Konferences programma

Eiropas projekta 60. gadadiena
2017. gada 3. aprīlis
Latvijas Republikas Saeima, Jēkaba iela 6/8
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

Reģistrācija, rīta kafija
Atklāšana
• Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds
• Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka
Galvenā runa
• Saeimas priekšsēdētāja V.E. Ināra Mūrniece

PIRMĀ SESIJA
10.00 – 11.30

Eiropas projekta nākotne (108. telpa – Baltiešu zāle)
Laiks no 2008. gada līdz 2016. gadam ES nav bijis viegls. Lai gan līdz šim ir izdevies
pārvarēt valsts parāda un bēgļu krīzes izaicinājumus, pret ES vērstā populisma vilnis ir
pārņēmis visu kontinentu. Politiskie spēki, kas savu retoriku balsta uz bailēm un skepsi
par ES nākotni, gūst arvien lielāku popularitāti. Vai kādas kopīgas tendences apvieno
Lielbritānijas 2016. gada lēmumu par izstāšanos no ES ar citiem referendumiem un
vēlēšanām, tajā skaitā 2017. gadā gaidāmajām vēlēšanām Francijā, Nīderlandē un
Vācijā? Kas slēpjas aiz runām par nevienprātību, un ko Eiropas pilsoņi var gaidīt no ES?
Sesiju vada: Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis
• Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne
• Ķelnes universitātes Turcijas un Eiropas Savienības studiju centra profesors
Volfgangs Veselss
• Portugāles Katoliskās universitātes Politoloģijas institūta direktors
Žuāu Karlušs Ešpada
• Kentas universitātes Globālās Eiropas centra direktors Ričards Vitmens
• Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta direktore
Pia Arenkilde Hansene

11.30 – 12.00

Kafijas pauze

OTRĀ SESIJA
12.00 – 13.00

Jaunas vēsmas ES ekonomikā (108. telpa – Baltiešu zāle)
Pozitīvie ekonomiskās attīstības rādītāji, kas sasniegti pēc ekonomikas un finanšu krīzes,
vieš zināmu optimismu un ļauj ticēt tam, ka Eiropas ekonomika ir atkopusies. Īstenojamais
investīciju plāns ir pietiekami pārliecinošs pamats prognozēm, ka Eiropas ekonomika būs
stabila un attīstīsies. Tomēr nepieciešamība paātrināt attīstību, turēties pie izsvērtākām
budžeta plānošanas metodēm, īstenot strukturālās reformas, paaugstināt darba ražīgumu
un globālo konkurētspēju, piesaistīt jaunus investorus, kā arī mazināt bezdarba līmeni
joprojām paliks risināmo uzdevumu saraksta galvgalī. Vai šīs grūtības esam mantojuši no
Eiropas finanšu krīzes vai arī ieguvuši līdz ar jauno tehnoloģiju laikmeta izaicinājumiem?
Sesiju vada: Viļņas universitātes Starptautisko attiecību un politoloģijas institūta
direktors Ramūns Vilpišausks
• Eiropas Stabilitātes mehānisma galvenais ekonomists un valdes loceklis Rolfs Štrauhs
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• Eiropas Fiskālās padomes vadītājs Nīlss Tigesens
• Londonas Ekonomikas un politoloģijas skolas zinātniskais līdzstrādnieks un
profesors Ijens Begs
• “Swedbank Latvija” galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks
13.00 – 14.00

Pusdienas (Saeimas ēdnīca Jēkaba ielā 11)

TREŠĀ SESIJA
13.00–14.00

Apaļais galds. Programma “Erasmus+” – jauniešu nozīme eiropeizācijas procesā
(207. telpa – Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas zāle)
Programma “Erasmus” ir būtiski mainījusi miljoniem jauniešu un mūsdienu
profesionāļu dzīvi. Tā tika iedibināta 1987. gadā, bet nu jau ir pārstrādāta un ieguvusi
jaunu nosaukumu “Erasmus+”. Pateicoties programmas dāvātajai iespējai veidot
personiskos kontaktus, tajā iesaistītie jaunieši ir kļuvuši par eiropeizācijas vēstnešiem.
Kādas ir programmas “Erasmus+” izredzes pašlaik, kad jaunieši nekādas īpašas ilūzijas
nelolo? Vai tā palīdzēs garantēt Eiropas projekta turpināšanos nākamo gadu garumā?
Sesiju vada: Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece Sintija Broka
• Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne
• Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta direktore
Pia Arenkilde Hansene
• Kentas universitātes Globālās Eiropas centra direktors Ričards Vitmens
• Šveices Federālā tehnoloģiju institūta Cīrihē (ETH Zürich) Drošības studiju centra
vecākais pētnieks Severins Fišers
• Erasmus Studentu tīkla Latvijas daļas prezidents Kaspars Ābelnīca

14.00–15.15 paralēlās sesijas

CETURTĀ “A” PARALĒLĀ SESIJA
ES kaimiņattiecības – vai nākamajos desmit gados ir gaidāma jaunu valstu
pievienošanās blokam? (306. telpa – Eiropas lietu komisijas zāle)
Rodas iespaids, ka gan ES austrumu, gan arī dienvidu kaimiņvalstis sāk zaudēt
interesi par Eiropas projektu. Arvien skaidrāk redzams, ka attieksme pret Eiropu nav
viennozīmīga, ka atšķiras arī intereses un gatavība integrēties ES. Beidzot kļuvusi
iespējama padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas izveide starp ES
un Ukrainu, taču rodas jautājums – vai šis mērķis vēl ir aktuāls? Vai, nerunājot par
dalību ES, ir arī kādi citi efektīvi mehānismi abpusēji izdevīgu un ilgtspējīgu stabilitāti
garantējošu saišu veidošanai ar kaimiņvalstīm?
Sesiju vada: Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece Ilvija Bruģe
• Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas vadītājs Andris Razāns
• Birmingemas universitātes profesore un “Chatham House” domnīcas asociētā
zinātniskā līdzstrādniece Katarina Volčuka
• Somijas Ārpolitikas institūta programmu direktors Arkadijs Mošess

CETURTĀ “B” PARALĒLĀ SESIJA
Ceļā uz Eiropas Aizsardzības savienību – iekšējās un ārējās drošības faktori
(108. telpa – Baltiešu zāle)
Bēgļu krīze, karš Ukrainā un iespējamā ASV izstāšanās no NATO daudzām valstīm liek
pārvērtēt savu nostāju attiecībā uz kopējas aizsardzības sistēmas un iekšējās drošības
		
spēku veidošanu. Francija un Vācija nesen rosinājušas veidot Eiropas aizsardzības
savienību, taču vairākas valstis šādas idejas joprojām uztver ar zināmu skepsi. Vai
Eiropas aizsardzības savienības izveide un ciešāka sadarbība iekšlietu un tieslietu
jomās atbilst Eiropas iedzīvotāju drošības interesēm? Vai Eiropas aizsardzības
savienība aizstās vai papildinās NATO?
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Sesiju vada: Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns
• Latvijas Republikas Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks Jānis Kažociņš
• Zviedrijas SIPRI Eiropas drošības programmas direktors Īans Entonijs
• Igaunijas Austrumu partnerības centra vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Emmets Tuohi
• Zviedrijas Aizsardzības pētījumu aģentūras zinātniskā direktora vietnieks
Maiks Vinnerstigs

CETURTĀ “C” PARALĒLĀ SESIJA
Enerģētikas savienības drošības aspekti (207. telpa – Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas zāle)
Energodrošība ir viena no ES darba kārtības prioritātēm, bet vairākas ar to saistītās
problēmas joprojām nav atrisinātas. Vai dalībvalstis būs gatavas šķirties no savas
enerģētiskās suverenitātes un veidot vienotu enerģētikas bloku? Vai “Nordstream II”
kļūs par veiksmīgu komercprojektu vai arī par pēdējo pilienu domstarpību vētrā, kas
sagraus Eiropas vienotību?
Sesiju vada: Vācijas Maršala fonda (ASV) transatlantiskā zinātniskā līdzstrādniece
Kristīne Bērziņa
• Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle
• Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektora padomnieks Samuēle Furfari
• Šveices Federālā tehnoloģiju institūta Cīrihē (ETH Zürich) Drošības studiju centra
vecākais pētnieks Severins Fišers
• Bijušais Lietuvas enerģētikas ministrs Jaroslavs Neverovičs
15.15 – 15.45

Kafijas pauze

PIEKTĀ SESIJA
15.45 – 17.00

ES un ASV attiecības, kā arī to bloka turpmākā globālā nozīme (108. telpa – Baltiešu zāle)
Patlaban acīmredzot būtiski mainās pasaules kārtība un ES atkal cenšas noteikt savu
lomu tajā. Pašreizējā situācija pasaulē ir nemierīga, sarežģīta un problemātiska,
starptautisko attiecību priekšplānā atkal izvirzās ģeopolitiskā konkurence. Jaunais
ASV prezidents ir paudis ortodoksālu viedokli par vairākām tradicionālajām ASV
politikas nostādnēm. Vai šīs izmaiņas veicinās Rietumu pasaules šķelšanos, izraisot
nepārvaramas ES un ASV domstarpības?
Sesiju vada: RSU Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docents Edijs Bošs
• Bijušais Zviedrijas Karalistes premjerministrs Karls Bilts
• Bijušais ES attīstības komisārs Andris Piebalgs
• Itālijas Ārpolitikas institūta direktora vietniece un īpašā ES augstās ārlietu
pārstāves Federikas Mogerīni padomniece Natalī Toči
• ES Drošības studiju institūta vecākais analītiķis Jans Joels Andersons
• Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Zanda Kalniņa-Lukaševica

17.00
17.15

Noslēgums
Kafija, uzkodas un vīns

MŪSU PARTNERI
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