Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas ievadvārdi
ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā forumā

Jūsu Karaliskā Augstība Viktorija, Zviedrijas kroņprincese,
Ministru prezident Butkevičus,
Kallasa kungs,
Ekselences, augsti godātie viesi, dāmas un kungi!
Esmu pagodināta sveikt jūs Jūrmalā, Latvijā, ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam
sestajā ikgadējā forumā.
Grūti iedomāties labāku pasākuma norises vietu par Jūrmalas pilsētu. Tradicionāli
tā ir tirgotāju un ceļotāju satikšanās vieta. Tā ir vieta, kur uzkrāt enerģiju un spēkus
jauniem darbiem.
Esmu pārliecināta, ka šīsdienas tikšanās dos jaunu impulsu ES stratēģijai.
Jūsu Karaliskā Augstība, dāmas un kungi!
Tas ir izaugsmes un tirdzniecības dzinējspēks. Tas ir inovāciju centrs un tilts, kas
vieno.
Tas atspoguļojas arī Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēs – Eiropu padarīt
konkurētspējīgāku, digitālāku un tādu, kas vairāk iesaistīta pasaules norisēs.
Tāpat tas ir ietverts ikgadējā foruma tēmā – “E-kvalitātes sasniegšana”.
Jo, neskatoties uz panākto progresu, priekšā ir vēl daudz darāmā.

Mēs varam paplašināt transporta un enerģētikas tīklus. Mēs varam darīt vairāk, lai
uzlabotu ekoloģisko situāciju Baltijas jūrā. Mums vajadzētu apzināties digitālā
laikmeta ieguvumus.
ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam sniedz sadarbības ietvaru, savukārt mūsu
cilvēki, sabiedrība un ekonomika sniedz enerģiju.
Tāpēc es priecājos, ka šeit ir plaši pārstāvēta Eiropas Komisija, dalībvalstu
valdības un vietējās iestādes, biznesa pārstāvji un pilsoniskā sabiedrība, kā arī
daudzi zinātnieki.
Tieši šie savstarpējie sakari, šis sakaru tīkls ir Baltijas jūras reģiona integrācijas un
labklājības dzinējspēks.
Jūsu Karaliskā Augstība, dāmas un kungi!
Esmu pārliecināta, ka mūsu diskusijas ne tikai stiprinās šīs saites, bet arī pavērs
stratēģisko redzējumu un ļaus to īstenot darbībā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem
labklājību.

Baltijas jūras reģions jau sen ir teritorija, kas atrodas tirdzniecības un komercijas
priekšgalā ar savām precēm un pakalpojumiem, kā arī ar idejām un zināšanām.
Likt lietā un apvienot mūsu spēkus un kopīgi strādāt, lai rastu vienotu vīziju – es
uzskatu, ka tieši to mēs varam darīt.
Godātie viesi, ļaujiet man vēlreiz sirsnīgi sveikt ikvienu klātesošo. Es novēlu jums
visiem auglīgas diskusijas.
Paldies!

