CEĻĀ NO ROMAS
PASAULES ARĒNĀ STIPRĀKA EIROPA

„Eiropai arī turpmāk ir jābūt tam pozitīvajam globālajam spēkam, kāds
esam šodien. Mūsu sabiedrības, mūsu Eiropas valstu sabiedrības pamatā
ir atvērtība. Mums vajadzētu ar to vairāk lepoties. Citas pasaules daļas
izvēlas noslēgties un pievērsties iekšējām lietām. Visā pasaulē biedējoši
pieaug pārņemtība ar sevi. Taču šāda attieksme, šāda norobežošanās nav
ne mūsu dabā, ne interesēs.”
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, 2017. gada 8. marts

Eiropa ir lielākā tirdzniecības lielvara un attīstības un humānās palīdzības līdzekļu devēja. Tās diplomātijai ir
reāla ietekme un tā palīdz darīt pasauli drošāku un ilgtspējīgāku, kā to apliecina vēsturiskā vienošanās ar Irānu
par tās kodolprogrammu vai vadošā loma, kas Eiropas Savienībai bija saistībā ar Parīzes Klimata nolīgumu un
Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam pieņemšanā Apvienoto Nāciju Organizācijā. Šo ietekmi nostiprina mūsu
ciešā sadarbība ar NATO un mūsu aktīvā loma Eiropas Padomē.
ES ir lielākā attīstības un humānās palīdzības līdzekļu
devēja (% no kopējās summas, miljardos ASV dolāru)
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Romas deklarācija:
„Pasaules arēnā stiprāka Eiropa – Savienība,
kas ir apņēmusies stiprināt kopējo drošību
un aizsardzību, arī sadarbībā un savstarpējā
papildināmībā ar Ziemeļatlantijas līguma
organizāciju, ņemot vērā valstu apstākļus
un juridiskās saistības; Savienība, kas aktīvi
darbojas Apvienoto Nāciju Organizācijā un
iestājas par noteikumos balstītu daudzpusēju
sistēmu, kas lepojas ar savām vērtībām un sargā
savus iedzīvotājus, sekmējot brīvu un godīgu
tirdzniecību un labvēlīgu globālo klimata politiku.”

IZAICINĀJUMI
Eiropas loma pasaulē sarūk, vienlaikus pieaug citu pasaules daļu nozīme. Eiropā 1900. gadā dzīvoja aptuveni 25 %
pasaules iedzīvotāju. Līdz 2060. gadam tajā dzīvos mazāk nekā 5 %. Līdz tam laikam nevienā atsevišķā dalībvalstī
nebūs vairāk par 1 % no pasaules iedzīvotāju skaita. Prognozējams arī, ka Eiropas relatīvais ekonomiskais spēks
samazināsies, proti, 2030. gadā tas būs krietni mazāk nekā 20 % no pasaules IKP, kas ir kritums salīdzinājumā
ar aptuveni 22 % šobrīd. Jaunietekmes valstu straujais ietekmes pieaugums uzsver nepieciešamību Eiropai paust
vienotu nostāju un rīkoties, apvienojot tās atsevišķo daļu kopīgo ietekmi.
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Eiropiešu īpatsvars pasaules
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TURPMĀKĀ VIRZĪBA
Eiropas labklājība un spēja aizstāvēt mūsu vērtības pasaules arēnā arī turpmāk būs atkarīga no tās atvērtības
un ciešajām saiknēm ar tās partneriem. Tāpēc Eiropa ir apņēmusies šogad noslēgt brīvās tirdzniecības
nolīgumu ar Japānu, jo mēs ticam brīvai, taisnīgai un uz noteikumiem balstītai tirdzniecībai.
Eiropas Savienība jau apsolījusies vēl vairāk palielināt savu lomu, izstrādājot stiprāku drošības un aizsardzības politiku,
lai tādējādi spētu uzņemties lielāku atbildību, un palīdzēs dalībvalstīm palielināt to militāros izdevumus. Piemēram,
Komisija ierosinās aizsardzības pētniecības programmu, kuras paredzamais finansējuma apmērs būs 500 miljonu eiro
gadā. Līdz 2017. gada vidum Komisija nāks klajā ar priekšlikumu par Eiropas Aizsardzības fondu.
Aptuveni 80 % no iepirkuma aizsardzības jomā tiek veikti tikai dalībvalstu līmenī,
tādējādi radot militāro spēju dārgu dublēšanos.
Komisijas Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni ir izvērtēti vairāki scenāriji, kā varētu attīstīties Eiropas politika
tirdzniecības un aizsardzības jomā. Piemēram, šādi:
• „Tie, kas vēlas vairāk, dara vairāk” (3. scenārijs) – dalībvalstu grupa varētu nolemt kopīgi iegādāties bezpilota
lidaparātu militāriem nolūkiem, lai izmantotu to jūras un sauszemes novērošanai.
• Attiecībā uz tirdzniecību visos scenārijos tiek pieņemts, ka ES arī turpmāk tieksies panākt progresīvus tirdzniecības
nolīgumus. Tomēr tās spējas ātri noslēgt šādus nolīgumus atšķirsies atkarībā no izvēlētā scenārija.
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