
Eiropas Savienība:446 miljoni cilvēku – 27 valstis
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Celmlauži — daži no Eiropas projekta arhitektiem
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Lielā paplašināšanās: austrumu un rietumu apvienošana

Berlīnes mūra krišana – komunisma beigas
ES sāk sniegt ekonomisko palīdzību –
Phare programma

Noteikti kritēriji, kas jāizpilda, lai valsts 
pievienotos ES:
• demokrātija un tiesiskums
• funkcionējoša tirgus ekonomika
• spēja īstenot ES tiesību aktus
Sākas oficiālas sarunas par iestāšanos ES

Kopenhāgenas augstākā līmeņa sanāksmē 
panākta vienošanās par lielu 
paplašināšanos, pievienojot 10 valstis
Desmit jaunās ES dalībvalstis: Kipra, 
Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, 
Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, 
Slovēnija

1989

1992

1998

2002

2004

2007 Bulgārija un Rumānija iestājas ES

2013 Horvātija pievienojas 1. jūlijā



Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis

Valsts Iedzīvotāji
(miljonos) 2018. gadā

Bosnija un Hercegovina 3,5

Melnkalne 0,6

Kosova saskaņā ar ANO DP Rezolūciju Nr. 
1244 1,8

Ziemeļmaķedonija 2,1

Albānija 2,9

Serbija 7,0

Turcija 79,8



Pamatlīgumi – uz tiesiskuma balstītas demokrātiskas 
sadarbības pamats

Eiropas Ogļu un tērauda kopiena

Romas līgumi:
• Eiropas Ekonomikas kopiena
• Eiropas Atomenerģijas kopiena 
(EURATOM)

Vienotais Eiropas akts: vienotais tirgus

Līgums par Eiropas Savienību jeb 
Māstrihtas līgums
Amsterdamas līgums

1952

1958

1987

1993

1999

2003 Nicas līgums

2009 Lisabonas līgums



ES Pamattiesību harta

Saistoša jebkurai rīcībai Eiropas Savienībā
54 panti apkopoti 6 sadaļās: 

Brīvības Vienlīdzība

Solidaritāte Pilsoņu tiesības Tiesiskums

Cieņa



ES iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar pārējo pasauli

Iedzīvotāju skaits miljonos

446

1433
1366

127 146

329

EU (2019) China
(2019)

India (2019) Japan
(2019)

Russia
(2019)

United
States
(2019)

(2020)



Cik cilvēku dzīvo ES? 

Iedzīvotāju skaits miljonos 
(2019. gadā)

Kopumā 446 miljoni
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Eiropas ekonomika: spēcīgāka kopā 

2008: Amerikas Savienotajās Valstīs sākas pasaules mēroga 
finanšu krīze.
Eiropas valstu vadītāju koordinēta reakcija:

• Apņemšanās saglabāt eiro un nodrošināt finansiālo stabilitāti 

• Jauni krīzes pārvaldības rīki un noteikumu reformas:

Eiropas stabilitātes mehānisms: fonds, kas palīdz īpaši lielās ekonomiskās 
grūtībās nonākušām valstīm

Jauni tiesību akti banku stabilitātes nodrošināšanai

Banku savienība: ES mēroga banku pārraudzība un mehānisms finansiāli 
dzīvotnespējīgo banku slēgšanai

• Labāka ekonomikas pārvaldība:

Eiropas pusgads: ikgadēja valsts budžetu koordinēšanas procedūra

Pakts “Euro plus”, Fiskālais pakts: abpusēja apņemšanās nodrošināt 
pārdomātu valsts finanšu pārvaldību



Investīciju plāns Eiropai

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

Investīciju plāns Eiropai, kas tika pieņemts 2014. gada novembrī, izmanto 
valsts garantijas, lai veicinātu privātas investīcijas. 

Ar šā plāna ietvaros izveidotā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda
starpniecību jau ir izdevies mobilizēt investīcijas 439 miljardu eiro apmērā 
(līdz 2019. gada oktobrim), tā pārsniedzot cerēto. 

Ar šā plāna investīcijām tika sniegts atbalsts 1,1 milj. darbvietu izveidei, 
un ir paredzēts, ka līdz 2022. gadam šis skaitlis pieaugs līdz 1,7 
miljoniem. 

Vairāk nekā miljons mazo un vidējo uzņēmumu gūs labumu no uzlabotas 
piekļuves finansējumam, un plāns ir palīdzējis palielināt ES iekšzemes 
kopproduktu par 0,9 %.



Banku savienība: drošas un uzticamas bankas

ES reakcija uz finanšu krīzi  

• Noteikumu kopums

Jauni likumi nodrošina, lai bankām būtu pieejams 
adekvāts kapitāls un uzlabota risku vadība

• Pārraudzība 

Eiropas Centrālā banka nodrošina +/- 130 svarīgāko 
banku pārraudzību

Valsts banku pārraugi strādā ciešā sadarbībā

• Noregulējums

Eiropas mēroga Vienotā noregulējuma valde var lemt par 
finansiāli dzīvotnespējīgas bankas pakāpenisku likvidāciju.

Valdes darbību nodrošina fonds, kurā bankas veic 
iemaksas, tādējādi nodrošinot, ka šis slogs nav jāuzņemas 
nodokļu maksātājiem.



Kā ES izlieto savu naudu?

ES 2019. gada budžets bija aptuveni 165,8 miljardi eiro — absolūtā
izteiksmē tā var šķist liela summa, bet tas ir tikai 1 % no gada laikā
dalībvalstu ekonomikas radītās bagātības.



Klimata pārmaiņas: ES vērienīgie mērķrādītāji

Mērķis līdz 2050. gadam kļūt par
pasaulē pirmo klimatneitrālo
kontinentu ir mūslaiku lielākais
izaicinājums un arī izdevība. Lai šo
mērķi sasniegtu, Eiropas Komisija
2019. gada decembrī ir nākusi klajā
ar Eiropas zaļo kursu.

Zaļais kurss ir stūrakmens
Komisijas stratēģijai virzībā uz
Apvienoto Nāciju Organizācijas
2030. gada programmas un
ilgtspējīgas attīstības mērķu
īstenošanu.

Vērienīgāki ES klimata mērķi 2030. un 2050. gadam 

Komisija līdz 2020. gada martam nāks klajā ar pirmā Eiropas klimata akta priekšlikumu. Ar to 
2050. gadam nospraustais klimatneitralitātes mērķis tiks nostiprināts tiesību aktos. 

ES jau ir sākusi ekonomiku modernizēt un pārveidot tā, lai to ievirzītu uz klimatneitralitāti. No 
1990. gada līdz 2018. gadam tās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājās par 23 %, bet 
ekonomika pieauga par 61 %. 

Līdz 2020. gada vasarai Komisija nāks klajā ar ietekmes ziņā novērtētu plānu, kā 2030. gadam 
nosprausto ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķrādītāju atbildīgi palielināt 
vismaz līdz 50 %, tiecoties uz 55 %, salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.



Eiro – Eiropas vienotā valūta 

Kāpēc ir vajadzīgs eiro?
• Nav svārstību riska un papildu izmaksu par 

valūtas maiņu

• Vairāk izvēles iespēju un stabilākas cenas 
patērētājiem

• Ciešāka ekonomiskā sadarbība starp ES 
valstīm

Var izmantot visās eirozonas 
valstīs
• Monētas: vienā pusē valsts simbolika, 

otra puse visur vienāda

• Banknotes: valstīm nav atšķirīgu 
elementu

ES valstis, kurās izmanto eiro
ES valstis, kurās neizmanto eiro



Vienotais tirgus - izvēles brīvība

Vienotais tirgus ir radījis:

• būtiski mazākas cenas daudziem produktiem 
un pakalpojumiem, t. sk. 
aviopārvadājumiem un tālruņu zvaniem

• patērētājiem lielāku izvēli

• miljoniem jaunu darbvietu

• vairāk iespēju uzņēmumiem

Četras pārvietošanās brīvības:

• precēm

• pakalpojumiem

• cilvēkiem

• kapitālam



Savienota Eiropa. Digitālais vienotais tirgus

No 2015. gada maija Eiropas Komisija ir izstrādājusi lielāko daļu priekšlikumu, kas 
izziņoti tās Digitālā vienotā tirgus stratēģijā. To vidū:

• 2017. gada jūnijā tika atcelta maksa par viesabonēšanu, un no tā brīža, 
izmantojot mobilās ierīces braucienos pa ES, maksājam tikpat cik savā 
valstī. 

• 2018. gada 25. maijā stājās spēkā jauni ES noteikumi par persondatu 
aizsardzību.

• Iniciatīva “WiFi4EU” visā ES atbalsta bezmaksas publisko Wi-Fi tīklāju 
izveidi vietējās sabiedrības vajadzībām.

• Jauni rīki cilvēku un uzņēmumu aizsardzībai no kiberuzbrukumiem

• No 2018. gada ir spēkā jauni noteikumi, kas cilvēkiem, kuri braukā pa ES, 
ļauj izmantot savus tiešsaistes filmu un televīzijas abonementus, e-
grāmatas, videospēles un mūzikas pakalpojumus. 

• 2018. gadā plānots 1 miljardu eiro ieguldīt pasaules līmeņa Eiropas 
superdatoru infrastruktūras izveidē.



Sociālā Eiropa

• Eiropas Sociālā harta garantē sociālekonomiskās pamattiesības. Tā garantē daudzas ikdienas 
cilvēktiesības, kas saistītas ar nodarbinātību, mājokli, veselību, izglītību, sociālo aizsardzību un 
labklājību.

• Eiropas Sociālais fonds ir Eiropas galvenais nodarbinātības atbalstes instruments, kas palīdz 
cilvēkiem atrast labāku darbu un visiem ES pilsoņiem nodrošina taisnīgākas darba iespējas. Ik 
gadu ieguldītie 10 miljardi eiro miljoniem eiropiešu uzlabo darba izredzes, sevišķi tiem, kuriem 
grūti dabūt darbu.

• Eiropas Nodarbinātības stratēģijas galvenais mērķis ir visā ES radīt vairāk darba vietu un 
labākas darba vietas.

• Garantija jauniešiem ir visu dalībvalstu apņemšanās nodrošināt, lai visi jaunieši, kuri vēl nav 
sasnieguši 25 gadu vecumu, saņemtu kvalitatīvu piedāvājumu

• strādāt,
• turpināt izglītošanos,
• būt par mācekli
• vai stažēties

– četru mēnešu laikā no dienas, kad palikuši bez darba vai pametuši formālo izglītošanos.

Eiropā ir pasaulē labākā sociālā aizsardzība, un tā ieņem augstu 
vietu dzīves kvalitātes un labklājības ziņā. 

Tas tiek panākts ar vairākām iniciatīvām:



Pārvietošanās brīvība

Šengena

• Uz 22 ES valstu un Norvēģijas, 
Lihtenšteinas, Šveices un Islandes robežām 
netiek veiktas policijas un muitas pārbaudes.

• Pastiprināta kontrole uz ES ārējās robežas

• Uzlabota sadarbība starp dažādu ES 
dalībvalstu policijas iestādēm

• Ceļojot pa ES valstīm, iegādājieties un 
vediet mājās jebkuras personīgai lietošanai 
paredzētas preces 



Mācības vai brīvprātīgais darbs ārzemēs

Programma 
“Erasmus+”

Katru gadu vairāk nekā 

400 000 jauniešu studē vai iegūst 

personisko izaugsmi citās Eiropas valstīs 

ar ES “Erasmus+” programmas 

atbalstu, kas ir paredzēta izglītībai, 

apmācībai, jaunatnei un sportam.

Turklāt “Erasmus+” atbalsta Eiropas 

Solidaritātes korpusu un Eiropas 

Brīvprātīgo dienestu.



Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

• ES Pamattiesību harta

• Kopīga cīņa pret terorismu 

• Sadarbība starp policiju un 
tiesībsargājošajām iestādēm 
dažādās ES valstīs

• Koordinēta politika patvēruma 
sniegšanas un imigrācijas jomā

• Civiltiesiskā sadarbība  



Eiropas Savienība – miera un labklājības eksportētāja

Kopīgā ārpolitika un drošības politika.

ES īsteno vērienīgu tirdzniecības sarunu programmu 
un līdzsvarotu un progresīvu tirdzniecības politiku, 
izmantojot globalizācijas iespējas.

Jauni tirdzniecības nolīgumi ar:

• Kanādu (2017)

• Japānu (2018)

• un daudzi citi…

Palīdzība attīstības jomā un humānā palīdzība.

•Civilās aizsardzības mehānisms – valdības atbalsts, 
ko sniedz uzreiz pēc katastrofas 

•“rescEU” – jauna sistēma, kurai jāuzlabo vispārējās 
spējas reaģēt katastrofu gadījumos.



ES stiprina sadarbību drošības un aizsardzības jomā 

ES ārpolitikas un drošības politikas centrā ir:

• starptautiskā miera un drošības veicināšana, 
• sadarbība attīstībai, 
• cilvēktiesības un tiesiskums,
• reaģēšana ārkārtas humanitārās situācijās un klimatiskās kataklizmās. 

Pasaules mērogā ES izmanto savus diplomātiskos, politiskos, ekonomiskos, drošības un 
humanitāros līdzekļus, lai miermīlīgi atrisinātu konfliktus, īpaši Lībijā, Sīrijā un Ukrainā. 

2017. gada decembrī 25 dalībvalstis vienojās izveidot pastāvīgu strukturētu sadarbību – juridiski 
saistošu sistēmu ciešākai sadarbībai drošības un aizsardzības jomā. 

2017. gadā sāka darboties Eiropas Aizsardzības fonds sadarbībai kopīgu rūpniecības aizsardzības 
izstrādājumu un tehnoloģiju pētniecībā un izstrādē. Līdz 2020. gadam fonds būs ieguldījis 90 
miljonus eiro pētniecībā un 500 miljonus eiro attīstībā. 

2019. gada aprīlī Eiropas Parlaments apstiprināja fonda plānus no 2021. gada līdz 2027. gadam ES 
nākamajā ilgtermiņa budžetā saņemt aptuveni 13 miljardus eiro un finansēt kopdarbīgas 
pētniecības projektus, galvenokārt ar dotācijām.



ES ir lielākā attīstības palīdzības sniedzēja pasaulē

Sniedzot palīdzību un sadarbojoties, tā atbalsta jaunattīstības valstis
un to pāreju uz ekonomisko un sociālo stabilitāti.

2018. gadā Eiropas Savienība un tās
dalībvalstis joprojām bija pasaules
lielākās oficiālās attīstības palīdzības
sniedzējas un pastiprināja centienus, kas
vērsti uz jaunattīstības valstīm.

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu
kolektīvā palīdzība 2018. gadā bija
vairāk nekā 74,4 miljardi eiro.

2018. gada septembrī tika izveidota
Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu investīciju
un darbvietu alianse. Tās mērķis ir
augstākā līmenī pacelt ES partnerību ar
Āfriku. Tā palīdzēs uzlabot darba vietu
radīšanu Āfrikā, atbalstot izglītību un
prasmes, veicinot tirdzniecību un
mobilizējot ieguldījumus ekonomikas
stratēģiskajās nozarēs.



Dzimumu līdztiesība

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir ietverta ES pamattiesībās.

ES mērķis ir palīdzēt sievietēm dabūt tādu darbu, kādu viņas grib, un tādu
pašu atalgojumu kā vīriešiem, kā arī palīdzēt viņām līdzsvarot darbu ar citām
dzīves jomām.

• Nodarbinātība. 2017. gadā ES sieviešu īpatsvars darbā palielinājās līdz
66,6 % salīdzinājumā ar gandrīz 80 % vīriešu.

• Vienāds atalgojums. Sievietes ES saņem vidēji par 16 % mazāk nekā
vīrieši. 2017. gadā ES nāca klajā ar rīcības plānu, kas sagatavots ar mērķi
novērst sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības.

• Finansēšana. Ieguldīšana īpašās darbības, kuras palīdz sievietes ievest
darba dzīvē ar pārkvalificēšanās un prasmju uzlabošanas shēmām,
palīdzība sievietēm atgriezties darbā pēc pārtraukuma, nodrošinot
kvalitatīvu aprūpi bērniem, individuālas konsultācijas sievietēm, kas palīdz
darba devējiem izprast sieviešu grūtības.

• Ekonomika. Plaisa starp vīriešiem un sievietēm nodarbinātībā ES
ekonomikai izmaksā 370 miljardus eiro gadā. Dzimumu līdztiesības
uzlabojumi ļautu līdz 2050. gadam izveidot 10,5 miljonus darba vietu un par
1,95–3,15 triljoniem eiro palielināt ES ekonomikas kopapjomu.

Cita svarīga prioritāte ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un meitenēm. ES
finansētā kampaņa “NON.NO.NEIN” mudina vīriešus un sievietes nostāties
pret tādu vardarbību.



Labāka veselība un vide

ES darbība ir palīdzējusi nodrošināt:

• tīrāku ūdeni peldvietās
• daudz mazāk skābā lietus 
• bezsvina benzīnu 
• vecu elektroiekārtu vieglu un drošu 

likvidēšanu
• stingrus noteikumus par pārtikas 

nekaitīgumu no lauka līdz galdam 
• bioloģiskāku un kvalitatīvāku 

lauksaimniecību 
• iedarbīgākus brīdinājums uz cigaretēm 

par ietekmi uz veselību
• visu ķīmisko vielu reģistrēšanu un kontroli 

(REACH)

Piesārņojumam nav robežu, tāpēc jārīkojas 
vienoti



Patērētāju tiesību aizsardzība 

• Skaidrs marķējums

• Veselības un drošības standarti

• Negodīgas prakses aizliegums līgumos

• Pasažieru tiesības, piemēram, kompensācija par ilgu kavēšanos 

• Palīdzība problēmu risināšanā 

Jūs kā patērētāju aizsargā pamatlikumi visā ES pat 
tad, kad ceļojat vai iepērkaties internetā



Trīs galvenie spēlētāji

Eiropas Parlaments

- cilvēku balss

Dāvids Sasoli, Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs

Eiropadome un Padome

- dalībvalstu balss

Šarls Mišels, Eiropadomes priekšsēdētājs

Eiropas Komisija

- kopīgo interešu veicinātāja

Urzula fon der Leiena, 
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja



ES iestādes

Eiropas Parlaments

Tiesa Revīzijas 
palāta

Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteja Reģionu komiteja

Ministru padome
(Padome) Eiropas Komisija

Eiropas Investīciju banka Eiropas Centrālā bankaAģentūras

Eiropadome (augstākā 
līmeņa sanāksme)



Kā top ES tiesību akti?

Iedzīvotāji, interešu grupas, eksperti: diskutē, apspriežas

Komisija: izstrādā priekšlikumu 

Parlaments un Ministru padome: kopā lemj 

Valsts vai vietējās iestādes: īsteno

Komisija un Tiesa: uzrauga īstenošanu



Ministru padome – dalībvalstu balss

• Pa vienam ministram no katras ES dalībvalsts

• Prezidentūra: mainās ik pēc sešiem mēnešiem

• Kopā ar Parlamentu lemj par ES likumdošanu un budžetu

• Vada kopējo ārpolitiku un drošības politiku



Ministru padome – kā notiek balsošana

Lielāko daļu lēmumu Padome pieņem ar t. s. “divkāršo balsu 
vairākumu”.  

Lēmums jāatbalsta vismaz: 

• 55 % dalībvalstu
• dalībvalstīm, kas pārstāv 65 % ES iedzīvotāju



Augstākā līmeņa sanāksme Eiropadomē

• Notiek vismaz 4 reizes gadā

• Nosaka vispārējo ES politikas kursu

• Priekšsēdētājs: Šarls Mišels

Visu ES valstu un valdību vadītāju sanāksme



stais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

• Divas lomas: 

– vada Ārlietu padomes sanāksmes

– Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

• Pārvalda kopējo ārpolitiku un drošības politiku

• Eiropas Ārējās darbības dienesta vadītājs

Žuzeps Borels



Eiropas Komisija — kopīgo interešu veicinātāja

27 komisāri, pa vienam no katras ES dalībvalsts

• Izstrādā jaunu tiesību aktu priekšlikumus

• Izpildiestāde

• Līgumu izpildes uzraudzītāja

• Pārstāv ES starptautiskajā arēnā



Tiesa – tiesiskuma nodrošinātāja

27 neatkarīgi tiesneši, pa vienam no katras ES dalībvalsts

• Lemj par ES tiesību aktu interpretāciju
• Nodrošina, lai ES tiesību aktus visās ES dalībvalstīs 

piemērotu vienādi



Eiropas Ombuds

Emīlija O'Reilija
Eiropas Ombuds

• Izmeklē sūdzības saistībā ar sliktu vai iztrūkstošu pārvaldi no ES 

iestāžu puses

• Piemēram: netaisnīgums, diskriminācija, ļaunprātīga varas 

izmantošana, nevajadzīga kavēšanās, atbildes nesniegšana vai pareizo 

procedūru neievērošana

• Ikviens Eiropas Savienībā var iesniegt sūdzību



Eiropas Revīzijas palāta kontrolē 
naudas tērēšanu

27 neatkarīgi locekļi

• Pārbauda, vai ES finansējums tiek izlietots pienācīgi 

• Var pārbaudīt jebkuru personu un organizāciju, kas strādā ar ES 

naudu



• Nodrošina cenu stabilitāti

• Kontrolē naudas piedāvājumu un nosaka procentu likmes

• Uzrauga banku drošību

• Darbojas neatkarīgi no dalībvalstu valdībām

Eiropas Centrālā banka pārvalda eiro

Kristīne Lagarda
Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja



Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja –
pilsoniskās sabiedrības balss

• Pārstāv arodbiedrības, darba devējus, lauksaimniekus, 

patērētājus utt.

• Sniedz ieteikumus par jauniem ES tiesību aktiem un 

politiku

• Sekmē pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES lietās



Reģionu komiteja – pašvaldību balss

• Pārstāv pilsētas un reģionus

• Sniedz ieteikumus par jauniem ES tiesību aktiem un 

politiku

• Sekmē pašvaldību iesaisti ES lietās



Kā sazināties ar ES

Vai jums ir kādi jautājumi par ES? Vaicājiet dienestam Europe 
Direct!

• Pa tālruni, e-pastā vai sarunā 
tiešsaistē

• Reģionāli informācijas centri visā 
ES

europa.eu/europedirect
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