Horvātijas prezidentūra ES Padomē

Horvātijas prezidentūra ES Padomē (turpmāk – prezidentūra) pārņem rotējošo
prezidentūru no Somijas, noslēdzot Trio programmas īstenošanu. Galvenās prioritātes
izglītības, jaunatnes un sporta sektorā ir sekmēt mobilitāti, iekļaušanu un izcilību,
vienlaikus veidojot kopīgas Eiropas vērtības un lēmumus balstot uz Izglītības un
apmācību 2020 darba programmu (ET2020) un jaunajā ES Jaunatnes stratēģijā
noteikto. Savukārt zinātnes un inovāciju jomā joprojām aktuāla ir Eiropas Investīciju
plāna ieviešana un tālāka Apvārsnis Eiropa attīstība, lai stiprinātu pētniecības un
inovāciju attīstību visā Eiropā.
Prezidentūra kā moto ir izvēlējusies moto ”Spēcīga Eiropa izaicinājumu pasaulē”.
Horvātija pievērsīsies četrām galvenajām prioritātēm.
1. Eiropa, kas attīstās
Savienības un tās dalībvalstu līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība
2. Eiropa, kas savienojas
Tīklota, uz sadarbību vērsta ekonomika un izmantotais potenciāls
3. Eiropa, kas aizsargā
Drošāka Savienība un tās pilsoņi
4. Ietekmīga Eiropa
Savienība kā pasaules līderis un spēcīgs partneris kaimiņiem
Saistībā ar “Eiropu, kas attīstās” prezidentūra vēlas risināt ne tikai ekonomikas attīstību
Eiropas Savienībā (ES), bet arī klimata un demogrāfiskās problēmas. Ar “Eiropu, kas
savienojas” Horvātija centīsies uzlabot transporta, enerģētikas un digitālo
infrastruktūru un starpsavienojumus, kā arī kontaktus starp cilvēkiem, kā platformu
izmantojot izglītību, kultūru un sportu. Tāpat kā tās priekšgājējiem, arī Horvātijas
prezidentūras mērķis ir panākt progresu migrācijas un patvēruma politikas jomā un
pastiprināt sadarbību ar trešajām valstīm saistībā ar “Eiropu, kas aizsargā”. Tas ietver

arī efektīvāku rīcību cīņā pret terorismu un teroristu finansēšanu un ES spēju
pastiprināšanu attiecībā uz hibrīddraudiem, kiberdrošību un dezinformāciju. Šiem
jautājumiem būs nozīme arī ceturtās prioritātes – “ietekmīgas Eiropas” – kontekstā,
kuras mērķis ir dot ES lielāku ārējo ietekmi. Šajā sakarā īpaša uzmanība tiks pievērsta
Rietumbalkāniem un paplašināšanās procesam.
Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir diskusijas par nākamo daudzgadu finanšu shēmu
(2021. – 2027. gads) tupinājums, lai tā atspoguļotu gan jaunās prioritātes, gan
tradicionālo politiku ieguldījumu Eiropas kopīgo mērķu sasniegšanā.
Horvātijas prezidentūras kopējās prioritātes IZM kompetences jomās ir:
Izglītības jomā:
Eiropas skolotāji un skolotāji nākotnei (visos izglītības līmeņos)
uzsvars tiks likts uz pedagogu izglītību un profesionālo pilnveidi, karjeras
iespējām, izcilību, izaicinājumiem (digitālie instrumenti un prasmes,
pilsoniskā līdzdalība, vides perspektīva), pedagogu labklājību un atzinību
sabiedrībā, pedagogu un topošo pedagogu mobilitāti
Izglītības reformas un Eiropas Semestris
atsaucoties uz izglītības ministru un finanšu ministru kopīgo politisko
debati Somijas ietvaros 2019. gada novembrī “Spēcīga Eiropas
ekonomikas bāze: nodrošināt izglītības un apmācības lietderību,
efektivitāti un kvalitāti” tiek uzsvērta… izglītības iegūšanas nozīme pie
plānošanas un uzraudzības Eiropas semestra reformu īstenošanā
Nākamais Eiropas sadarbības stratēģiskais ietvars pēc 2020.gada
nākamais Eiropas sadarbības stratēģiskais ietvars izglītībā un mācībās pēc
2020.gada, Eiropas izglītības telpas attīstība, izglītības un mācību
sinerģijas un vienotas pieejas nodrošināšana
Sabalansēta mobilitāte un „smadzeņu apmaiņa”
sabalansēta mobilitāte un “smadzeņu apmaiņa” kā priekšnoteikums
ilgtspējīgas Savienības attīstībā, Erasmus+ regula un Eiropas
Universitātes kā Eiropas izglītības telpas pārejas spēks.
Sporta jomā:




Sporta treneru kvalifikācijas un kompetences
Mediju loma un ietekme sportā – Sporta konferences tēma
Nākamais ES Sporta darba plāns

Jaunatnes jomā:





Jauniešu iespējas lauku un attālos reģionos
Jaunatnes sektora atpazīstamības veicināšana caur informēšanu un resursu
stiprināšanu
ES Jaunatnes dialogs un 7.cikla rezultāti
Eiropas Solidaritātes korpusa regula

Pētniecības un inovāciju jomā:





Apvārsnis Eiropa un Eiropas Kosmosa programmas sarunu tālāka virzība
Diskusija par pētniecības “smadzeņu apmaiņu” un pētniecības un inovāciju nozīmi
nākotnē
Euroatom pētniecība un mācības

Svarīgākie datumi:
ES Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta ministru padome 20. februārī (izglītība) un
18.maijā (izglītība, jaunatnes, sports).
Konkurētspējas neformālā padome (pētniecība) 4.februārī
Augstākās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme 23.-24.martā
Profesionālās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme 23.-24.martā
Skolu ģenerāldirektoru sanāksme 26.-27.martā
ES Konkurētspējas ministru padome 28. februārī (pētniecība), 29. maijā (pētniecība
un kosmoss)
Papildu informācijai par Horvātijas prezidentūru ES Padomē un tās aktualitātēm
iespējams sekot līdzi prezidentūras mājaslapā
Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama Latvijas Republikas
Pastāvīgās pārstāvniecības ES tīmekļvietnē.
Ar Horvātijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit.
Papildus informācija par Trio programmu atrodama šeit.

