
Europos Sąjunga – 446 milijonų žmonių, 27 šalys
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Jų indėlis siekiant ilgalaikės taikos ir klestėjimo…

Pradininkai – keli žmonės, prisidėję prie Europos projekto kūrimo



ES simboliai

Europos vėliava

Europos himnas

Euras Gegužės 9-oji – Europos diena

ES šūkis 
„Suvienijusi įvairovę“



24 oficialiosios kalbos

Български

Čeština

dansk

Deutsch

eesti keel

Ελληνικά

English

español

français

Gaeilge

hrvatski

Italiano

latviešu valoda

lietuvių kalba

magyar

Malti

Nederlands

polski

português

Română

slovenčina

slovenščina

suomi

svenska



Didžioji plėtra: suvienyti Rytus ir Vakarus

Griūva Berlyno siena. Komunizmo eros pabaiga
ES pradeda teikti ekonominę pagalbą pagal
programą „Phare“

Nustatomi kriterijai, kuriuos turi atitikti 
šalis, kad galėtų tapti ES nare:
• demokratija ir teisinė valstybė
• veikianti rinkos ekonomika
• gebėjimas įgyvendinti ES teisę

Pradedamos oficialios derybos dėl narystės

Kopenhagos viršūnių susitikime 
nusprendžiama žengti didelį plėtros 
žingsnį – priimti 10 naujų šalių

Dešimt naujųjų ES valstybių narių: Čekijos 
Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, 
Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija

1989

1992

1998

2002

2004

2007 Į ES įstoja Bulgarija ir Rumunija

2013 Liepos 1 d. prie ES prisijungia Kroatija



Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės

Šalis
Gyventojų skaičius

(milijonais)

Bosnija ir Hercegovina 3,5

Juodkalnija 0,6

Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos 
rezoliuciją Nr. 1244

1,8

Šiaurės Makedonija 2,1

Albanija 2,9

Serbija 7,0

Turkija 79,8



Sutartys – teisės ir demokratijos principais pagrįsto 
bendradarbiavimo pamatas

Europos anglių ir plieno bendrija

Romos sutartys: 
• Europos ekonominė bendrija
• Europos atominės energijos bendrija
(„EURATOMAS“)

Suvestinis Europos aktas. Bendroji rinka

Europos Sąjungos sutartis – Mastrichto 
sutartis

Amsterdamo sutartis 

1952

1958

1987

1993

1999

2003 Nicos sutartis

2009 Lisabonos sutartis



ES pagrindinių teisių chartija

Privaloma visoms ES veiklos sritims

54 straipsniai, suskirstyti į 6 antraštines dalis: 

Laisvės Lygybė

Solidarumas Piliečių teisės Teisingumas

Orumas



ES gyventojų skaičius, lyginant su likusiu pasauliu

Gyventojai milijonais

446

1433
1366

127 146

329

ES (2019) Kinija
(2019)

Indija
(2019)

Japonija
(2019)

Rusija
(2019)

JAV (2019)(2020)



Kiek ES yra gyventojų? 

Gyventojų skaičius, mln. (2019 m.)

Iš viso: 446 mln.
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Europos ekonomika: stipresni kartu 

2008: Jungtinėse Valstijose prasidėjo pasaulinė finansų krizė.

Koordinuotas Europos lyderių atsakas:

• Įsipareigojimas dėl euro ir finansinio stabilumo 

• Naujos krizės valdymo priemonės ir taisyklių reformos:

Europos stabilumo mechanizmas: fondas, padėsiantis didelių ekonominių 
sunkumų ištiktoms valstybėms

Nauji įstatymai dėl bankų stabilumo

Bankų sąjunga: bankų priežiūra ir žlungančių bankų uždarymo 
mechanizmas, veikiantis ES mastu

• Geresnis ekonomikos valdymas:

Europos semestras: kasmetė valstybių biudžetų koordinavimo procedūra

„Euro+“ paktas, sutartis dėl fiskalinio susitarimo: savitarpio 
įsipareigojimas dėl viešųjų finansų stabilumo



Europos investicijų planas

Europos strateginių investicijų fondas

Įgyvendinant 2014 m. lapkričio mėn. patvirtintą Investicijų planą Europai 
privačios investicijos skatinamos viešosiomis garantijomis. 

Pagal šį planą įkurtas Europos strateginių investicijų fondas pranoko 
lūkesčius – iki 2019 m. spalio mėn. jau sutelkė 439 mlrd. EUR vertės 
investicijų. 

Investicijomis pagal šį planą jau padėta sukurti 1,1 mln. darbo vietų ir 
tikimasi, kad iki 2022 m. šis skaičius padidės iki 1,7 mln.  

Geresnėmis galimybėmis gauti finansavimą turėtų pasinaudoti daugiau kaip 
milijonas mažųjų ir vidutinių įmonių. Be to, šis planas padėjo 0,9 proc. 
padidinti ES bendrąjį vidaus produktą (BVP).



Bankų sąjunga: saugūs ir patikimi bankai

ES atsakas į finansų krizę:  

• Taisyklių sąvadas: 

Naujieji įstatymai užtikrins, kad bankai turėtų pakankamai 
kapitalo ir geriau kontroliuotų riziką

• Priežiūra: 

Europos centrinis bankas prižiūri +/– 130 svarbiausių 
bankų

Nacionalinės bankų priežiūros institucijos glaudžiau 
bendradarbiauja

• Pertvarkymas:

Europos mastu veikianti bendra pertvarkymo taryba gali 
priimti sprendimą likviduoti žlungantį banką

Šį procesą finansuoja fondas, kuriam moka patys bankai. 
Taip užtikrinama, kad našta neprislėgtų mokesčių 
mokėtojų.



Kam išleidžiamos ES lėšos? 

2018 m. metinis ES biudžetas buvo apie 160 mlrd. EUR. Vertinant absoliučiais skaičiais,
tai didelė suma, tačiau ji sudaro tik apie 1 proc. valstybių narių ekonomikos kasmet
sukuriamo turto vertės.



Klimato kaita: ES plataus užmojo tikslai

Didžiausias mūsų laikų uždavinys ir
galimybė – iki 2050 m. tapti
pirmuoju pasaulyje neutralaus
poveikio klimatui žemynu.
Siekdama šio tikslo 2019 m.
gruodžio mėn. Europos Komisija
pristatė Europos žaliąjį kursą.

Žaliasis kursas neatskiriamas nuo
Komisijos strategijos, pagal kurią
bus įgyvendinama 2030 m.
darbotvarkė ir JT darnaus
vystymosi tikslai.

Klimato kaitos srities 2030 ir 2050 m. ES užmojų didinimas 

Iki 2020 m. kovo mėn. pasiūlys pirmąjį Europos klimato teisės aktą. Taip teisyne bus įtvirtintas 
tikslas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. 

Siekdama neutralizuoti poveikį klimatui, ES jau pradėjo modernizuoti ir pertvarkyti ekonomiką. 
Išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES 1990–2018 m. sumažino 23 proc., o 
ekonomika išaugo 61 proc. 

Iki 2020 m. vasaros Komisija pateiks poveikio vertinimo planą, kaip iki 2030 m. pasiekti 
aukštesnį tikslą – bent 50 proc. sumažinti ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
ir priartėti prie tikslo šį kiekį sumažinti 55 proc., palyginti su 1990 m.



Bendra Europos valiuta euras

Eurą įsivedusios ES šalys
Euro neįsivedusios ES šalys

Kodėl euras?

• Nėra svyravimų rizikos ir valiutos keitimo 
kaštų

• Geresnis pasirinkimas ir kainų stabilumas 
vartotojams

• Glaudesnis ekonominis bendradarbiavimas 
tarp ES valstybių

Eurą galima naudoti visoje
euro zonoje

• Monetos: vienoje pusėje iškalti 
nacionaliniai simboliai, kita pusė bendra 
visoms šalims

• Banknotai: ant jų nacionalinių simbolių 
nėra



Bendroji rinka – pasirinkimo laisvė

Dėl bendrosios rinkos:

• žymiai sumažėjo daugelio produktų ir 
paslaugų, įskaitant lėktuvų bilietų ir pokalbių 
telefonu, kainos; 

• suteikta daugiau pasirinkimo galimybių 
vartotojams; 

• sukurta milijonai naujų darbo vietų;

• daugiau galimybių verslui.

Keturios judėjimo laisvės:

• prekių

• paslaugų

• žmonių

• kapitalo



Europos infrastruktūros tinklai. Bendroji skaitmeninė rinka

Nuo 2015 m. gegužės mėn. Europos Komisija jau pateikė daugumą 
Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje paskelbtų pasiūlymų. Tarp jų:

• 2017 m. birželio mėn. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai ir nuo to 
laiko europiečiai, keliaudami kitose ES šalyse, už naudojimąsi savo 
mobiliaisiais telefonais moka savo šalies tarifais. 

• 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo naujos griežtos ES asmens duomenų 
apsaugos taisyklės.

• Pagal iniciatyvą „WiFi4EU“ remiamas nemokamas viešas belaidžio 
interneto ryšys vietos bendruomenėse visoje ES.

• Imtasi naujų priemonių, kad žmonės ir įmonės būtų apsaugoti nuo 
kibernetinių išpuolių.

• Nuo 2018 m. taikomos naujos taisyklės užtikrina, kad, keliaudami po 
ES, žmonės galėtų naudotis savo filmų ir televizijos, e. knygų, vaizdo 
žaidimų ir muzikos paslaugų prenumerata internete taip pat, kaip 
namuose. 

• 2018 m. planuojama investuoti 1 mlrd. EUR į pasaulinės klasės 
Europos superkompiuterių infrastruktūros kūrimą.



Socialinė Europa

Europos socialinės apsaugos lygis yra aukščiausias, o gyvenimo kokybės ir 
gerovės lygis – vienas aukščiausių. 

Išlaikyti tokį lygį padeda įvairios iniciatyvos:

• Europos socialine chartija užtikrinamos pagrindinės socialinės ir ekonominės teisės. 
Tai, be kita ko, kasdienės žmogaus teisės, susijusios su užimtumu, būstu, sveikata, 
švietimu, socialine apsauga ir gerove.

• Europos socialinis fondas yra pagrindinė Europos priemonė, kuria naudojantis 
remiamas darbo vietų kūrimas, padedama gauti geresnį darbą ir visiems ES piliečiams 
užtikrinamos sąžiningesnės galimybės įsidarbinti. Kasmetinės 10 mlrd. EUR 
investicijos gerina milijonų europiečių, visų pirma tų, kuriems sunku rasti darbą, 
darbo perspektyvas.

• Pagrindinis Europos užimtumo strategijos tikslas – visoje ES sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų.

• Jaunimo garantijų iniciatyva visos valstybės narės įsipareigojo užtikrinti, kad 
kiekvienas jaunuolis iki 25 m., netekęs darbo arba baigęs mokslus, per keturis 
mėnesius gautų kokybišką 

• darbo

• tolesnio mokymosi

• pameistrystės arba 

• stažuotės 
pasiūlymą.



Judėjimo laisvė

Šengeno sutartis

• Jokių policijos ar muitinės patikrų prie 22 ES 
šalių vidaus sienų ir sienų su Norvegija, 
Lichtenšteinu, Šveicarija ir Islandija

• Sustiprinta ES išorės sienų kontrolė

• Daugiau bendradarbiauja įvairių ES šalių 
policija

• Keliaudami tarp ES valstybių narių, pirkite ir 
parsivežkite asmeninio naudojimo prekių 



Mokymasis užsienyje

„Erasmus +“

Kasmet švietimui, mokymui, jaunimui 

ir sportui skirtoje ES programoje 

„Erasmus+“ dalyvauja daugiau kaip 

400 tūkst. jaunų žmonių – jie 

studijuoja arba siekia asmeninio 

tobulėjimo kitose Europos valstybėse.

Be to,  vykdant programą „Erasmus+“ 

remiama Europos solidarumo 

korpuso ir Europos savanorių 

tarnybos veikla.



Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

• ES pagrindinių teisių chartija

• Bendra kova su terorizmu

• Bendradarbiavimas tarp skirtingų ES 
šalių policijos ir teisėsaugos

• Prieglobsčio ir imigracijos politikos 
koordinavimas

• Bendradarbiavimas civilinės teisės 
srityje 



ES – taikos ir gerovės puoselėtoja

Bendra užsienio ir saugumo politika

Siekdama suvaldyti globalizaciją, ES vykdo didelio užmojo 
prekybos derybų darbotvarkę ir darnią ir pažangią prekybos 
politiką.

Parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba.

•Civilinės saugos mechanizmas yra skirtas vyriausybės 
pagalbai suteikti iš karto po nelaimės.

•„rescEU“ – nauja sistema, kuria stiprinami bendri reagavimo į 
nelaimes pajėgumai.

Jau pasirašyti nauji prekybos susitarimai su:

Kanada (2017 m.)

Japonija (2018 m.)

ir daugeliu kitų šalių.



ES – saugumo ir gynybos bendradarbiavimo stiprintoja

ES užsienio ir saugumo politika siekiama:

• remti tarptautinę taiką ir saugumą, 

• puoselėti vystomąjį bendradarbiavimą, 

• laikytis žmogaus teisių ir ginti teisinės valstybės principą,

• reaguoti į ekstremaliąsias humanitarines ir klimato situacijas. 

Tarptautinėje arenoje ES naudodamasi diplomatinėmis, politinėmis, ekonominėmis, saugumo ir 
humanitarinėmis priemonėmis siekia taikiai spręsti konfliktus, visų pirma Libijoje, Sirijoje ir Ukrainoje. 

2017 m. gruodžio mėn. 25 valstybės narės  nutarė pradėti nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą –
teisiškai privalomą sistemą, leidžiančią glaudžiau bendradarbiauti saugumo ir gynybos srityje. 

2017 m. pradėjo veikti Europos gynybos fondas, kuriuo siekiama paskatinti investuoti į bendrus 
mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtojimą. Iki 2020 m. šis fondas 
investuos 90 mln. EUR į mokslinius tyrimus ir 500 mln. EUR į technologinę plėtrą. 

2019 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas patvirtino planą, pagal kurį būsimame 2021–2027 m. 

daugiamečiame biudžete Fondui turėtų būti skirta maždaug 13 mlrd. EUR, iš kurių bus finansuojami 
jungtinių mokslinių tyrimų projektai, daugiausia teikiant subsidijas.



ES yra didžiausia pasaulyje paramos vystymuisi teikėja.

Teikdama pagalbą ir bendradarbiaudama, Europos Sąjunga remia besivystančias 
šalis ir jų pastangas siekti ekonominio ir socialinio stabilumo. 

2018 m. ES ir jos valstybės narės ir toliau 
buvo pasaulyje pirmaujančios oficialios 
paramos vystymuisi teikėjos, jos skyrė 
daugiau kaip 74,4 mlrd. EUR. 

2018 m. rugsėjo mėn. pradėjęs veikti Afrikos 
ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų 
kūrimo aljansas siekia pakylėti ES ir Afrikos 
partnerystę į naują lygmenį. Aljansas padės 
kurti darbo vietas Afrikoje remdamas 
švietimą ir įgūdžius, skatindamas prekybą ir 
telkdamas investicijas strateginiuose 
ekonomikos sektoriuose.



Lyčių lygybė

Moterų ir vyrų lygybė yra viena svarbiausių ES vertybių.

ES siekia padėti moterims gauti norimą darbą ir tokį patį darbo užmokestį kaip 
vyrų bei pasiekti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

• Užimtumas. 2017 m. dirbančių moterų procentinė dalis ES išaugo iki 
66,6 proc. Dirbančių vyrų buvo beveik 80 proc.

• Vienodas darbo užmokestis. Moterys ES uždirba vidutiniškai 16 proc. 
mažiau nei vyrai. 2017 m. lapkričio mėn. ES pateikė veiksmų planą, kuriuo 
siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą.

• Finansavimas. Investuojant į konkrečius veiksmus moterims padedama 
įsidarbinti, be kita ko, persikvalifikuojant ir tobulinant įgūdžius;  moterims 
padedama grįžti į darbo rinką po karjeros pertrūkio teikiant kokybiškas vaikų 
priežiūros paslaugas ir individualias konsultacijas, didinant darbdavių 
informuotumą apie moterų patiriamas problemas.

• Ekonomika. Vyrų ir moterų užimtumo atotrūkis ES ekonomikai kainuoja 
370 mlrd. EUR per metus. Užtikrinus didesnę lyčių lygybę, iki 2050 m. būtų 
galima sukurti 10,5 mln. darbo vietų ir paskatinti ES ekonomikos augimą 
1,95–3,15 trln. EUR.

Dar vienas svarbus uždavinys – sustabdyti smurtą prieš moteris ir mergaites. 
ES finansuojama kampanija NON.NO.NEIN vyrai ir moterys skatinami kovoti
su smurtu prieš moteris.



Sveikatos ir aplinkos gerinimas

ES prisidėjo, kad būtų sukurta:

• švaresnis maudyklų vanduo

• daug mažiau rūgštaus lietaus 

• bešvinis benzinas 

• paprastas ir saugus senos elektroninės
įrangos šalinimas

• griežtos maisto saugos taisyklės „nuo 
lauko iki stalo“

• ekologiškesnis ir kokybiškesnis žemės 
ūkis 

• veiksmingesni įspėjimai apie žalą 
sveikatai ant cigarečių pakuočių

• visų cheminių medžiagų registracija ir 
kontrolė (REACH)

Taršai sienų nėra – reikia bendrų veiksmų



Vartotojų teisių apsauga 

• Aiškus ženklinimas

• Sveikatos ir saugumo standartai

• Draudžiama nesąžininga sutarčių praktika

• Keleivių teisės, tokios kaip kompensacija už atidėjimą ilgam laikui 

• Pagalba sprendžiant problemas

Jus, kaip vartotoją, pagrindų įstatymai gina visoje 
ES – net ir keliaujant ar apsiperkant internetu



Trys pagrindinės institucijos

Europos Parlamentas

- piliečių balsas

David Sassoli, Europos Parlamento
Pirmininkas

Europos Vadovų Taryba ir Taryba 

- valstybių narių balsas

Charles Michel, Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas

Europos Komisija

- bendrų interesų gynėja

Urusla von der Leyen, Europos Komisijos
pirmininkė



ES institucijos

Europos Parlamentas

Teisingumo
Teismas

Audito
Rūmai

Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas Regionų komitetas

Ministrų Taryba
(Taryba) Europos Komisija

Europos investicijų bankas Europos centrinis bankasAgentūros

Europos Vadovų Taryba 
(aukščiausiojo lygio 

susitikimas)



Kaip rengiami ES teisės aktai

Piliečiai, interesų grupės, ekspertai diskutuoja, pataria

Komisija teikia oficialius pasiūlymus

Parlamentas ir Ministrų Taryba priima bendrus sprendimus 

Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos juos įgyvendina

Komisija ir Teisingumo Teismas stebi įgyvendinimo procesą



Ministrų Taryba – tai valstybių narių balsas

• Po vieną ministrą iš kiekvienos ES šalies

• Pirmininkaujama pagal rotacijos principą po šešis mėnesius

• Kartu su Parlamentu tvirtina ES teisės aktus ir biudžetą

• Atsako už bendrą užsienio ir saugumo politiką



Ministrų Taryba – kaip jie balsuoja

Dauguma sprendimų Taryboje priimami taikant 
„dvigubos daugumos“ taisyklę.

Sprendimą turi remti mažiausiai:

• 55 proc. valstybių narių

• Valstybės narės, kuriose gyvena 65 proc. ES gyventojų



Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimas

• Rengiamas bent 4 kartus per metus

• Per jį nustatomos bendrosios ES politikos gairės

• Pirmininkas: Charles Michel

Visų ES šalių valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo 
lygio susitikimas



Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir 
saugumo politikai

• Dvigubos pareigos: 

– vadovauja Užsienio reikalų tarybos 

posėdžiams

– Europos Komisijos pirmininko

pavaduotojas

• Atsakingas už bendrą užsienio ir saugumo 

politiką

• Vadovauja Europos išorės veiksmų tarnybai

Josep Borrell



Europos Komisija – bendrų interesų gynėja

27 nepriklausomi nariai (po vieną iš kiekvienos ES 
valstybės narės)

• Siūlo naujus teisės aktus

• Vykdomasis organas 

• Sutarčių sergėtoja

• Atstovauja ES tarptautinėje arenoje



Europos Bendrijų Teisingumo Teismas – teisėtvarkos 
sergėtojas

27 nepriklausomi teisėjai (po vieną iš kiekvienos ES šalies)

• Sprendžia, kaip aiškinti ES teisę
• Užtikrina, kad visose ES valstybėse teisės aktai būtų 

taikomi vienodai 
•



Europos ombudsmenė

Emily O’Reilly

Europos ombudsmenė

• Tiria skundus dėl prasto ar nesėkmingo 

ES institucijų administravimo

• Pavyzdžiui: dėl neteisingumo, 

diskriminacijos, piknaudžiavimo

įgaliojimais, bereikalingo atidėliojimo, 

atsakymo nepateikimo ar netinkamų 

procedūrų

• Kiekvienas, esantis ES, gali pateikti

skundą



Europos Audito Rūmai užtikrina, kad jūsų pinigai būtų 
naudojami tikslingai

27 nepriklausomi nariai

• Tikrina, ar ES lėšos naudojamos tinkamai 

• Gali patikrinti bet kurio ES lėšas naudojančio asmens ar 

organizacijos apskaitą



• Užtikrina kainų stabilumą

• Kontroliuoja pinigų kiekį apyvartoje ir 

nustato palūkanų normas

• Stebi bankų saugumą

• Dirba nepriklausomai nuo vyriausybių

Europos centrinis bankas: euro valdymas

Christine Lagarde
Centrinio banko Pirmininkė



Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas –
pilietinės visuomenės balsas

• Atstovauja profesinėms sąjungoms, darbdaviams, 

ūkininkams, vartotojams ir pan.

• Pataria rengiant naujus teisės aktus ir formuojant 

politiką

• Skatina dalyvauti pilietinę visuomenę priimant ES 

politikos sprendimus



Regionų komitetas – vietos valdžios institucijų balsas

• Atstovauja miestams ir regionams

• Pataria rengiant naujus ES teisės aktus ir formuojant 

politiką 

• Skatina vietos valdžios institucijas dalyvauti priimant 

ES politikos sprendimus



Kaip susisiekti su ES

Turite klausimų apie ES? Jums gali padėti „Europe Direct“

• Telefonu, el. paštu arba 
internetine pokalbių programa

• Regioniniai informacijos centrai 
visoje ES

europa.eu/europedirect
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