Eiropas Savienības vēsture un
Latvijas dalība Eiropas Savienībā

Tu uzzināsi:

1. Kā radās vienotas Eiropas ideja?
2. Kuras vēsturiskas personības ietekmēja vienotas Eiropas izveidi?
3. Kādi ir Eiropas Savienības svarīgākie līgumi?
4. Kāds ir Eiropas Savienības attīstības ceļš?

Kā radās ideja par vienotu Eiropu?
Eiropa ir viena no pasaules daļām. Eiropas tautām ir kopīga ne tikai apdzīvotā teritorija, bet arī
vēsture, māksla, mūzika, vērtības u.c.
Taču gadu simteņiem Eiropas tautu starpā ir bijuši
daudzi kari. 20.gs tieši Eiropā sākās divi pasaules kari,
kuros gāja bojā miljoniem cilvēku. Liela daļa Eiropas
pēc šiem kariem bija izpostīta. Pēc Otrā pasaules kara
galvenais jautājums bija – kā panākt, lai kara šausmas
nekad neatkārtotos?
Atbilde – lai novērstu karu, ir kopīgi jāstrādā,
konflikti un problēmas jārisina sarunu ceļā un
jānovērš vēl pirms to rašanās.

Eiropas valstsvīru idejas un iniciatīvas

Robērs Šūmans (Robert Schuman, 1886-1963) - Francijas ārlietu ministrs.
Piecus gadus pēc Otrā pasaules kara beigām, 1950. gada 9. maijā, viņš teica
uzrunu, kurā ieskicēja Eiropas tālāko attīstību, piedāvājot tikko uzvarētajai
Vācijai un citām valstīm sadarbību vienota un brīva Eiropas kontinenta
veidošanai. Šūmans piedalījās plāna izstrādē par Eiropas Ogļu un tērauda
kopienas izveidi.
Žans Monē (Jean Monnet, 1888-1979) - Francijas padomnieks ekonomikas
jautājumos un politiķis, t.s. Šūmana plāna idejas autors. Izstrādāja ideju par
Francijas un Vācijas ogļu un tērauda nozaru apvienošanu.
Viņš teicis: «Mēs apvienojam cilvēkus, nevis valstis.»

Eiropas valstsvīru iniciatīvas

Konrāds Adenauers, Vācijas kanclers.
Atbalstīja Vācijas (VFR)
pievienošanos Ogļu un tērauda kopienai un iestāšanos Eiropas padomē un
NATO.
Viņš teicis: «Vēsturē ir daudz notikumu, no kuriem mēs būtu varējuši
izvairīties.»

Vinstons Čērčils, Lielbritānijas premjerministrs. 1946.gadā, uzstājoties
Cīrihes Universitātē, viņš teica: «Ir viens līdzeklis, kas dažos gados
padarītu visu Eiropu brīvu un laimīgu. Ir jāatjauno Eiropas ģimenes un
jānodrošina struktūra, kurā tā var mājot mierā, drošībā un brīvībā - mums
jāizveido sava veida Eiropas Savienotās Valstis.»

Vienotas Eiropas izveide

1950.gada 9.maijā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans aicināja Franciju, Vāciju un citas
Eiropas valstis veidot kopēju politiku ogļu un tērauda rūpniecības nozarē, kas ir klasiskās
bruņojuma rūpniecības pamatā. Sešas valstis – Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga,
Nīderlande un Vācija – 1951. gadā Parīzē parakstīja līgumu un izveidoja «Eiropas Ogļu un
tērauda kopienu», lai nodrošinātu mieru un atjaunotu Eiropu.
1957. gada 25. martā valstu līderi paplašināja sadarbību, parakstot Romas līgumu ar kuru
noteica Eiropas Ekonomikas kopienas izveidi. Atzīmējot jubileju, Romā šogad pulcēsies ES
valstu un valdību vadītāji un sabiedrību iepazīstinās ar savu redzējumu par ES attīstību.
Tātad veiksmīgai sadarbībai šogad (2017. gadā) aprit 60 gadi.

Romas līgums – pamats plašai
Eiropas valstu sadarbībai
Romas līgums noteica vēl divu kopienu izveidi: Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK), kas
iedibināja muitas savienību un Eiropas Atomenerģijas kopiena sadarbībai atomenerģijas
attīstībai. 1967. gadā tika noslēgts Apvienošanās līgums, apvienojot šīs trīs kopienas vienā
un nosaucot par Eiropas Kopienām (EK).

1993. gadā Eiropas Kopienas nosaukums tika mainīts uz Eiropas Savienība.
Kopienas dibinātāji rīkojās ļoti tālredzīgi. Tie neradīja noslēgtu klubu, bet aicināja visas
Eiropas tautas pievienoties kopienai. Galvenais dalības priekšnoteikums - kopīgo vērtību
ievērošana.

Nozīmīgākie Eiropas Savienības
līgumi (pārskats)
• 1951. Parīzes līgums
izveido Eiropas Ogļu un tērauda kopienu
• 1957. Romas līgums
izveido Eiropas Atomenerģijas kopienu (EURATOM) un Eiropas Ekonomisko kopienu (EEK)
• 1985. Šengenas līgums
paredz pakāpenisku robežkontroles atcelšanu starp līguma dalībvalstīm
• 1986. Vienotais Eiropas akts
paplašina valstu sadarbības jomas (vide, tehnoloģijas, sociālā sfēra u.c.)

Nozīmīgākie Eiropas Savienības
līgumi (pārskats)
• 1992. Māstrihtas līgums
izveido Eiropas Ekonomisko un monetāro savienību (EMS, kas ir pamats vēlākai eiro
ieviešanai), paredz jaunas sadarbības jomas (piemēram, drošību)
• 1997. Amsterdamas līgums
paredz pakāpenisku robežkontroles atcelšanu starp līguma dalībvalstīm

• 2001. Nicas līgums
sagatavo 12 jaunu dalībvalstu uzņemšanu, paplašina sadarbības jomas (iekšlietas, tieslietas u.c.)
• 2007. Lisabonas līgums
sakārto lēmumu pieņemšanas procedūru, vērsts uz ES globālās konkurētspējas veicināšanu

Eiropas Savienības mērķi ir noteikti «Līgumā
par Eiropas Savienību» - iestājoties ES, to
paraksta katra dalībvalsts
Līgums par Eiropas Savienību 2.pants
2. Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību,
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības
dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un
kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.
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Eiropas Savienības mērķi
Līgums par Eiropas Savienību 3. pants
3.1. Savienības mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu tautu labklājību.
3.2. Savienība piedāvā saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām
robežām, kur personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem
pasākumiem, kas attiecas uz ārējo robežu kontroli, patvēruma meklētājiem, imigrāciju un
noziedzības novēršanu un apkarošanu.
3.3. Savienība izveido iekšējo tirgu. Savienības darbība ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu
Eiropas attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte,
sociālā tirgus ekonomika ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu
nodarbinātību un sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes
uzlabošanu.

ES kandidātvalstis:

Serbija

Melnkalne

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Turcija

Albānija

Eiropas Savienības simboli

Eiropas karogs
12 zvaigznes aplī simbolizē Eiropas tautu vienotību, solidaritāti
un harmoniju. Zvaigžņu skaits nav saistīts ar dalībvalstu skaitu.
Skaitli divpadsmit tradicionāli uzskata par pilnības, pabeigtības
un vienotības simbolu.
Eiropas himna
Melodija, kas simbolizē Eiropas Savienību, ir fragments no
Ludviga van Bēthovena 9.simfonijas Oda priekam, kas
sacerēta 1823. gadā.

Eiropas Savienības simboli

Eiropas diena
Balstoties uz Francijas ārlietu ministra
Robēra
Šūmana
uzrunas
nozīmi
1950. gada 9. maijā, šī diena Latvijā un
visur citur Eiropas Savienībā tiek atzīmēta
kā Eiropas diena.
ES moto
Eiropas Savienības moto ir “Vienoti daudzveidībā”.
Eiropas Savienības mērķis ir veicināt mieru, stiprināt demokrātijas vērtības un tautu labklājību.
Eiropas Savienībā tiek respektēta katras tautas kultūra, valodu daudzveidība un nodrošināta
Eiropas kultūras mantojuma aizsardzība.

ES dalībvalstis šodien un nākamajos gados
Eiropas Savienība šobrīd apvieno 28 valstis.
Vēlmi iestāties izteikušas daudzas valstis, iestāšanās sarunas sākušas Serbija, Melnkalne un
Turcija. Vēlmi iestāties deklarējušas, tomēr oficiālas sarunas par dalību ES vēl nav sāktas ar
Albāniju un Maķedoniju. Jaunas dalībvalstis tiek uzņemtas tikai tad, ja tiek izpildīti visi
nepieciešamie kritēriji, kā arī par to nobalso visas ES jau esošās dalībvalstis.
Tiesības izstāties no ES gatavojas izmantot Apvienotā Karaliste. Tautas nobalsošanā 2016.
gadā 51,89 % vairākumu guva izstāšanās piekritēji. Karalistes valdība paziņojusi, ka 2017. gada
martā vēlas iesniegt oficiālu izstāšanās pieteikumu, kam saskaņā ar līgumos noteikto seko divu
gadu izstāšanās periods. ES ar Apvienoto Karalisti šajā laika periodā jāvienojas par izstāšanās
kārtību. Izstājoties, valsts zaudē visas ES dalībvalsts privilēģijas.

Stratēģija «Eiropa 2020»

Eiropas Savienības dalībvalstu līderi vienojas arī
par svarīgākajiem ES attīstības virzieniem. Tie
ietverti stratēģijā Eiropa 2020.
“Eiropa 2020” ir ES desmit gadu izaugsmes
stratēģija. Tā ir ne tikai veltīta tam, lai pārvarētu
krīzi, kuras sekas joprojām skar daudzas ES
valstis, bet arī aptver vairākas citas jomas.
«Eiropa 2020» ir noteiktas trīs prioritātes:

Līdz 2020.gadam sasniedzamie mērķi

1. Nodarbinātība —
–jānodarbina 75% cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem
2. Pētniecība un attīstība —
–pētniecībā un izstrādē paredzēts ieguldīt 3% no Eiropas Savienības IKP
3. Klimata pārmaiņas un enerģētika —
–siltumnīcas efekta gāzu emisija jāsamazina vismaz par 20% salīdzinājumā ar 1990. gadu
–20% enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem,
–par 20% jāuzlabo energoefektivitāte

4. Izglītība –skolu nebeigušo un izglītošanos pāragri pārtraukušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10%
robežas
–vismaz 40% cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība
5. Cīņa ar nabadzību un sociālo atstumtību –vismaz par 20 miljoniem jāsamazina cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti
(vai ietilpst riska grupā)

Eiropas Savienības budžets 2014. – 2020.gadam

Informācijas avoti
Eiropas Savienības vēsture

Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne
Eiropas Savienības politikas jomas
Eiropas savienības ABC
Eiropa 2020

