
Kā valstis

Šogad martā eiropieši atzīmēs nozīmīgu jubileju. 
Pirms 60 gadiem sešas Eiropas valstis – Francija, Vācija, 
Itālija, Beļģija, Luksemburga un Nīderlande – noslēdza 
līgumu, kas aizsāka ideju par Eiropas Savienības 
dibināšanu, kurā vairs nav iedomājami kari valstu 
starpā. Šo vienošanos pazīst kā Romas līgumu.

Sadarbībā ar 
Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā

Tu Eiropā

 apvienojās
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Gunta Apse

Š ausmīgais iznīcības laiks – Otrais pa-
saules karš beidzās 1945. gadā ar mil-
zīgiem cilvēku upuriem, sagrautām pil-
sētām un neiedomājamām sekām. Arī 

Latvija zaudēja ne vien cilvēkus, bet arī neat-
karību šī kara dēļ. Neaptverami, bet asiņainais 
karš bija sācies it kā kulturālajā un attīstītajā Ei-
ropā. Tāpēc Eiropas valstu līderi sāka domāt, kā 
izdarīt tā, lai šādi notikumi nekad neatkārto-
tos. Viņiem bija nepieciešams labs plāns, kāds 
vēl nekad nebija īstenots. Fo
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pas valstīm vairs nevajadzētu pašām pārvaldīt 
savas ogļu un tērauda ražotnes. Tā vietā šīs ra-
žotnes vajadzētu pārvaldīt visu iesaistīto valstu 
pārstāvjiem. Tad valstīm vajadzētu sēsties pie 
sarunu galda, apspriesties un kopīgi pieņemt 
lēmumus, un karš starp šīm valstīm nebūtu ie-
spējams. 

Pārliecina politiķus
Žanam Monē šķita, ka viņa plāns patiešām va-
rētu izdoties, ja vien Eiropas līderi būtu ar mie-
ru to izmēģināt. Viņš runāja par to ar draugu 
Robēru Šūmanu, kurš bija ministrs Francijas 
valdībā. Robērs Šūmans uzskatīja, ka tā ir lielis-
ka ideja, un viņš par to paziņoja nozīmīgā runā 
1950. gada 9. maijā. Šī runa pārliecināja ne tikai 
Francijas un Vācijas valstsvīrus, bet arī Beļģijas, 
Itālijas, Luksemburgas un Nīderlandes politi-
ķus. Viņi 1951. gadā nolēma apvienot ogļu un 
tērauda ražotnes un izveidot apvienību, ko no-
sauca par Eiropas Ogļu un tērauda kopienu. Tā, 
viņuprāt, varēja nodrošināt mieru un no jauna 
uzbūvēt pēc kara iznīcināto Eiropu. 

Viens tirgus sešām valstīm
Šīs sešas valstis tik labi sadarbojās savā starpā, 
ka drīz tika nolemts izveidot vēl vienu apvienī-
bu, ko nosauca par Eiropas Ekonomikas kopie-
nu. Tā tika nodibināta 1957. gada 25. martā, 
noslēdzot vienošanos, ko visā pasaulē sauc par 
Romas līgumu. Tam dots Itālijas galvaspilsētas 
vārds, jo līgums noslēgts tieši tur. Viena no gal-

venajām šo valstu idejām bija 
izveidot “kopējo tirgu”, lai bū-
tu vieglāk tirgoties savā star-
pā. Līdz tam kravas mašīnām, 
vilcieniem un liellaivām, kas 
pārvadāja preces no vienas 
valsts uz otru, vajadzēja ap-
stāties uz robežas, pārbaudīt 
dokumentus un maksāt nau-
du, ko sauc par muitas no-

dokļiem. Kopējā tirgus mērķis bija atbrīvoties 
no šīm pārbaudēm, kavēkļiem uz robežas un 
muitas nodokļiem, ļaujot valstīm tirgoties vie-
nai ar otru, it kā tās būtu viena valsts.

No kopienas uz savienību
Kopējais tirgus drīz vien cilvēku dzīvi padarī-

ja vienkāršāku. Viņiem bija vairāk naudas tērē-
šanai, vairāk pārtikas un lielāka preču daudzvei-
dība veikalos. Citas kaimiņvalstis to redzēja, un 
pagājušā gadsimta 60. gados dažas no tām iztei-
ca vēlēšanos piebiedroties apvienībai.  Ideja bi-
ja aizrāvusi daudzas valstis, un 1995. gadā ap-
vienībā jau bija 15 biedru. Kopīgi tika  paveik-
tas daudzas lietas – uzbūvēti 
jauni ceļi, dzelzceļi, strā-
dāts pie vides aizsardzī-
bas, ar laiku ceļotāji bez 
pasu kontroles varēja 
ceļot no vienas valsts 
uz citu. Tāpēc kopie-
nai vajadzēja pie-
mērotāku nosau-
kumu, un 1992. 
gadā to nolē-
ma saukt par 
Eiropas Sa-
vienību.

Žans Monē

 Romas līguma  

parakstīšana 1957. gada  

25. martā.

Neļaut valstīm karot
Francūzis, vārdā Žans Monē, daudz par to do-
māja. Viņš saprata, ka valstis karošanai izman-
to divas lietas: dzelzi tērauda un tālāk jau tan-
ku, ieroču, bumbu u.c. karam vajadzīgu lietu ra-
žošanai un ogles, kas dod enerģiju rūpnīcām un 
dzelzceļiem. Eiropā bija daudz ogļu un tērau-
da. Tāpēc Eiropas valstīm bija viegli ražot ie-
ročus un iesaistīties karā. Tā Žans Monē nāca 
klajā ar jaunu drosmīgu ideju, ka Francijas un 
Vācijas valdībām un, iespējams, arī citām Eiro-


