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Ārlietas

Egils Levits

8. jūlijā Valsts prezidents Egils Levits Bulgārijā, Sofijā teica uzrunu ikgadējā Trīs jūru iniciatīvas (TJI) Biznesa forumā.Savā uzrunā
Valsts prezidents uzsvēra iniciatīvas nozīmi Eiropas Savienības (ES) ziemeļu un dienvidu ciešākai savienojamībai digitālajā,
enerģētikas un transporta jomā.
E. Levits aicināja starptautiskās finanšu organizācijas un privātos investorus pievienoties TJI Investīciju fondam, kas paredzēts
politiski iedvesmotu un komerciāli dzīvotspējīgu infrastruktūras projektu ieviešanai. Kā piemēru atbilstošiem projektiem Valsts
prezidents minēja Rail Baltica, kā arī aicināja pievērst uzmanību Latvijas sasniegumiem 5G tehnoloģijās. Tāpat Valsts prezidents
ielūdza foruma biznesa kopienu apmeklēt konferenci “5G techritory” š. g. novembrī Rīgā. Valsts prezidents arī rosināja TJI attīstībā
piesaistīt plašāku sabiedrību, īpaši zinātniekus.
Pateicoties Bulgārijai par samita organizēšanu, Valsts prezidents paziņoja, ka 2022. gada vasarā TJI samits un Biznesa forums
notiks Latvijā.
Biznesa forumā Sofijā uzrunas teica 12 ES dalībvalstu prezidenti un pārstāvji, kā arī TJI stratēģiskie partneri – ASV prezidents Džo
Baidens (videoformātā), Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece
Margrēte Vestagere. Forumā runāja arī Starptautiskā Valūtas fonda vadītāja Kristalina Georgijeva.
Kopā ar Valsts prezidentu Trīs jūru iniciatīvas samitā un Biznesa forumā piedalās arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
vadītā Latvijas uzņēmēju biznesa delegācija.
Rīt, 9. jūlijā, notiks TJI samits ar prezidentu diskusiju par iniciatīvas ģeopolitisko nozīmi un tvērumu.

Trīs jūru iniciatīvas samita un Biznesa foruma norisei var sekot līdzi tīmekļvietnēhttps://3seas.eu/.

Informācijai:
Trīs jūru iniciatīvas samita un Biznesa foruma mērķis ir veicināt praktisku sadarbību, lai īstenotu TJI valstu prioritāros projektus
transporta, enerģētikas un digitālās komunikācijas jomās.
Trīs jūru iniciatīva ir dibināta 2016. gadā 25. augustā tās pirmajā samitā Horvātijā, un to veido 12 Eiropas Savienības dalībvalstis:
Latvija, Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Partneru statusā
samitos piedalās ASV, Vācija un Eiropas Komisija. Līdz šim notikuši pieci TJI samiti – Horvātijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un
Igaunijā. Sesto šogad rīko Bulgārija.
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