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Prioriteter for det bulgarske EU-formandskab 

 
Baggrund 

Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-landene for seks måneder ad gangen. I løbet af denne seks-

måneders periode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre 

kontinuiteten i EU's arbejde i Rådet. 

De EU-lande, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i såkaldte "trioer". Dette system blev indført med 

Lissabontraktaten i 2009. Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger 

de emner og vigtige spørgsmål, som Rådet vil behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette 

program udarbejder hvert af de 3 lande sit eget mere detaljerede 6-måneders program. 

Den aktuelle trio består af det estiske, bulgarske og østrigske formandskab. 

Det bulgarske formandskab 
Bulgarien har for første gang i landets historie EU-formandskabet i seks måneder fra den 1. januar 2018 til den 

30. juni 2018. Under mottoet ”Sammen står vi stærkt”arbejder Bulgarien videre på det 18-måneders triopro-

gram af 2. juni 2017, som indledte det estiske formandskab. Overordnet set arbejder det bulgarske formands-

skab med fire prioriteter: 

1. Europas fremtid og unge 

Det bulgarske formandskab ønsker at starte drøftelserne om den næste flerårige finansielle ramme, 

der er rammen om EU’s budget for en syvårig periode. Derudover vil man fortsætte diskussionen om 

EU’s fremtidige samhørighedspolitik efter 2020 samt en simplificering og modernisering af landbrugs-

politikken efter 2020. Slutteligt ønsker Bulgarien at holde samme niveau hvad angår investeringer i ud-

dannelse og forskning. 

2. Det vestlige Balkan 

Det bulgarske formandskab ønsker at sætte fokus på mere regionalt samarbejde mellem EU og Balkan 

inden for transport, kommunikation, energi, uddannelse og det digitale område. Derudover afholdes 

der et uformelt topmøde mellem EU og Vestbalkan i Sofia den 17. maj 2018. Denne prioritet er samti-

dig en af Juncker-Kommissionens mere langsigtede prioriteter, som den præsenterede i sit arbejdspro-

gram for 2018.  

http://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/
https://www.eu2017.ee/
https://eu2018bg.bg/en/home/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/en/pdf
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3. Sikkerhed og stabilitet 

Bulgarien ønsker at sætte fokus på EU’s migrationspolitik, herunder hjemsendelsespolitikken, og opnå 

fremskridt i drøftelserne om et fælles EU-asylsystem (Dublin II). Derudover vil der være fokus på cyber-

sikkerhed og juridisk samarbejde mellem EU’s medlemslande. 

4. Digital økonomi 

Den sidste del af formandskabets prioriteter omhandler digital økonomi, hvor formandskabet vil sætte 

fart på færdiggørelsen af det digitale indre marked og styrke mobiliteten i EU. Derudover ønsker de at 

opnå et kompromis på EU’s vejpakke, der respekterer EU-medlemslandenes forskellige transportsekto-

rer. 

Prioriteter på uddannelsesområdet 
Inden for rådssammensætning for uddannelse, ungdom, kultur og sport (EYCS) leder den bulgarske minister for 

uddannelse og forskning Krasimir Valchev Rådets uddannelsespolitiske møder frem mod 30. juni 2018. Bulgari-

en har følgende DLI-relevante prioriteter på uddannelses- og ungdomsområdet: 

 

Uddannelse 

• Det bulgarske formandsskab vil arbejde aktivt på at rejse politisk og social bevidsthed om behovet for 

flere investeringer i uddannelse og tværsektorielt samarbejde samt offentlig-private partnerskaber. 

• Formandskabet vil arbejde på midtvejsevalueringen af Erasmus+-programmet og retningslinjerne for 

den næste programmeringsperiode. Konkret planlægges en debat mellem undervisningsministrene, li-

gesom Bulgarien vil foreslå udkast til konklusioner på området for EYCS-rådet. 

• Formandsskabet vil arbejde for at opnå en generel aftale inden for Uddannelsesrådet om henholdsvis 

forslaget til en henstilling om fremme social integration og fælles værdier gennem formel og uformel 

uddannelse og forslaget til ændring af Europa-Parlamentets henstilling om nøglekompetencer for livs-

lang læring. 

• Med hensyn til initiativet om oprettelse af et europæisk uddannelsesområde inden 2025, skitseret i 

Kommissionens meddelelse "Styrkelse af europæisk identitet gennem uddannelse og kultur ", vil for-

mandsskabet arbejde sammen med alle interessenter for at formulere en ambitiøs handlingsplan for 

digital uddannelse og udvikling af digitale færdigheder. En konference om emnet vil blive afholdt i Sofia 

i april 2018. 

 

Ungdom 

• På ungdomsområdet vil det bulgarske formandsskab afslutte forhandlingerne med Europa-Parlamentet 

om de juridiske rammer for Det Europæiske Soldidaritetskorps.  

• Ligeledes vil formandsskabet arrangere en debat om de unges rolle som drivkraft for bæredygtig udvik-

ling og ligestilling i fremtidens Europa. 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-social-inclusion-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-social-inclusion-strategy_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=DA
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_da

