izpildīt saistības, un tad
sākas visādas tehnokrātiskas
manipuJācijas ...

Aizvadītajā nedēļā tika
publiskoti t. s. konverģences
ziņojumi, un radās iespaids,
ka tiek meklēti iegansti, lai
Latviju eirozonā neuzņem-
tu.

Iespējams, ir zināma du-
buJtā stratēģija, t. i., tiek for-
muJēti argumenti, kurus iz-
mantot negatīva lēmuma ga-
dījumā. Kotur teilct... Ir rūpīgi
jāstrādā, lai pārliecinātu Eiro-
pas Centrālo banku, eirozo-
nas ietekmīgākās valstis. To-
mēr es gribētu atgādināt, ka
ari Igauniju neuzņēma eiro-
zonā atplestām rokārn un ap-
laudējot. Ziņojums par mums
nav nedz labāks, nedz sliktāks
par to, kāds tas bija Igaunijai
tolaik, turklāt mūsu rīcībā ir
vēl viens gads - aktīvi un sa-
skaņoti jāstrādā. Un mēs to
varam. Tiesa, paralēli ir loti
uzmanīgi jāseko, kas notiek
ar pašu eirozonu. Piemēram,
ziņas no ceturtās lielākās ei-
rozonas valsts Spānijas ir loti
satraucošas. Īsi sakot, mums
ir jābūt pragmatiskiem. Man
gan jāsaka, ka apokaliptiskas
prognozes par eiro izskan jau

Sķiet, uzlabojumi
būs
VALTERS BRUSS
LAUKSAIMNIEKS
Domāju, ka mūsu kompetences
un finanšu iespēju robežās
Latvijas puse diskusijās par
tiešmaksājumiem zemniekiem
nākamajā plānošanas periodā ir
darījusi gana daudz, par pleļau-
tām kļūdārn nav dzirdēts.
Protams, vienmēr būs ļaudls,
kuri zinās, kā bija jārīkojas
pareizāk ... Kopumā liekas, ka
uzlabojumi būs, tikai nevajadzē-
tu [auties eiforijai, ja šie
maksājumi būs Iielāki. Tie tāpat
neatrisinās globālās problēmas
lauksaimniecībā, pat Iielāku
maksājumu gadījumā jāstrādā
būs smagi, būs jāmāk nodarbo-
ties ar lauksaimniecību.

Soli ir zināmi•

GATIS KOKINS
FINANSISTS
Skaidrs, ka naudu eiro stabilizā-
cijai var atrast - gan pašā
Eiropā, gan Ķīnā utt. Bet - iedo-
māsimies, ka pacients ir komā;
jā, plazma pieejama pietiekamā
daudzumā, bet jautājums ir, vai
to ir vērts bezgalīgi piegādāt, ja
pacienta turpmākās dzīves
kvalitāte ir visai nosacīta. Un te
mēs nonākam pie tā, ka makro-
ekonomiskie Iēmumi, kas
nepieciešami, lai pacienta
stāvokli kvalitatīvi mainītu, ir
zināmi, bet vai tos akceptēs,
teiksim, vidusmēra Vācijas
vēlētājs?

kopš šis valūtas rašanās. Un
man ir loti grūti iedomāties,
ka var sabrukt tik liela valūta,
kurā datu savu rezervju glabā,
piemēram, tāds milzis kā Ķi-
na. Citiem vārdiem sakot, ei-
ro stabilitātē ieinteresētas ne
tikai eirozonas valstis.•

Intervēja Andrejs Panteļējevs,
sagatavoja Māris Zanders
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