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10. septembri lAtul=m
padomes priekšsēdētšjs Gatis
Kolcins uz NtIltlrmigūsjautā-
jumu, L:ārast izeju no eirozo-
ms finanšu krīaes, vienlclrii
paskaidroja. "Tagad ir divi
risinājumi:pirmais - pāreja uz
lielāku fedeniciju; otrais: no-
dalīt tās eirownas dalibwlstis,
kuras ekonomislci nav kon-
verģējušās,lai atrastos spēcigo
Eiropas valstuvalūtas savienī-
bā, ceru, ka Eiropas Iīderi
spēs atrast kopsaueēju, kā krī-
zi pārwrēt, bet viens no šiem
variantiem būs jāpieņem,»
Neskaidrs bija tikai laiks, kad
notiks politisL:āizšķiršanās.

Tagad process ir sācies -
12. septembri Eiropas K0-
misijas priekšsēdētājs Žozē
Manuels Barrozu uzstšjās
Eiropas Parlamenti ar prin-
cipiā1u ziņojumu, paužot ai-
cinājumu sākt veidot ciešu
ekonomikas savienibu, kuras
niīkotnes vīzija ir skaidra:
politiska savienība - nacio-
nālu valstu federācija,

Kā pirmais solis, kas iece-
rets, kā abstraktās vizijas par
vienoto federāciju realizēt,
bij. priekšlikums vienotam
eirozonas banku uzraudzības
mehānismam, kas paredz ei-
rozonas dalībvalstu centrālo
banku vai nacionālo banku
uzraugu funkcijas nodot Ei-
ropas Centrālajai bankai.
TIek piedāvāts jau no
2013. gada pirmā janvāra iz-
veidot banlro savienību,Eir0-
pas Centrālā banka iegūtu
tiesības noteikt visām banlro
savienībasdalībvalstīmvieno-
tu noteikumu kopumu attie-
C10ā uz kapitāla prasībām, uz
nogu1dijumu aizsardzibas
shēmu un vienotu sanācijas
un banlro likvidācijassistēmu,

Šāda refonna bija gaidā-
ma īpaši tāpēc, ka šogad Spā-
nijā ir banku krīze, kas prasa
gandriz simts miljardus eiro
(eirozonas nodokļu maksātā-
ju naudas) lielu finanšu in-
jekciju no Eiropas puses, at-
sedzot katastrof.ilo situāciju
Eiropas komercbanlro sekto-
rā. Spānijas komercbanku
sektorā kriz.e un prognozēja-
mis šā sektora problēmas
citis Eiropas valstīs nozīmē
to, ka ir pienācis laiks jau-
nam regulējumam un jau-
niem noteikumiem. Ir jāmai-
na situācija li, lai finanšu
sektors, kurā privātie Ipaš-
nieki dala peļņu, bet zaudē-
jumus uzkrauj uz visu no-
dokļu maksātāju pleciem,
pārvērstos par drošu un at-
bildīgu sistēmu. Pi. esošās
situācijas banlro vadītāji un
īpašnield mierigi pieņēma
uzskatus, ka tikai viņi drilcst
rikoties nesaimnieciski un

bezatbildigi, jo par visiem
viņu trikiem, par banku
klientu līdzekļiem nopirk-
tiem maibahi"", , vilIu pirku-
miem un viņu sagādātiem
zaudējumiem iedzīvotāj iem
un citiem biznesiem, kas nav
tik privileģēti, galu galā sa-
rnaksās nacionālās valdības,

Tieši tāpēc, .prez.entējot
jauno reformu, Zozē Manu-
els Barrozu uzsvēra, ka Eir0-
pas mēroga uzraudzības me-
hānisms «ir būtisks solis
banku savienības izveidē. šr
jaunā sistēma, kuras kodols
ir Eiropas Centrālā banka un
lrnrā iesaistītas valstu uzrau-
dzības iestādes, atjaunos uz-
ticību visu banku uzraudzi-
bai eirozonā. [..] Turpmāk
baņķiem zaudējumi .-.irs
nedrīksrētu k\ūt par iedzi-
vctāju paridu, kas tādējādi
liek apJaubit veselu WIStU

6nansiālo stabilitāli».
Liela dala sabiedrības jau

bija galllva jauniem spēles
noteikumiem, tostarp zinā-
mai unifikācijai finanšu sek-
terā. Latvijā būtiskas pār-
maiņas un finanšu sektora
pielāgošana ES lilrumdoša-
nai jau notika samērā nesen,
pirms 2004. gada.

Tikai finanšu sistēmas re-
formas medus mucai ir pie-
šaura Iiela karot. darvas,

ES līmenī gaidītā un vaja-
dzigā reforma tiek piedāvāta
komplekti ar loti nesimpā-
tisku piedevu. Eiropas K0-
misija atgādina makšķernie-
ku, kurš vilinošu un kārdino-
šu ēdienu ir uzspraudis uz
nejauka un loti žuburaina
ēķa. Eiropas Parlamentam,
nacionālajiem parlamen-
tiem, dalibvalstu valdībām
un sabiedrībām tiek piedāvā-
tas reformas finanšu sekrorā,
kas var sakārtot brūkošo ei-
rozonu, bee tikai komplekti
ar ideju par ciešu nacionālo
valstu federāciju. Lūdzu no-
rijiet komplekti abus.

Tāpēc nav jābrīnās, ka lie-
la dala Eiropas iedzivotāju
šādu komplektu (divi vienā)
uztvēra kā cinisku nekaunī-
bu, kā mēģinājumu tautās un
sabiedrībās ne visai populāru
ideju par Eiropas Savienota-
jām valstim iebidīt kopā ar
nepieciešamajām refon:nām.

Neskatoties uz to, ka Ei-
ropā ir miljoniem cilvēku,kas
patiešām vēlas pēc iespējas
ātrāk īstenot vienotas Eiropas
ideju un sālrt vēl ciešāku in-
tegriiciju, tomēr lieliīko deļu
Eiropas ļaužu un ari Latvijas
sabiedn"basvairālrumu biedē
steiga, ar kādu tiek bīdīta Ei-
ropas Savienoto valstu ideja.

Strauja valstu dzīšanakopā
vienā fedenīcijā vai sevienībā,
kad kā runga tiek lietotas re-
formas, kuras Eiropas Komi-
sijai bija jāuzsāk jau sen,
kompromitē brivprātīgutna
ideju un var provocēt tikpat
strauju separitisku un nacio-
nālistiskukustību izaugsmi.•
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