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10. septembri lAtul=m
padomes priekšsēdētšjs Gatis
Kolcins uz NtIltlrmigūsjautājumu, L:ārast izeju no eirozoms finanšu krīaes, vienlclrii
paskaidroja. "Tagad ir divi
risinājumi:pirmais - pāreja uz
lielāku fedeniciju; otrais: nodalīt tās eirownas dalibwlstis,
kuras ekonomislci nav konverģējušās,lai atrastos spēcigo
Eiropas valstu valūtas savienībā, ceru, ka Eiropas Iīderi
spēs atrast kopsaueēju, kā krīzi pārwrēt, bet viens no šiem
variantiem būs jāpieņem,»
Neskaidrs bija tikai laiks, kad
notiks politisL:āizšķiršanās.
Tagad process ir sācies 12. septembri Eiropas K0misijas priekšsēdētājs Žozē
Manuels Barrozu uzstšjās
Eiropas Parlamenti ar principiā1u ziņojumu, paužot aicinājumu sākt veidot ciešu
ekonomikas savienibu, kuras
niīkotnes vīzija ir skaidra:
politiska savienība - nacionālu valstu federācija,
Kā pirmais solis, kas iecerets, kā abstraktās vizijas par
vienoto federāciju realizēt,
bij. priekšlikums vienotam
eirozonas banku uzraudzības
mehānismam, kas paredz eirozonas dalībvalstu centrālo
banku vai nacionālo banku
uzraugu funkcijas nodot Eiropas Centrālajai bankai.
TIek piedāvāts jau no
2013. gada pirmā janvāra izveidot banlro savienību, Eir0pas Centrālā banka iegūtu
tiesības noteikt visām banlro
savienībasdalībvalstīmvienotu noteikumu kopumu attieC10ā uz kapitāla prasībām, uz
nogu1dijumu aizsardzibas
shēmu un vienotu sanācijas
un banlro likvidācijassistēmu,
Šāda refonna bija gaidāma īpaši tāpēc, ka šogad Spānijā ir banku krīze, kas prasa
gandriz simts miljardus eiro
(eirozonas nodokļu maksātāju naudas) lielu finanšu injekciju no Eiropas puses, atsedzot katastrof.ilo situāciju
Eiropas komercbanlro sektorā. Spānijas komercbanku
sektorā kriz.e un prognozējamis šā sektora problēmas
citis Eiropas valstīs nozīmē
to, ka ir pienācis laiks jau-

bezatbildigi, jo par visiem
viņu trikiem, par banku
klientu līdzekļiem nopirktiem maibahi"", , vilIu pirkumiem un viņu sagādātiem
zaudējumiem iedzīvotājiem
un citiem biznesiem, kas nav
tik privileģēti, galu galā sarnaksās nacionālās valdības,
Tieši tāpēc, .prez.entējot
jauno reformu, Zozē Manuels Barrozu uzsvēra, ka Eir0pas mēroga uzraudzības mehānisms «ir būtisks solis
banku savienības izveidē. šr
jaunā sistēma, kuras kodols
ir Eiropas Centrālā banka un
lrnrā iesaistītas valstu uzraudzības iestādes, atjaunos uzticību visu banku uzraudzibai eirozonā. [..] Turpmāk
baņķiem zaudējumi .-.irs
nedrīksrētu k\ūt par iedzivctāju paridu, kas tādējādi
liek apJaubit veselu WIStU
6nansiālo stabilitāli».
Liela dala sabiedrības jau
bija galllva jauniem spēles
noteikumiem, tostarp zināmai unifikācijai finanšu sekterā. Latvijā būtiskas pārmaiņas un finanšu sektora
pielāgošana ES lilrumdošanai jau notika samērā nesen,
pirms 2004. gada.
Tikai finanšu sistēmas reformas medus mucai ir piešaura Iiela karot. darvas,
ES līmenī gaidītā un vajadzigā reforma tiek piedāvāta
komplekti ar loti nesimpātisku piedevu. Eiropas K0misija atgādina makšķernieku, kurš vilinošu un kārdinošu ēdienu ir uzspraudis uz
nejauka un loti žuburaina
ēķa. Eiropas Parlamentam,
nacionālajiem

parlamen-

tiem, dalibvalstu valdībām
un sabiedrībām tiek piedāvātas reformas finanšu sekrorā,
kas var sakārtot brūkošo eirozonu, bee tikai komplekti
ar ideju par ciešu nacionālo
valstu federāciju. Lūdzu norijiet komplekti abus.
Tāpēc nav jābrīnās, ka liela dala Eiropas iedzivotāju
šādu komplektu (divi vienā)
uztvēra kā cinisku nekaunību, kā mēģinājumu tautās un
sabiedrībās ne visai populāru
ideju par Eiropas Savienotajām valstim iebidīt kopā ar
nepieciešamajām

refon:nām.

Neskatoties uz to, ka Eiropā ir miljoniem cilvēku,kas
patiešām vēlas pēc iespējas
ātrāk īstenot vienotas Eiropas
ideju un sālrt vēl ciešāku integriiciju, tomēr lieliīko deļu
Eiropas ļaužu un ari Latvijas
nam regulējumam
un jauniem noteikumiem. Ir jāmai- sabiedn"bas vairālrumu biedē
na situācija li, lai finanšu steiga, ar kādu tiek bīdīta Eisektors, kurā privātie Ipaš- ropas Savienoto valstu ideja.
Strauja valstu dzīšana kopā
nieki dala peļņu, bet zaudējumus uzkrauj uz visu no- vienā fedenīcijā vai sevienībā,
dokļu maksātāju pleciem, kad kā runga tiek lietotas repārvērstos par drošu un at- formas, kuras Eiropas Komibildīgu sistēmu. Pi. esošās sijai bija jāuzsāk jau sen,
situācijas banlro vadītāji un kompromitē brivprātīgutna
īpašnield mierigi pieņēma ideju un var provocēt tikpat
uzskatus, ka tikai viņi drilcst strauju separitisku un naciorikoties nesaimnieciski un nālistisku kustību izaugsmi.•
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