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[Eiropa] tiks veidota uz konkrētu 
panākumu pamata, kas vispirms radīs 

FAKTISKU SOLIDARITĀTI

E iropas projekts sākās ar 
sadarbību ogļu un tērauda 
rūpniecības jomā, bet vēlāk 

pievērsās arī ekonomikas sektoram, 
lauksaimniecībai, sociālajiem jautājumiem, 
videi un daudzām citām politikas jomām. 
Viens no Eiropas Kopienu sākotnējiem 
mērķiem bija samazināt plaisu dažādo 
Eiropas reģionu starpā, stiprinot savu 
ekonomiku vienotību un nodrošinot 
pastāvīgu to attīstību.  Eiropas iestādes 

ieguldīja attīstības projektos, kuri atstāja 
konkrētas pēdas dalībvalstu ainavā, 
kā arī īstenoja arvien plašāku Eiropas 
pilsoņu ikdienas dzīvi ietekmējošu kopējo 
politikas jomu klāstu. Šis process nebija 
ne vienkāršs, ne iepriekšnolemts, taču 
galu galā tas ir veicinājis pastāvīgi augošu 
Eiropas valstu savstarpējo attiecību 
tīklu.  Aktuāls joprojām paliek jautājums, 
cik daudz faktiskas solidaritātes tas radījis.

Eiropas Investīciju bankas (EIB) projekts „Deutsche Bundesbahn” (Vācija), 1960–1961: dzelzceļa elektrifikācija ziemeļu–dienvidu ass savienojumā.
HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown .

Pa kreisi: līguma parakstītāji 
pulcējās Beļģijas vēstniecības 
dārzā Romā, apbrīnojot pasākuma 
atzīmēšanai izveidoto plakātu. No 
kreisās puses: Pols Henrijs Spāks, 
Konrāds Adenauers, Žans 
Šarls Snoietdopērs, Jozefs Luns un 
Valters Halšteins. © AP 1957 - Source: 
EC - Photo: Ivan Crosceneo. 
Pa labi: Plakāts par godu Romas 
līgumu parakstīšanai. HAEU, NDG 51.

Žuzeps Borels (Spānija)
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 

2004 - 2007. 
HAEU, INT 799  

“Being good neighbours, not 
fighting each other, cooperating, 
doing something together [...] is a 
big asset for the European Union.” 

Klausieties

1957.  gada 25.  martā Beļģijas, Francijas, 
Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes 
un Rietumvācijas pārstāvji parakstīja 
Romas līgumus, tādējādi nodibinot 
Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK) un 
EURATOM.   EEK dibināšanas līguma 

preambulā visi tās parakstītāji izteica 
apņemšanos uzlabot savu pārstāvēto 
valstu iedzīvotāju dzīves un darba 
apstākļus, kā arī samazināt dažādu 
reģionu atšķirības, lai nodrošinātu savu 
valstu ekonomisko un sociālo progresu.

Romas līgumi
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Eiropa iegulda 
REĢIONĀLAJĀ ATTĪSTĪBĀ

Kopējā
LAUKSAIMNIECĪBAS 
POLITIKA

Rūpes par apkārtējo 
VIDI

Petruss Matheisens (Nīderlande)
Eiropas Komisijas ierēdnis 1977 - 1986. 
HAEU, INT 215

“La première grande étape a été le règlement sur une politique régionale. Parce 
que pour faire accepter par les Etats membres qu’il y ait une politique régionale 
européenne, ça a été dur. Et ça a été un grand pas.”
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SOCIĀLĀ POLITIKA attiecībā uz darba ņēmējiem

Pa labi: darba ņēmējiem paredzētās Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienas sagatavotās mājokļu 
programmas plāni, 1955. gada janvāris. 
HAEU, CEAB 11/1666.
Vidū: Eiropas Ekonomikas kopienas Komisijas 
ziņojums par sociālās situācijas attīstību 
Kopienā, 1959. HAEU, CM2/1959 884. 
Pa kreisi: Eiropas Kopienu biļetens par Sociālās 
politikas rīcības programmu, 1974. 
HAEU, CEDEFOP 5.

Pa kreisi: Eiropas Kopienu publikāciju dienesta izdotā 
karte: Lauksaimniecība – zemes izmantojums un galvenie 
kultūraugu veidi, 1962. HAEU, CRNO 80.
Pa labi: Ekonomikas un komerczinātņu akadēmiskās 
asociācijas publicētais pētījums par Kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP) , 1964. HAEU, GR 35.

Pa kreisi: Eiropas Komisijas veidots plakāts: 
Kopējā zivsaimniecības politika (KZP) – zivju 

resursu pārvaldība mūžīgai zvejniecībai.
HAEU, NDG 316.

Pa labi: Eiropas lauksaimniecības komisāra 
Siko Mansholta vēstule Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājam Franko Marijai Malfati, kurā 
skaidrota kopējās vides politikas nepieciešamība. 

1972. gada 9. februāris.  HAEU, GR 142.

1962. gadā 
izveidotā Kopējā 

lauksaimniecības politika 
bija pirmā Eiropas līmenī 

izstrādātā kopējā 
politika.

1973. gadā Eiropas 
Komisija nāca klajā ar 

pirmo Eiropas vides rīcības 
programmu, bet Kopējo 

zivsaimniecības politiku ieviesa 
20. gadsimta 70. gados.

“ “

Hidroelektrostacijas būvniecība Taloro, Sardīnijā 
(Itālija). HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown.

Acetilēna rūpnīcas būvniecība Francijas 
dienvidrietumos. HAEU, BEI 2144 - Photo Unknown.

Pārtikas rūpniecības nozare Moldovā. 
© European Investment Bank.

Ēresunda tilts ‒ saikne starp Zviedriju un Dāniju.
© European Investment Bank.


