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16. august 2021 

JLC & RIS 

 

NOTAT 2021-06 

Rådet for Den Europæiske Union: Sloveniens formandskabsprogram  
 

Slovenien overtog d. 1. juli 2021 formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Denne note beskriver 

formandskabsprogrammet. 

 

Programmets fire prioriteter 
Sloveniens formandskabsprogram har fire overordnede prioriteter: 

 

1) EU’s robusthed, strategiske autonomi og genopretning efter pandemien. Formandskabet vil 

arbejde hen imod et EU, der bedre kan forudsige og håndtere kriser som fx pandemier og 

cyberangreb (s. 4), arbejde for at sikre EU’s autonomi på strategiske områder som sundhed, industri, 

energi og madforsyning (s. 5) samt arbejde for en genopretning af EU’s økonomi, der er baseret på 

den grønne og digitale omstilling og demografiske udfordringer (s. 6). 

 

2) Konferencen om Europas Fremtid. Det centrale formål er at sikre, at europæiske spørgsmål 

kommer tættere på borgerne. Formandskabet vil gerne sikre en ærlig dialog baseret på historiske 

erfaringer, hvor divergerende legitime politiske holdninger bliver lyttet til i udviklingen af fremtidige 

fælles løsninger. Det er Sloveniens ønske at styrke en fælles forståelse om, at der er nogle 

udfordringer som kun kan løses sammen på EU-niveau, mens der er andre, hvor det er bedre at 

give medlemslandene den nødvendige autonomi (s. 10). 

 

3) Den europæiske levevis, baseret på respekt for personlig værdighed, frihed, grundlæggende 

rettigheder, samt respekt for regler og forpligtelser. Det er grundlaget for et EU med en sund 

økonomi, social udvikling, et højt niveau af social beskyttelse og inkluderende uddannelse af høj 

kvalitet. Formandskabet slår i programmet fast, at demokratiske valgte institutioner bærer det 

primære ansvar for at sikre respekt for grundlæggende værdier og principper for EU (s. 12).  

 

4) En troværdig og sikker Europæisk Union der er i stand til at sikre sikkerhed og stabilitet.  

Denne prioritet omhandler forsvars- og sikkerhedspolitik, herunder cybersikkerhed, bekæmpelse af 

terrorisme, illegal migration m.v. Formandskabet ønsker at bidrage til at fremme EU’s interesser og 

værdier i verden, herunder gennem styrkede strategiske alliancer med ligesindede lande og NATO. 

Derudover er det en prioritet for Slovenien at sætte fokus på dialog med de vestlige Balkanlande og 

drøfte deres potentielle fremtidige EU-medlemskab (s. 16).  

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/media/i4qnfeqt/programme-sl-presidency-en.pdf
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Prioriteter inden for uddannelse 

Ny viden, kompetencer og færdigheder i et foranderligt samfund, herunder innovative læringsmiljøer og 

underviseres digitale kompetencer, er omdrejningspunktet for formandskabets prioriteter inden for 

uddannelse som følge af ikke mindst Covid-19-pandemien. Uddannelse skal understøtte borgernes 

muligheder for og evner til at agere i en fremtid, der medfører forandringer. 

 

Digitalisering og kunstig intelligens 

Der vil være et bredt fokus på udviklingen af digitalisering, kunstig intelligens og etik i uddannelse under det 

slovenske formandskab herunder nye måder at undervise og lære på. Her vil underviseres, læreres og 

pædagogisk personales digitale kompetencer blive drøftet. Disse drøftelser skal bidrage til implementeringen 

af Handlingsplan for digital uddannelse (2021-2027). Rådets henstilling om blended learning for inkluderende 

undervisning af høj kvalitet på primær- og sekundærtrinnet vil desuden adressere inklusion, udvikling af 

elevers kompetencer og uddannelsessystemers tilpasningsevne i på de primære og sekundære 

undervisningstrin (s. 35).   

 

Videregående uddannelser 

Ved de videregående uddannelser fokuserer formandskabet på implementeringen af Europa-

Kommissionens dagsorden for omstillingen af videregående uddannelse, der skal fremme samarbejde og 

bidrage med fælles nye visioner for viden ved det europæiske uddannelsesområde 2025 og det europæiske 

forskningsrum. Formandskabet vil desuden bidrage til udviklingen af Europauniversiteter-initiativet (s. 35).  

 

Voksenuddannelse og livslang læring  

Det slovenske formandskab vil forny Rådets resolution om en ny europæisk dagsorden for 

voksenuddannelse. Formålet er at skabe integreret og inkluderende voksenuddannelse af høj kvalitet 

herunder også fjernundervisning. Den nye dagsorden for voksenuddannelse skal understøtte opnåelse af 

bæredygtige mål (s. 35). 

 

Det strategiske rammeværk for europæisk samarbejde om uddannelse 

Formandskabet vil arbejde for at opnå en inkluderende aftale om forvaltningen af det strategiske 

rammeværk for europæiske samarbejde om uddannelses, herunder at sammenkoble det europæiske 

uddannelsesområde 2025 og det europæiske forskningsrum. Formandskabet vil lægge op til drøftelser om 

bl.a. bæredygtig udvikling, mikrokvalifikationer, individuelle læringskonti, livslang læring og adgang til 

erhvervsuddannelser (s. 35). 

  


