Vācijas prezidentūra ES Padomē

No 1.jūlija Vācijas prezidentūra ES Padomē (turpmāk – prezidentūra) pārņem rotējošo
prezidentūru no Horvātijas, uzsākot Trio programmas īstenošanu sadarbībā ar Portugāli
un Slovēniju.
Vācijas valdība savas prezidentūras laikā galveno uzsvaru liek uz COVID-19
pandēmijas pārvarēšanu un meklē atbildes uz nākotnes izaicinājumiem, lai padarītu
Eiropu stiprāku, taisnīgāku un ilgtspējīgāku.
Tā koncentrējas uz četrām jomām:
•
•
•
•

COVID-19 pandēmijas seku pārvarēšana un ekonomikas atveseļošanās;
Daudzgadu finanšu shēma;
Sarunas par turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti;
Klimata aizsardzība, digitalizācija un Eiropas loma pasaulē.

Prezidentūra kā moto ir izvēlējusies ”Kopā par Eiropas atveseļošanu”.
Izglītības jomā Vācijas prezidentūra plāno diskutēt par izglītības rīcības plānu attiecībā
uz COVID-19 pandēmijas ietekmi visos izglītības līmeņos.
Zināšanas, pētniecība un zināšanas ir nozīmīgi Eiropas inovācijas un konkurētspējas
virzītāji, un tie ir arī Eiropas zaļā kursa veiksmīgas ieviešanas atslēga. Attiecībā uz
turpmāko Eiropas Pētniecības telpas attīstību Vācijas prezidentūra plāno uzsākt
iniciatīvas par zaļo ūdeņradi, Eiropas noturību pret pandēmijām, pilsonisko līdzdalību
un pastiprinātu starptautisko sadarbību. Vācijas prezidentūra plāno organizēt ministru
diskusiju par Eiropas izglītības telpas veidošanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas
priekšlikumu.

Prioritātes izglītības jomā:






Erasmus+ regulas pieņemšana;
Atbalsts digitālai izglītībai;
Profesionālās izglītības attīstība;
Eiropas universitāšu iniciatīvas attīstība;
Eiropas izglītības telpas veidošana.

Prioritātes jaunatnes jomā:




Iesaistīšana: jaunieši un demokrātija Eiropā;
Saikņu veidošana: mobilitāte un jaunieši Eiropā, Eiropas Solidaritātes korpusa
regulas pieņemšana;
Iespēju veicināšana: Eiropas darba ar jaunatni darba kārtība.

Prioritātes sporta jomā:





Nākamā ES Sporta darba plāna izstrāde;
Starpsektoru sadarbība, lai veicinātu sportu, fiziskās aktivitātes un sociālo
kohēziju;
Covid-19 pandēmijas ietekme uz sporta sektoru;
ES pozīciju koordināciju WADA sanāksmēm.

Prioritātes pētniecības jomā:





Gudrs līdzsvars starp Covid-19 problemātiku un citiem vidējā un ilgtermiņa
izaicinājumiem pētniecībā;
Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā svarīgāki kā jebkad agrāk;
Sinerģijas starp izglītību un zinātni stiprināšana;
Jaunas iniciatīvas dinamiskākai, efektīvākai un mērķtiecīgākai Eiropas
pētniecības telpai, lai stiprinātu Eiropas noturību un tehnoloģisko suverenitāti:
o Veidot labāku Zinātnē un inovācijās balstītu izturētspēju nākotnes krīžu
gadījumos, īpaši, kas skar veselības jomu visā pasaulē;
o Ieviestu Eiropas zaļo kursu (piem., zaļais ūdeņradis un plastmasas
pirāti).

Prioritātes kosmosa jomā:



Atbalsts kosmosa ekonomikai, tirgum, jaunuzņēmumiem un ekosistēmām;
Kosmosa sektora stabilizēšana un kosmosa industrijas atbalstīšana.

Svarīgākie datumi:
ES Konkurētspējas ministru neformālā sanāksme (pētniecība) 21.jūlijs
ES Izglītības ministru neformālā sanāksme 16.septembris
ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība) 25.septembris
ES Konkurētspējas ministru padome (kosmoss) 20.novembris
ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība) 27.novembris
ES Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta ministru padome (izglītība) 30.novembris
un (jaunatnes, sports)1.decembris.

Papildu informācijai par Vācijas 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 Vācijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit.
Papildus informācija par Trio programmu atrodama šeit.

