
1957.g. Sava nauda ir visām sešām Eiropas 
Savienības dibinātājvalstīm: Beļģijai (franks), 
Vācijai (marka), Francijai (franks), Itālijai (lira), 
Luksemburgai (franks) un Nīderlandei (guldenis). 
Vārds „nauda” radies Senajā Romā no Junonas 
Monētas tempļa nosaukuma, kur tika kaltas 
monētas.

1961.g. Tiek uzcelts Berlīnes mūris 
– tā dēvētā „dzelzs priekškara” izpausme 
dzelzsbetonā. Mūris sadala Vācijas 
vēsturisko galvaspilsētu divās daļās un šķir 
ģimenes, kopienas un Eiropu turpmākos 

 28 gadus.

1960tie  Tiek pieņemta 
Kopējā lauksaimniecības politika, 
lai nodrošinātu drošas un stabilas 
pārtikas piegādes, atbalstot ražotājus 
lauksaimniecības nozarē.

1968.g.  Muitas savienības 
izveide ir pirmais nopietnais 
solis ceļā uz ekonomikas 
integrāciju. Tiek atcelti muitas 
nodokļi, vienkāršojot pārrobežu 
tirdzniecību. Divu gadu laikā 
Kopienā tirdzniecība pieaug 
seškārtīgi. 

1973.g.  Politiskie nemieri 
Tuvajos Austrumos izraisa 
pirmo „naftas krīzi”, radot 
ekonomiskas un sociālas dabas 
grūtības visā pasaulē. Dānija, Īrija 
un Apvienotā Karaliste pievienojas 
Eiropas Kopienai, valūtas grozam 
pievienojot kronu, īru mārciņu un 
angļu mārciņu.

1979.g.  Notiek 
pirmās tiešās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas, 
kurās dalībvalstu pilsoņi 
var balsot par tīkamāko 
kandidātu. 

1981.g. Grieķija un 
drahma pievienojas Kopienai. 
Par Senās Grieķijas drahmu 
mums šodien atgādina „Atēnu 
pūces“ simbols, kas attēlots uz 
Grieķijas viena eiro monētām.

1986.g.  Spānija un 
Portugāle pievienojas Kopienai, 
palielinot dalībvalstu skaitu līdz 
12 un augošajam valūtu grozam 
pievienojot pesetu un eskudo.

1989.g.  PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova 
reformas likvidē barjeras, kas sadala Eiropu. 

 Dzelzs priekškars paceļas, kad Ungārija atver 
robežas ar Austriju un krīt Berlīnes mūris, 

 no jauna apvienojot Eiropu.

           1995.g.  Austrija, Somija un Zviedrija 
   pievienojas tikko izveidotajai Eiropas 
   Savienībai, palielinot dalībvalstu skaitu
līdz 15 un pievienojot šiliņu, marku un kronu. 
Austrijas naudas kaltuve tika izveidota 1194.†gadā monētu 
kalšanai no sudrabā samaksātās izpirkuma maksas 
par Anglijas karaļa Ričarda Lauvassirds atbrīvošanu no 
austriešu gūsta.

1999.g.  Šengenas teritorija, par kuru 
pirmoreiz vienojās 1985. gadā Luksemburgas 
pilētā Šengenā, ar Amsterdamas līgumu tiek 
paplašināta līdz 13 valstīm. 

 Lielai ES daļai tagad ir vienota ārējā 
 robeža, un ļaudis, tostarp tie, kas nav ES 

pilsoņi, var brīvi pārvietoties Šengenas 
teritorijā.

2000.g.  ES valstu un valdību 
vadītāji nāk klajā ar Lisabonas rīcības 
programmu – virkni ambiciozu 
reformu, kuru mērķis ir līdz 2010. 
gadam padarīt Eiropas Savienību par 
visdinamiskāko un konkurētspējīgāko 
uz zināšanām balstīto ekonomiku 
pasaulē.

2004.g.  Eiropas 
Savienībā tagad ir 
25†valstis, jo tiek 
uzņemta Čehija (krona), 
Igaunija (krona), Kipra 
(mārciņa), Latvija (lats), 
Lietuva (lits), Ungārija 
(forints), Malta (lira), 
Polija (zlots), Slovēnija 
(tolārs) un Slovākija 
(krona).

1957.g. Romas 
līgums atzīst, ka 
ekonomikas politikas 
konverģence ir būtiska, 
lai sekmētu stabilitāti, 
dzīves līmeņa pieaugumu 
un ciešākas saites starp 
dalībvalstīm.

1969.g.  Luksemburgas 
premjerministrs Pjērs Vernērs 
(Pierre Werner) ierosina trīs 
posmu procesu virzībā uz EMS 
un vienoto valūtu augstākā 
līmeņa sanāksmē Hāgā. Dalībvalstis 
Vernēra plānu pieņem 1971. gadā.

1971.g.  Bretonvudas 
sistēma, kas valūtas piesaista 
zelta standartam, tiek atcelta, 
jo palielinās zelta cena. Tas rada 
nestabilitāti starptautiskajos 
tirgos un samazina pasaules 
tirdzniecības apjomus. 

1972.g.  Pieņemot Valūtas kursa mehānismu 
(VKM), ko dēvē par „čūsku tunelī”, dalībvalstis fi ksē 
valūtu apmaiņas kursus attiecībā pret ASV dolāru, lai 
uzlabotu ekonomisko stabilitāti un sniegtu EMS jaunu 
impulsu. Tomēr naftas krīzes izraisīto ekonomisko 
traucējumu dēļ ERM drīz tiek pamests. 

1978.g.  Lai atjaunotu stabilitāti, Brēmenes 
sammits ierosina ieviest Eiropas monetāro sistēmu 
(EMS), kas valūtas kursus noturētu noteiktās robežās. 
Nākamajā desmitgadē EMS sekmē lielāku valūtas kursu 
stabilitāti un tirdzniecību Eiropā.

1987.g.  Pēc Žaka Delora (Jacques Delors) ierosmes 
spēkā stājas Vienotais Eiropas akts, kas sagatavo augsni 
brīvai preču, pakalpojumu, kapitāla un personu apritei. 

 Tiek noteikts, ka vienotā tirgus izveides termiņš ir 
 1992. gads.

1989.g. Madridē Eiropas līderi vienojas par 
prezidenta Delora ekonomiskās un monetārās 
savienības izveides trīs posmu plānu, kurā 
paredzēts, ka vienoto valūtu pārvaldīs Eiropas 
Centrālā banka. 

1991.g.  Eiropadome pieņem „Māstrihtas 
kritērijus” – iestāšanās noteikumus EMS. Tie nosaka 
ekonomiskus ierobežojumus valdībām, lai nodrošinātu, 
ka vienotās Eiropas valūtas zonā tiek sasniegta 
pietiekama ekonomiskā konverģence.

1992.g.  Sāk darboties vienotais tirgus. 
Mašīnas vairs neaptur pie iekšējām robežām, 
un preces un pakalpojumi var brīvi pārvietoties 
visā Kopienā, pasaules lielākajā integrētajā 
tirdzniecības blokā.

1994.g.  Tiek izveidots Eiropas 
Monetārais institūts, lai koordinētu valstu 
centrālās bankas, kas īsteno EMS nepieciešamās 
institucionālās pārmaiņas.

1995.g.  Eiropadomes sanāksmē 
Madridē tiek paziņots nākamās 
Eiropas vienotās valūtas nosaukums 
– eiro, kas tiks ieviests 1999. gada 

 1. janvārī. 

1997.g.  Amsterdamas Eiropadomē tiek 
noslēgta vienošanās par Stabilitātes un izaugsmes 
paktu.   

1998.g.  Frankfurtē tiek dibināta 
 neatkarīga Eiropas Centrālā banka. 
    

1999.g.  Eiro tiek ieviests 11 
dalībvalstīs, kas veido Eirozonu. Tomēr 
banknotes un monētas pagaidām nav 
pieejamas – eiro vēl aizvien ir „virtuāla” 
valūta. Grieķija Eirozonai pievienojas 
2001. gadā.

2002.g.  Jauns gads un jauna 
valūta. Notiek lielākā naudas maiņa 
vēsturē, kad ar eiro monētām un 
banknotēm aizstāj Eirozonas valstu 
valūtas. Jaunais eiro vainago gadu 
desmitus ilgušo virzību uz EMS.

2007.g. Slovēnija ir pirmā 
no jaunajām dalībvalstīm, kura 
ievieš eiro.
 Šī ir piektā gadadiena, kopš 
eiro banknotes un monētas ir 
kļuvušas par neatņemamu Eiropas 
iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļu. 
Eiro zonas dalībvalstis emitēja 
speciālu divu eiro monētu, lai 
atzīmētu 50. gadadienu, kopš tika 
parakstīts Romas Līgums – radot 
aizsākumu Eiropas Kopienai.

Sabiedrība un kultūra

1961.g.  „Es redzu Zemi, tā ir tik skaista,” 
šie ir pirmie vārdi, kas atskanējuši kosmosā. 
Padomju kosmonauts Jurijs Gagarins ir 
pirmais cilvēks, kas devās kosmosā ar Vostok 
1, kurš gaisā pacēlās 1961. gada 12. aprīlī. 
Valentīna Tereškova 1963. gadā kļūst par 
pirmo sievieti kosmosā ar kuģi Vostok†6. 1963.g.  Pasaulei pāri traucas 

„bītlomānija”. „Th e Beatles”, pirmā 
popmūzikas supergrupa, aizrauj 
milzīgus padsmitnieku pūļus, kur vien 
tā parādās. . Viņus dēvē par kultūras 
revolūciju un viņi turpina savu uzvaras 
gājienu, kļūstot par visu laiku vislabāk 
pārdoto popmūzikas grupu.

1969.g. „Ērglis ir 
nolaidies,” ziņo Apollo 11 
apkalpe no Miera jūras uz 
Mēness. Apollo komandieris 
Nils Ārmstrongs ir pirmais 
cilvēks, staigājis pa Mēness 
virsmu – tas notika 1969. 
gada 20. jūlijā.

1970tie Datori 
sastopami tikai lielās 
organizācijās un ir tik lieli, ka 
aizņem visu istabu. E-pasts ar 
atdalītājzīmi @ tiek izgudrots 
1972.†gadā. Plaši izplatīti 
kļūst atskaņotāji, kas spēlē 
lielas vinila skaņuplates.

1975.g.  Tiek izveidota 
Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA), 
lai īstenotu neatkarīgas misijas 
kosmosā. Pirmā EKA raķete 
Ariane 1 tiek palaista 1979. gada 
Ziemassvētku vakarā, un tās kravā ir 
komunikāciju satelīti.

1970tie Liela ietekme uz modi ir popzvaigznēm, 
kas nēsā bikses ar platiem galiem, platformenes 
un garus matus. Meitenes valkā apspīlētus šortus; 
pirmoreiz parādās panki ar krāsotām grebenēm un 
ķermeņa rotām.

1979.g.  Parādās Walkmanģ - stilīgs personālais stereokasešu 
atskaņotājs ar kvalitatīvu skaņu. Jaunieši pērk miljoniem šo ierīču, 
mūzikai kļūstot portatīvai. 

1981.g. Veikalos parādās pirmie veiksmīgie 
personālie datori – tos var novietot uz galda, tiem ir 
melnbalti ekrāni, to darbības ātrums ir 4,77 megaherci 
(MHz) un tiem nav cietā diska. Parādās arī pirmie 
mobilie telefoni.

1984.g.  Parādās personālie CD atskaņotāji, 
kas apvieno pārnēsājamību ar lāzera kompaktdisku 
augsto skaņas kvalitāti. Mājas datora darbības 
ātrums sasniedz gandrīz 100 MHz, tam ir 

 krāsains ekrāns un lielāka atmiņa.

1989.g.  Tims Berners Lī (Tim Berners-Lee), 
zinātnieks, kas strādā Eiropas Kodolpētījumu 
organizācijā (CERN), izgudro vispasaules tīmekli 
– sistēmu informācijas atrašanai un apmaiņai 
intertīklā.

1990tie  Mājas datoru darbības 
ātrums sasniedzis vairākus simtus MHz, 
un izplatīta kļūst piekļuve intertīklam, 
izmantojot iezvanpieeju. E-pasts kļūst 
par parastu lietu, un sākas videospēļu 
laikmets. Desmitgades beigās visā 
pasaulē ir 24 miljoni tīmekļa serveru.

1990tie Mobilo sakaru abonentu 
skaits Eiropā pieaug no 4,2 miljoniem 
1991. gadā līdz vairāk nekā 

 230 miljoniem 2000. gadā - šo milzīgo 
pieaugumu rada Eiropas Savienībā 
mēroga GSM tehnoloģija, kas izstrādāta 
ES fi nansētos pētījumos. 

1997.g. Zemo cenu aviolīnijas 
biežu gaisa satiksmi padara pieejamu 
daudz vairāk cilvēkiem, veicinot 
tūrismu un ceļošanu visā Eiropā. Līdz 
2000. gadam tās pārvadā desmitiem 
miljonu pasažieru gadā visā ES.

21.gs.sākums Pārdoti 
miljoniem MP3 atskaņotāju – mi
niatūras ierīces, pateicoties kurām 
jums kabatā var būt līdzi tik daudz 
augsti kvalitatīvas mūzikas un video, 
cik iespējams sakrāt mūža garumā. 
Foto fi lmiņu nomaina digitālās 
fotogrāfi jas, kuras tiešsaistē var 
apskatīt miljoniem cilvēku. „Blogi” 
– tiešsaistes dienasgrāmatas, par 
kurām pirms 2004. gada neviens nebija 
dzirdējis – kļūst par ikdienas parādību, 
un jau 2006. gadā ir vairāk nekā 
50 miljoni šādu dienasgrāmatu.

2005.g. Stājas spēkā Kioto 
protokols par siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanu. ES ir viens 
no virzītājspēkiem cīņā pret klimata 
pārmaiņām visā pasaulē.

Eiropas Komisijas Ekonomikas un fi nanšu lietu ģenerāldirektorāts
 http://ec.europa.eu/economy_fi nance/

Eiro
 http://ec.europa.eu/euro

Eiropas tīmekļa vietne par Eiropas Savienības institūcijām visās Kopienas valodās
 http://ec.europa.eu

Eiropas Centrālā banka – tīmekļa vietnē apskatāmi visu eiro banknošu un monētu dizaina paraugi
 http://www.ecb.eu

Senās valūtas Eiropā 
Eiro aizstāj valstu valūtas ar senu vēsturi. Senākā 
valūta ir grieķu drahma, ko izmantoja pirms vairāk 
nekā 2500 gadiem. Romas imperatori izmantoja 
monētas, lai ziņotu par savām uzvarām un politiku, 
un Romas denāriju un aureju lietoja no Britu salām 
līdz pat Turcijai — tā bija pirmā Viseiropas valūta. 
Monētām bieži piešķīra mērvienību nosaukumus, 
piemēram, itāļu lirai un somu markai; tas tāpēc, ka 
sākotnēji tās saturēja noteiktu daudzumu zelta un 
sudraba. Zelta franks (no uzraksta francorum rex 
uz senajām monētām, kas nozīmē „franku karalis”) 
pirmoreiz tika izkalts 1360. gadā, lai atzīmētu karaļa 
Žana II atbrīvošanu no angļu gūsta. 

Dālderis pirmoreiz tika izkalts 
1519. gadā Čehijā. Dālderi ilgi 
lietoja Eiropā, taču mūsdienās tas 
saglabājies tikai kā „dolārs”.

Gatavošanās €-dienai
Eiro banknotes un monētas visā eiro zonā tika laistas 
apgrozībā 2002. gada 1. janvārī. Lai tam sagatavotos, 
tika nodrukāti vairāk nekā 14 miljardi eiro banknošu 
633 miljardu eiro vērtībā, un izkalti 52 miljardi eiro 
monētu, izmantojot 250 000 tonnu metāla. Neilgi 
pirms tam aptuveni 140 miljardi eiro tika sadalīti 
starp komercbankām un mazumtirgotājiem.  Sākumā 
eiro izmantoja līdztekus valstu valūtām, bet pēc 
diviem mēnešiem par vienīgo likumīgo maksāšanas 
līdzekli kļuva eiro.  

EMS - stabilitātes un 
konverģences nodrošināšana

EMS kandidātvalstu tautsaimniecībām bija jāpanāk 
konverģence – jākļūst līdzīgākām –, lai nodrošinātu 
ekonomisko stabilitāti. Tas tika sasniegts, izpildot 
Māstrihtas kritērijus, kuri ietvēra zemu infl ācijas līmeni, 
stabilu maiņas kursu, budžeta defi cītu, kas nepārsniedz 3 
% no IKP, valsts parādu, kas nepārsniedz 60 % no IKP, un 
zemas ilgtermiņa procentu likmes. Kad EMS bija īstenota, 
sāka darboties Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP). 
SIP noteikti tādi paši defi cīta un parāda ierobežojumi 
kā Māstrihtas kritērijos, un tas veicina ekonomiskai 
izaugsmei vajadzīgo stabilitāti, mīkstinot ekonomiskā 
cikla svārstības.

Monetārās savienības senāk
Monetārās savienības Eiropā tikušas veidotas arī senāk. Latīņu monetārā 
savienība 1867. gadā apvienoja Franciju, Beļģiju, Šveici, Grieķiju un Bulgāriju, 
izmantojot zelta un sudraba monētas, un 1875. gadā tika izveidota 
Skandināvijas monetārā savienība. Šīs savienības izira, jo zelta cena svārstījās 
attiecībā pret sudrabu, destabilizējot valūtas.  Sekmīga monetārā savienība 
bija Vācijas Federācijas monetārā savienība.  Līdz 1834. gadam tika izveidota 
muitas savienība, un valūtas maiņas kursi bija fi ksēti.  Tad parādījās vienotā 
valūta – reihsmarka, vācu markas priekštece.

Eiro dizaina veidošana
Eiro banknošu dizaina tēma ir „Eiropas laikmeti un stili”, un uz tām attēloti 
arhitektūras attēli no septiņiem Eiropas kultūras laikmetiem – piemēram, 
romāņu stils uz €10 banknotes. Attēlos uzsvērti logi un vārti, kas atspoguļo 
Eiropas atvērtības un sadarbības garu. Eiro banknotes visā eiro zonā ir vienādas. 
Eiro monētām ir kopīgs dizains vienā pusē un katrai valstij īpašs dizains otrā. 
Katra eiro zonas dalībvalsts izvēlas savu dizaina sēriju, kas atspoguļo tās vēsturi 
vai kultūru. 

Mobilitāte - Eiropas integrācijas 
pamatelements
Mobilitāte uzņēmējdarbības vai atpūtas nolūkā, vai lai pārceltos uz dzīvi citā 
Eiropas daļā, ir būtiska vairāku sociālekonomisku iemeslu dēļ:  ļaudis var doties 
turp, kur ir labākās nodarbinātības iespējas;  studenti var mācīties ārzemēs; 
paplašinās tūrisms, kas stimulē reģionālo ekonomiku. Vienotais tirgus ir likvidējis 
daudzus mobilitātes šķēršļus. Profesionālās kvalifi kācijas tiek atzītas visā ES; 
ceļošanas tirgi ir liberalizēti — sekmējot lētāku, biežākus ceļošanu; un ES Erasmus 
programmas ietvaros, vairāk nekā 1†miljons studentu ir apmeklējuši augstskolu 
citā ES valstī.  

Eiropas Centrālā banka
ECB Frankfurtē ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS), kas ietver visu ES 
dalībvalstu centrālās bankas, kodols. ECB ir neatkarīga no valstu valdībām 
un vada eiro zonas monetāro politiku; tās misija ir saglabāt cenu stabilitāti. 
Stabilas cenas un zema infl ācija ļauj uzņēmumiem un investoriem precīzāk 
plānot, rosinot izaugsmi un nodarbinātību.  Kaut arī ECB īsteno monetāro 
politiku, kas saistīta ar naudas piedāvājumu, fi skālā politika, kas aptver 
nodokļus un izdevumus, ir katras valdības kompetencē, ievērojot SIP 
noteiktos ierobežojumus.

Eiro - pasaules ekonomiskās 
stabilitātes spēks
Stabilas starptautiskās valūtas ievērojami sekmē globālās ekonomikas stabilitāti.  Tas ir būtiski 
ne tikai tirdzniecības un ieguldījumu jomā, bet arī ilgtermiņā, lai paaugstinātu dzīves līmeni un 
ekonomisko izaugsmi gan industriālajās, gan jaunattīstības valstīs. ES kā lielākais tirdzniecības 
bloks pasaulē un lielākais ieguldījumu avots citās valstīs, protams, ir ieinteresēta pasaules 
ekonomiskajā stabilitātē. Tādēļ nosvērta ekonomiskā politika Eirozonā ir svarīga – tā sniedz 
pasaules tirgiem pārliecību un stabilitāti, kas vajadzīga izaugsmei.

Vienotai Eiropai – viena valūta 
Ceļš uz eiroEiropas iestādes –  

   kopīgs darbs

Eiropas Komisija ierosina politikas 
un tiesību aktus un uzrauga to īstenošanu. Ar 
EMS saistītos priekšlikumus sagatavo DG  ECFIN 
– Ekonomikas un fi nanšu lietu ģenerāldirektorāts. 

Eiropas Savienības Padome, ko veido dalībvalstu 
valdību pārstāvji, lemj par Komisijas priekšlikumiem un tos pieņem. 
ECOFIN padome (Eiropas Savienbas Ministru Padome Ekonomikas un 
fi nanšu lietās) sastāv no dalībvalstu fi nanšu un ekonomikas ministriem 
un nodarbojas ar EMS jautājumiem.

Ar Eiropas Parlamentu, kura deputātus ievēl 
tiešās vēlēšanās, apspriežas par tiesību aktu priekšlikumiem 
un daudzās jomās tam kopā ar Eiropas Savienības 
Padomi ir tiesības pieņemt tiesību aktus (ar „koplēmuma 
procedūru”). ECON ir ekonomikas un monetāro lietu 
pastāvīgā komiteja, kas izskata EMS jautājumus.
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2007.g. ES pašlaik ir vairāk 
nekā 60 miljoni platjoslas interneta 
pieslēgumu. Jūs varat spēlēt spēles 
reālā laika režīmā ar draugu otrā 
pasaules malā, zvanīt uz mājām 
bez maksas vai pat skatīties augstas 
izšķirtspējas televīziju – to visu 
tiešsaistes režīmā. Interneta pieejas 
punkti sniedz bezvadu pieslēgšanās 
iespēju globālajam tīklam pilsētās, 
lidmašīnās un kafejnīcās

2008.g.  Kipra un Malta 
ievieš eiro. Eiro zonā tagad 
ietilpst 15 valstis, kurās dzīvo 
apmēram 320 miljoni iedzīvotāju, 
proti, gandrīz divas trešdaļas no 
ES iedzīvotāju kopējā skaita. 

2007.g.  Bulgārija un 
Rumānija pievienojas 
Kopienai, palielinot dalībvalstu 
skaitu līdz 27 valstīm un 
pievienojot levu un leju tās

 valūtām. Eiropas Savienības 
iedzīvotāju skaits pašlaik ir vairāk 
nekā 490 miljoni iedzīvotāju. Tāpat 
kā dalībvalstis, kuras pievienojās 
2004. gadā, Bulgārija un Rumānija 
ieviesīs eiro, tiklīdz būs 
izpildījušas pievienošanās 
kritērijus.
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