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Organizācija nodrošinās

TI R G U SAPLŪ ŠAN U
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ūmana deklarācija atspoguļoja
uzskatu, ka kopējs ogļu un
tērauda tirgus palīdzēs grūtībās
esošajām Eiropas ekonomikām, kuras
pēc kara bija nonākušas neapskaužamā
situācijā. Rūpnieciskās ražošanas

“

un ražošanas paplašināšanu

pastāvīgā attīstība pirmajos 20 gados
pēc Eiropas Ogļu un tērauda kopienas
izveides stiprināja plašāka iekšējā
tirgus īstenošanas mērķi, lai veicinātu
ekonomisko attīstību un izskaustu
tirdzniecības šķēršļus Eiropas valstu starpā.

Tērauda patēriņš
sešās Kopienu
dibinātājvalstīs laikā no
1952. līdz 1962. gadam teju
dubultojās, un tas turpināja
strauji attīstīties līdz pat
naftas krīzei 1973. gadā.

Eiropas Kopienu publikāciju dienesta izdotā karte: Energie et sidérurgie, 1962. HAEU, CRNO 80.

RŪPNIECĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS

Lubati domnas krāsns, Itālija, 1957. gada jūnijs. HAEU, BAC-004/1971 0081 – Photos: Unknown

Termoelektrostacija BEWAG Rietumberlīnē (Vācija), ap 1977. gadu. HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown

Ķīmiskā rūpnīca „Progil-Bayer-Ugine” Pondekleksa (Francija),
ap 1970. gadu. HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy,
L. Guelfo and M. Auffray

Strādnieks „Alfa Romeo” rūpnīcā Pomiljāno dʼArko pilsētā
Itālijā, ap 1966. gadu. HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach
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Māstrihtas līgums

Klausieties
Enrike Barons Krespo (Spānija)

Līgumu par Eiropas Savienību,
ar kuru tika grozīts un
pārdēvēts Romas līgums,
parakstīja Māstrihtā (Nīderlandē)
1992. gadā, un pirmo reizi
oficiālā līgumā bija izmantots
nosaukums „Eiropas Savienība”

B pants ietvēra iekšējā
tirgus īstenošanas redzējumu,
izveidojot pilnīgu ekonomisko
un monetāro savienību un
noslēdzot projektu ar vienotās
valūtas ieviešanu.

Māstrihtas līguma parakstīšana 1992. gada 7. februārī. © European
Communities 1992 - Source: EC - Photo: Christian Lambiotte

Klausieties
Hermans Van Rompejs (Beļģija)
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Eiropadomes priekšsēdētājs
2009 - 2014.
HAEU, INT 885


“... responsibility and solidarity.
And we kept that approach during
the crisis, two and half years.”

Žans Klods Trišē (Francija)
Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs
2003 - 2011.
HAEU, INT 797

“L’idée selon laquelle on devait
avoir la monnaie unique déjà en
place avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”
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Eiropas Parlamenta priekšsēdētāj
1989 - 1992.
HAEU, INT 884

“I insisted very much on the fact that we
had to concentrate on some points, not
the drafting of the European Constitution,
even if I was in favor of it, it was my dream
but also, to put on the table some core
concepts, core ideas that could transform
the European community.”
Eiropas Komisijas Māstrihtas līguma darba dokuments, 1992. gada februāris.
HAEU, RS 79

Māstrihtas līguma faksimilkopija. HAEU

Eiropas vienotā
valūta
Pirmā vienotās
valūtas ieviešanas plāna
aizsākums ir meklējams
1970. gadā, kad Luksemburgas
premjerministrs Pjērs Verners
prezentēja savu ziņojumu par
ekonomisko un monetāro
savienību, un šo ziņojumu
nosauca viņa vārdā.

Ekonomiskā integrācija ir mainījusi Eiropas
pilsoņu dzīvi, vienotajam tirgum garantējot brīvu
preču, kapitāla, pakalpojumu un darbaspēka
kustību. Eiro valūtas ieviešana, kura ir apritē kopš
2002. gada un kuru šobrīd izmanto 19 valstis,
ir bijusi redzamākais Šūmana deklarācijā iecerētās
tirgu saplūšanas simbols. Ekonomiskā un
finansiālā krīze 21. gadsimta pirmās desmitgades
beigās, neilgi pēc eirozonas izveides, pakļāva
eiro valūtu pirmajam lielajam pārbaudījumam.
Augšā - pa kreisi: Vernera ziņojuma projekta
pirmā lapa. Fonds personnel Pierre Werner,
Archives nationales de Luxembourg.
Augšā - pa labi: ES Padomes veidots
plakāts par eiro kā „virtuālās valūtas”
ieviešanu 1999. gada 1. janvārī. HAEU, NDG
220; Eiropas Komisijas veidots plakāts.
HAEU, NDG 203.
Lejā: Eiro zīmējumi plakāta formātā.
HAEU, NDG 484.
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