
Eiropas Savienība pasaulē 



Tu uzzināsi: 

1. Kas veido ES kopējo ārlietu un drošības politiku. 

 

2. Kā Eiropas Parlamentā ievēlētie Latvijas deputāti ietekmē ES ārlietu politiku. 

 

3. Kas ir attīstības sadarbība. 

 

4. Kā ES veido attiecības ar kaimiņvalstīm. 
 
 



ES un ārlietas 

 

 

 

ES kopējo politiku ārlietās veido ES ārlietu vadītājs – 

Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas 

jautājumos Federika Mogerīni. Viņas padotībā strādā 

Eiropas Ārējās darbības dienests, kā arī notiek 

sadarbība ar ES dalībvalstu ārlietu ministriem, t. sk. 

Edgaru Rinkēviču.  

 

Ārlietu vadītāja amats primāri tika izveidots, lai ES 

līmenī varētu veiksmīgi reaģēt uz lielajiem 

starptautiskajiem izaicinājumiem, koordinēti un efektīvi 
darboties ārlietās, aizstāvot  ES kopējās vērtības.  

Foto: www.mfa.gov.lv 

Foto: flickr.com Autors: Brookings Institution 

https://www.flickr.com/photos/96739999@N05/16157807763/in/photolist-qBNZjt-qBAMDQ-pG3tM7-6A4EYD-oL6DK6-qWK1V5-qWR3fM-qhvcGp-rh9gsv-rh2T3o-muGErV-rh2T1Q-muG2QR-oL6E4T-ppyGJj-qi4mX6-pjaNus-pYAa1f-pjaMZ9-pYAaGW-muGFcc-muGFqD-qNXVPJ-pm53nC-qhm9Ae-qhm9ok-pG1vgy


Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos  

 

 

 

 
 ES ārlietu vadītājas un vienlaikus Eiropas 

Komisijas viceprezidentes Federikas Mogerīni 

pienākumos ietilpst: 

 

• ES pārstāvēšana pasaulē, t. sk. starptautiskos 

forumos, piemēram, ANO; 

• ES un tās komisāru rīcības koordinēšana 

pasaules mērogā, t. sk. attīstības sadarbības 

jomā; 

• Komisijas priekšsēdētāju un citu komisāru 

regulāra informēšana par ģeopolitisko attīstību 

pasaulē. 

Foto: Reuters/Scanpix 



Pirmais ārlietu vadītājs darbu sāka 2009. gada decembrī, stājoties spēkā Lisabonas 

līgumam.  
 

Globālā ES ārlietu stratēģija nosaka šādas prioritātes:  

1) drošība,  

2) valstu un sociālā noturība dienvidos un austrumos,  

3) integrēta pieeja konfliktiem,  

4) reģionālā sadarbība,  

5) globālā pārvaldība. 

Papildus tiek veicināta sadarbība aizsardzības jomā, kā arī tirdzniecība ar valstīm, kas nav 

ES dalībvalstis. 
 

Ārlietu jomā pastāv vienprātības princips. Katras dalībvalsts, t. sk. Latvijas, ārlietu ministram 
nepieciešamības gadījumā ir iespēja  iestāties pret lēmumiem, bloķēt tos. 

ES un ārlietas 



ES un ārlietas 

 

 

 

Pašlaik kopējā ES ārpolitika piedzīvo lielus izaicinājumus saistībā ar Krievijas bieži 

destabilizējošo, agresīvo un militarizēto politiku, karu Ukrainā un Sīrijā, nedrošo situāciju 

Tuvajos Austrumos un Āfrikas kontinenta ziemeļos. ES un tās kaimiņvalstu sadarbības 

rezultātā iepriekšējo gadu migrācijas kustība ir strauji samazinājusies, taču ilgtermiņa 

risinājumus, lai nodrošinātu stabilitāti migrācijas izcelsmes valstīs, ir jāturpina meklēt. 

 

Ārējais dienests atbalsta dažādu ES tirdzniecības nolīgumu veidošanu, lai nākotnē 

nodrošinātu vēl plašākas tirdzniecības iespējas, samazinātu birokrātiju arī Latvijas 

eksportējošiem uzņēmējiem. Pēdējos gados parakstīti sadarbības līgumi ar Dienvidkoreju, 

Ukrainu, Kanādu un Japānu.  

 

Nozīmīgs jautājums nākamajos gados būs ES un NATO sadarbība drošības jautājumos. 



ES un ārlietas 

 

 

 

ES ārpolitika un ārlietu programmas skar visus Eiropas pilsoņus. Labumu no tās gūst 

ikviens, jo tā ietver gan, piemēram, izglītības un karjeras iespējas, gan arī ārzemēs ceļojošu 

ES pilsoņu aizsardzību.  

 

Ceļotāji, kuri nonākuši ārkārtas situācijā un atrodas valstī, kurā nav Latvijas vēstniecības, 

var vērsties jebkuras citas ES dalībvalsts vēstniecībā un saņemt nepieciešamo konsulāro 

palīdzību.  

 

„The Henley&Partners” veiktā pētījumā tika noskaidrotas valstis, ar kuru pasēm pasaulē ir 

vismazāk pārvietošanās ierobežojumu. Latvija tajā ir ierindojusies 12. vietā. Latvijas pilsoņi 

bez vīzas var ieceļot vismaz 161 valstī un teritorijās. 

 



Latvijas pārstāvji veido ES politiku – piemēri 

 

 

 

ES paraksta tirdzniecības līgumu ar Kanādu (CETA).  
 

2016. gadā Eiropas Parlaments nobalsoja par CETA 

provizorisku piemērošanu. Latvija kā pirmā ES 

dalībvalsts to ratificēja savā parlamentā, resp., Saeimā. 

CETA jau stājusies spēkā un atceļ muitas nodokļus, 

samazina administratīvās barjeras savstarpējai 

investīciju, preču un pakalpojumu plūsmai. Tādējādi 

tiek uzlabotas uzņēmumu eksporta iespējas.  

 

Eiropas Parlamenta  

redzējumu izstrādāja  

A. Pabriks. 

Foto (augšā): Eiropas Parlaments.  

Foto (kreisajā pusē): CAN premjera birojs 



Latvijas pārstāvji veido ES politiku – piemēri 

 

 

 

2018. gada 14. martā Eiropas Parlaments 

izveidoja jaunu īpašo komiteju finanšu noziegumu 

izpētei, kas nodarbosies ar finanšu noziegumu 

izpēti. Šīs komitejas darbības lokā būs:  

1) dalībvalstu shēmas, kurās ir paredzētas 

nodokļu privilēģijas,   

2) krāpšana PVN jomā, 

3) nodokļu saistību izpilde digitālajā nozarē. 

 

Šajā komitejā strādās arī divi Latvijas deputāti –  

Krišjānis Kariņš un Roberts Zīle.  



 

Iedzīvotāju skaits  Eiropas Savienībā un 
pasaules valstīs (2014. gads) 

Avots: Prezentāciju slaidi par ES 

Lai arī citos pasaules reģionos 

dzīvo vairāk iedzīvotāju, ES 

ekonomiski ir pasaules 

nozīmīgākais reģions (tirgus).  

 

Saskaņā ar Pasaules 

tirdzniecības organizācijas 

datiem Latvija ir pasaules 50 

bagātāko valstu vidū*. Kopumā 

Apvienotajās nācijās uzņemtas 

193 valstis. 

 

*Avots: http://ejuz.lv/agatiba 

 

http://ejuz.lv/agatiba  

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lv
http://ejuz.lv/agatiba
http://ejuz.lv/agatiba
http://ejuz.lv/agatiba
http://ejuz.lv/agatiba
http://ejuz.lv/agatiba
http://ejuz.lv/agatiba


Eiropas Savienības ārpolitika un 

drošības politika 

• ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķi ir sargāt ES kopējās vērtības, 

pamatintereses, neatkarību un integritāti, stiprināt ES drošību, saglabāt mieru un stiprināt 

starptautisko drošību, veicināt starptautisko sadarbību, attīstīt un stiprināt demokrātiju un 

tiesiskumu, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. 

 

• Viena no ES kopējās ārpolitikas un 

drošības politikas izpausmēm ir attīstības 

sadarbība, kuru īsteno ES valstis. 

Noskaties video : 

https://www.youtube.com/watch?v=_vF8sE-mXVE&feature=youtu.be


Attīstības sadarbība  

Attīstības sadarbība ir: 

 

• palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot to ilgtermiņa attīstību 

sociālajā un ekonomiskajā jomā, kā arī nodrošinot mieru un drošību pasaulē; 

 

• atbildīgs, dabu un resursus saudzējošs dzīvesveids. Globālajā pasaulē, dzīvojot 

nepārdomāti vai neatbildīgi, citviet pasaulē tiek radīta nabadzība un posts;  

 

• stāsts par to, kā mēs, t. sk. Latvijā, dzīvojam, lai neveicinātu postu citur pasaulē. Katrs 

cilvēks, katra organizācija un institūcija ir saistīta ar globāliem procesiem, ir atbildīga par 

savas rīcības ietekmi uz mūsu kopējo, ilgtspējīgo nākotni. Katrs, piemēram, ar saviem 

iepirkšanās ieradumiem var veicināt mazu lauksaimnieku vai globālu uzņēmumu 

ienākumus. 



Eiropas Savienība sadarbībā ar pārējo 

pasauli samazina badu un postu  

2000. gadā ANO dalībvalstu vadītāji vienojās, kā kopīgi strādāt, lai samazinātu nabadzību un 

postu pasaulē. Lielākā daļa mērķu, pateicoties kopīgam darbam, tika sasniegti: 

• uz pusi samazināts to pasaules iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo pilnīgā nabadzībā (mazāk 

nekā 1,25 ASV dolāri dienā); 

• aptuveni 90% bērnu attīstības valstīs apmeklē pamatskolu; 

• būtiski palielinājies dzimumu līdzsvars pamatskolas izglītības iestādēs; 

• uz pusi samazināts to pasaules iedzīvotāju skaits, kuriem nav piekļuves dzeramajam 

ūdenim. 

 

2015. gadā  pasaules valstu vadītāji vienojās par jauniem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 

ciešāk saistot nabadzības apkarošanu ar dabas aizsardzību, kas var samazināt klimata 

maiņas sekas. Pieņemot likumus, arvien jāpārbauda, vai tie nav pretrunā ar ilgtspējas 

mērķiem. Avots: Ārlietu ministrijas informācija 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba


 

 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi – darbības jomas  



Attīstības sadarbības piemēri. 

ES atbalsts Sīrijas bērniem 

Izmantojot ES atbalstu, Sīrijā, Jordānijā un Libānā vismaz 780 000 bērnu, no kuriem daudzi 

atrodas bēgļu nometnēs vai pārvietoti valsts iekšienē, ir saņēmuši izglītību. Skolotāja un 

sociālā darbinieka darbam sagatavoti 10 000 cilvēku.   

Avots: KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS 

PARLAMENTAM UN PADOMEI, 2014.  

Foto: flickr.com   Autors: Xavier Allard 

https://www.flickr.com/photos/xavierallard/12085480104/in/photolist-jpXfbC-9wcCzx-bJxwTz-97utn9-nwR6gC-7uZwGk-cnahMy-9u1cjf-7uhxW1-aQ7CDi-8qgU15-9qFjyA-9eQfCh-4LLyzA-97utmu-9kBDzM-cGjbZE-97WJ9v-9817c1-5FXCVp-9732h6-aqHQsE-bjJm5D-97utnh-5VsPwF-apoVsX-bvBDzQ-qgnd9-bWkQrj-bvAXQE-989u7q-65YVwk-iBGVNi-94P79C-uBBuk-g8H3v1-97YY5U-97DvxD-bvD1yN-5myKt4-k2q8op-9tc4Up-8Vudvf-97YUJh-97X8B4-97X6yK-9fT3BM-97X7tv-cCPeJs-dpXWNk


ES palīdzība Āfrikas un Āzijas 

jaunattīstības valstīm 

ES finansē bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas projektu Sjerraleones Gola 

meža rezervātos.  

ES īsteno programmas, kas samazina nabadzību 

un badu.  

Noskaties video par ES palīdzību Mjanmā! 

Foto: flickr.com    

Autors: François Quéru Video: youtube.com  

https://www.youtube.com/watch?v=8Arga17JDzk&list=PL0NKSZy4-2DYRgmnuneVmCYFyRvI6rx96
https://www.youtube.com/watch?v=8Arga17JDzk&list=PL0NKSZy4-2DYRgmnuneVmCYFyRvI6rx96
https://www.flickr.com/photos/francois_queru/10026904574/in/photolist-qLqBGs-9jjn9A-5bYCHk-bpteWw-mdS6xp-dH935W-fBZoYB-8Ptez1-4JUYxd-Yp5p8-7JFxGB-6j4m2s-gh3vp5-9YF9VS-gh3HJB-fNA1HZ-fQ3jzY-9h8GxK-2GCq6-mdYqxh-6PuHYA-hdnS2-Bu6iH-fYhz4v-4tVgax-gXpBtT-g5ecop-kZhMxm-624ewh-6tJAt1-4BkqtS-et2nAw-85Keao-4TDYPq-j1h3ab-oYCS9d-ha5vKN-dqbQiU-nePV9h-q8JnbU-9fvs3i-rfCmAw-4s8E4u-p8eNDn-oTXNhU-6zNiF-9Lue5-mdUjEz-9bt7fD-mdXruD
https://www.youtube.com/watch?v=8Arga17JDzk&list=PL0NKSZy4-2DYRgmnuneVmCYFyRvI6rx96


Kā atšķirt humāno palīdzību no 

attīstības sadarbības?  

Humānā palīdzība 

• steidzamas nepieciešamās palīdzības nodrošināšana cilvēku dzīves, veselības utt. 

apstākļu uzlabošanai nelaimes vai kritiska stāvokļa gadījumā; 

• plānota palīdzība, kas tiek nodrošināta, lai atvieglotu vai samazinātu dabas vai 

cilvēku radītu katastrofas sekas vai nelabvēlīgus apstākļus, kas rada sāpes, 

slimības, badu vai dzīvības draudus. 

 

Attīstības sadarbība 

• palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu un 

to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību un tādējādi sniegtu 

ieguldījumu nabadzības samazināšanai pasaulē. 



Eiropas Savienības kaimiņattiecību politika 

• ES kaimiņattiecību politika ir viens no ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas 

instrumentiem Eiropas labklājības, stabilitātes un drošības veicināšanai. 

 

• ES tiecas izveidot tuvas politiskas un ekonomiskas attiecības (asociācijas līgumi, kopīgi 

tirgi u. c.) ar savām dienvidu un austrumu kaimiņvalstīm (Krievijai ir īpašs statuss). 

Pašlaik ar Gruziju, Ukrainu un Moldovu ir noslēgti advancēti, jauna parauga Asociācijas 

līgumi. 

 

• Papildus tam ES lūkojas arī tālāk, nesen intensificējot sadarbību ar Centrālāzijas valstīm 

(„kaimiņu kaimiņi”) – lielu ieguldījumu šo attiecību uzlabošanā sniedza Latvija.  



Aktuālākie jautājumi  

Pēdējos gados Eiropas austrumos 

Krievijas atbalstītais karš Ukrainas austrumos. 

• ES sankcijas pret Krieviju un cīņa pret Krievijas propagandu un darbību kibertelpā; 

• Atbalsts Ukrainas valdībai;  

ES vienojas par bezvīzu režīmu Moldovai, Ukrainai un Gruzijai.  

Pēdējos gados Eiropas Savienība 

pārskatījusi savas attiecības ar 

kaimiņvalstīm, tostarp Eiropas 

Globālās stratēģijas ietvaros. Tagad tā 

vairāk nekā iepriekš orientējas uz 

drošības uzlabošanu un pragmatiskāk 

izturas pret sadarbību ar tām 

partnervalstīm, kas nevēlas dalību ES. 
Avots: ES un Ukrainas attiecības Foto: flickr.com Autors: Rebecca Harms 

http://ec.europa.eu/latvia/news/2015/20150109_lv.htm
https://www.flickr.com/photos/rebecca_harms/4311868268/in/photolist-i3tcjr-ncHwbZ-js1geR-js5BjW-js1Hfj-hPqBTj-hVByrm-js1gme-hPqpEU-hPqoK7-hPpVri-iduZTB-dZNWAe-js2dKH-7z2sdm-8Vy4Wp-7z2siy-nazA8o-6Cq7WJ-kqM4XZ-hMCpoP-hSytaA-hPpUM2-o3XJXT-nANdRj-hPqrFs-idv9Y1-hPpZYe-i2yTSM-nargWo-k5wy3g-i2NjrG-naEK5S-nc4qo2-i1cfUB-i2z4Qy-na1BwR-hSyucL-id9nZw-oW3QZt-8VB72w-jWPV9N-jWNLQX-pzR95P-ieJyRP-jWPpjX-jWP9ug-jWRQzd-jWRYYN-jWQj45


Eiropas Savienība ieviesa bezvīzu režīmu ar Moldovu 2015. gadā, savukārt lēmums par 

bezvīzu režīmu ar Gruziju un Ukrainu pieņemts 2016. gada beigās. Bezvīzu režīms paredzēts 

Asociācijas nolīgumos starp ES un trīs valstīm.  

  

Bezvīzu režīms ir skaidrs apliecinājums tam, ka ES nav aizmirsusi par saviem austrumu 

kaimiņiem. 

Foto: unian.net / UNIAN 



Informācijas avoti 

• Dzīve Eiropas Savienībā  

• Eiropas Komisijas interneta vietne par attīstības sadarbības jautājumiem 

• Eiropas Komisijas interneta vietne par tirdzniecības jautājumiem  

• Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne   

• Eiropas Savienības interneta vietne par ārlietu jautājumiem  

• Lisabonas līgums 

• Eiropas gads attīstībai   

• Eurostat (galvenie statistikas rādītāji) 

• Eiropas Savienības uzziņu materiāls par Eiropas kaimiņattiecību politiku  

• Eiropas Savienības Padomes interneta vietne   

• Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas interneta vietne 

• Eiropas Parlamenta aktuālie videomateriāli: europarltv.europa.eu  

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_lv.htm
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