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DEMOKRAATIA TULEPROOV
2019. aasta detsembris võttis von der Leyeni
komisjon uue ja ambitsioonika kursi keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja õiglasema
Euroopa Liidu poole. Sestsaadik on aset leidnud
kaks maailmaajaloolist sündmust – koroonaviiruse pandeemia ja Venemaa julm sõda Ukraina
vastu. Euroopa on olnud ühtne nii võitluses viiruse
vastu kui ka Ukraina rahva toetamises. Seda
tehes ei ole Euroopapelgalt senist söakat kurssi
jätkanud, vaid on edasiminekut isegi kiirendanud.
Üheskoos kujundame uut tulevikku.

Vladimir Putini sõjamasinale ranged sanktsioonid. Sanktsioonid, mida toetavad partnerid kogu
maailmast, on põhjustanud Venemaa majandusele raskeid tagajärgi ja kahjustavad
Kremli võimet sõda pidada. EL on piiranud
Venemaa juurdepääsu rahvusvahelisele finantssüsteemile, eemaldades ta SWIFT-süsteemist,
külmutanud ja arestinud Kremliga seotud oligarhide varad ning murendanud Venemaa sõjalis-tööstuslikku kompleksi, piirates selle juurdepääsu kõrgtehnoloogiale.

See, kuidas Euroopa on suutnud neile kahele
epohhi loovale kriisile reageerida, võis tulla
maailma jaoks üllatusena. Esimesena kahest
rabas maailma COVID-19. Pandeemia on tekitanud suurt kahju, kuid üheskoos tegutsedes on
Euroopal õnnestunud päästa lugematul hulgal
inimelusid ja aidata majandusel rekordkiirusel
taastuda. Tänu Euroopa Komisjoni vaktsineerimisstrateegiale on 83,4% ELi täiskasvanud
elanikkonnast esmavaktsineeritud ühe või
kahe doosiga. EL on maailma suurim COVID-19
vaktsiinide pakkuja. ELi digitaalne COVID-tõend
on aidanud kaitsta vaba liikumise põhiõigust ja
sellest on saanud ülemaailmne standard.

Euroopa Liidu vastus nendele
kahele suurele väljakutsele
lähtub demokraatlikest
väärtustest, kestliku
arengu eesmärkidest
ja inimeste hüvanguks
toimivast majandusest.

Esimest korda oma ajaloos kogus komisjon kapitaliturgudelt suurel hulgal vahendeid, et toetada
majanduse elavdamist ja reforme liikmesriikides.
ELi taastekava „NextGenerationEU“ on andnud
ELi perekondadele, ettevõtjatele ja investoritele
uuesti kindluse tuleviku suhtes. Pandeemiale
reageerimine ei ole mitte ainult muutnud ELi
vastupidavamaks COVID-19 ja tulevaste terviseohtude suhtes, vaid on tugevdanud ka Euroopa
demokraatia ja majanduse vastupanuvõimet.
Pandeemiale järgnes Venemaa provotseerimata
ja põhjendamatu agressioon Ukraina vastu.
Ukrainlaste toetuseks mobiliseerus terve Euroopa.
Enneolematu kiiruse ja ühtsusega kehtestas EL
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Samal ajal on komisjon käinud välja murrangulise kava „REPowerEU“, millega vähendada
sõltuvust Venemaa fossiilkütustest. Vaja on
mitmekesistada energiavarustust, suurendada
energiatõhusust ja kiirendada taastuvenergia
kasutuselevõttu. Rohepööre ei ole üksnes kasulik
inimeste ja planeedi tervisele, vaid tugevdab ka
Euroopa energiajulgeolekut. Kuigi Putin üritas
Euroopat lõhestada, on ta saavutanud täpselt
vastupidise tulemuse. EL on ühtsem kui kunagi
varem ja seisab selles sõjas koos ukrainlastega.

tuleviku konverentsiga rakendati kodanike
loovus ja energia ning kutsuti neid ise kujundama
Euroopa Liidu tulevikku. Komisjon kuulas kodanike ettepanekud ära ja on asunud neid ellu
viima.
Euroopa ajaloo teljeks on liikumine demokraatia ja ühtsuse poole. Fašismi alistamisest
1945. aastal kuni diktatuurirežiimi kadumiseni
Kreekas ja Pürenee poolsaarel 1970. aastatel
ning Berliini müüri langemisest 1989. aastal ning
Ida- ja Lääne-Euroopa lepitamisest kuni Ukraina
võitluseni oma vabaduse ja demokraatia
eest Venemaa agressiooni vastu on Euroopa
liikunud järjekindlalt suurema demokraatia poole.
Ja iga kord on muutuse taga olnud inimesed –
nende hääl, vaprus ja nõudmine õigusemõistmise järele. See on Euroopa Liidu lugu.
See muudab eurooplased tugevaks ja tuleviku
suhtes enesekindlaks.

Euroopa Liidu vastus nendele kahele suurele väljakutsele lähtub demokraatlikest väärtustest,
kestliku arengu eesmärkidest ja inimeste hüvanguks toimivast majandusest. ELi tööturg on viimaste aastakümnete tugevaimas seisus, sest
komisjon aitas liikmesriikidel töötajaid ja ettevõtjaid liikumispiirangute ajal toetada. Taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu investeerib EL
tööstusesse, taristusse ja töökohtadesse. Näiteks
Euroopa kiibimääruse ettepanek põhineb
Euroopas tehtavatel maailmatasemel pooljuhtidealastel teadusuuringutel, mille najal saab
edendada tipptasemel tootmist. Euroopa uus
ülemaailmne investeerimisstrateegia „Global
Gateway“ aitab kiirendada õiglast rohe- ja digiüleminekut kõikjal maailmas.
Viimased kaks ja pool aastat on kinnitanud, et
Euroopa tugevuseks on tema ühtsus, mis
põhineb ühistel demokraatlikel väärtustel: pühendumus põhilistele inimõigustele; vaba ja sõltumatu ajakirjanduse kaitse; õigusriikluse järgimine; võrdsus naiste ja meeste, maa- ja
linnapiirkonnade ning noorte ja vanade vahel.
Euroopas on teil alati võimalik olla see, kellena
soovite ennast identifitseerida. Demokraatiat
tuleb iga päev arendada ja uuendada, mistõttu
peab kodanikel olema võimalus oma arvamust
avaldada. 9. mail 2022 lõppenud Euroopa
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1. E
 UROOPLASED SEISAVAD
KOOS UKRAINAGA VÕITLUSES
DEMOKRAATIA JA RAHU EEST
348 miljoni euro
humanitaarabi, et
pakkuda muu
hulgas kõige haavatavamatele inimestele toitu, vett,
peavarju ja tervishoiuteenuseid.

KINDEL SOLIDAARSUS
UKRAINAGA
Euroopa Liidus on otsinud varjupaika miljonid
ukrainlased, kelle Putini pommid on oma perekonna ja kodumaa küljest lahti rebinud. Sõjakaadrid on verdtarretavad. Ukraina vapper vastupanu ja ELi kodanike toetus pagulastele
näitavad aga teistsugust pilti, millelt helgib vastu
lootus. Ukraina ja Euroopa Liidu sidemed ei
ole kunagi olnud tugevamad. Euroopa tervitab
ukrainlasi ja toetab neid senikaua, kuni saabub
rahu ning nad saavad turvaliselt koju tagasi pöörduda ja oma sõltumatu ja demokraatliku riigi
taas üles ehitada. Ukrainlased on osa Euroopa
ühtsest perekonnast.

Alates Venemaa jõhkrast rünnakust Ukraina
vastu 24. veebruaril 2022
on ELis registreeritud üle
8,2 miljoni Ukraina kodaniku sisenemise.
Peamiselt on olnud tegu naiste, laste ja eakatega.
ELi kodanike suur solidaarsus Ukraina pagulastega – eelkõige Ukrainaga piirnevates liikmesriikides, nagu Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia,
aga ka mujal liidus – on näidanud Euroopa väärtuste ja avatuse sügavamat sisu. Enamik Ukraina
pagulasi (üle 5,24 miljoni) on liikunud üle piiri
Poolasse, mille kodanikud on avanud neile oma
südame ja võtnud nad varjule oma kodudesse ja
linnadesse.

Euroopa Liidu esimene prioriteet on kaitsta
Ukraina tsiviilelanikke. Koostöös kohapealsete
partneritega tagab komisjon humanitaarabi
kohaletoimetamise ja humanitaarkoridoride
avatuna püsimise, et inimeste evakueerimine
saaks toimuda vabalt ja turvaliselt. Alates
2022. aasta juunist on EL andnud Ukrainale üle

Rühm Varssavi elanikke avas kaupluse Puławską
20, et koguda ja tarnida tasuta toitu, kosmeetikat
ja rõivaid Ukraina pagulastele ja riigi sees
ümberasunutele.
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Üle 4 miljoni
ukrainlase

on palunud EList ajutist kaitset.

Esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos tegi Euroopa
Komisjon 2. märtsil 2022 ettepaneku aktiveerida
ajutise kaitse direktiiv. See tähendab, et Ukraina
põgenikele on ELis koheselt tagatud täielik kaitse:

Elamisluba kogu
kaitse kehtivuse
ajaks

Stockholmis üles kasvanud noor
kurttumm bulgaarlane Kiril Slavov
aitab kurttummadel ukrainlastel
sõja eest põgeneda ja Sofias
oma eluga edasi minna. Ta tõlgib
nende sõnumeid rahvusvahelisse
viipekeelde ja aitab neil tööd leida.

Juurdepääs
sobivale
majutusele või
eluasemele

Juurdepääs
tööturule

Vajaduse korral
juurdepääs sotsiaalhoolekandele
või elatusvahenditele
Perekondade
võimalus teatavatel
asjaoludel
taasühineda

Juurdepääs
arstiabile

Juurdepääs
pangateenustele,
näiteks võimalus
avada põhipangakonto

Komisjon tegutses kiiresti ja solidaarselt, et
toetada kohapeal ELi liikmesriikide tegevust. CARE
(ühtekuuluvusmeetmed pagulaste toetamiseks
Euroopas) abil saavad liikmesriigid kasutada
pagulastele erakorralise toetuse andmiseks ELi
ühtekuuluvusfonde. Liikmesriikidele eraldati pandeemiakriisi rahastamisvahendist REACT-EU viivitamata 3,5 miljardit eurot. 2022. aasta juunis

Alla 18-aastaste
inimeste
juurdepääs riiklikule
haridussüsteemile
Võimalus kolida
teise ELi liikmesriiki
enne elamisloa
väljastamist

võttis komisjon vastu FAST-CARE paketi ettepaneku, millega eraldada liikmesriikidele täiendavalt
3,5 miljardit eurot eelmaksetena ja tagada, et
vähemalt 30% sellega seotud vahenditest eraldatakse tegevustele, mida viivad läbi kohalikud
omavalitsused ja rände valdkonnas tegutsevad
kodanikuühiskonna organisatsioonid.
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Vastates Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi
üleskutsele, kutsusid Euroopa Komisjon ja Kanada
koostöös organisatsiooni Global Citizen toetusrühmaga kokku maailma liidrid ning käivitasid
26. märtsil 2022 Ukraina jaoks rahastajate
kampaania „Stand Up for Ukraine“. Kampaaniaga kaasati kiiresti Venemaa sissetungi eest
põgenenud inimeste kaitseks 9,1 miljardit eurot, sealhulgas 1 miljard eurot komisjonilt
ja veel 1 miljard eurot Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt. ELi ja tema kodanike
suur solidaarsus jätkub seni, kuni ukrainlased
vajavad meie toetust. Seda seetõttu, et ukrainlased ei seisa mitte ainult omaenda vabaduse
eest, vaid ka eurooplaste vabaduse ja Euroopa
demokraatlike väärtuste eest.

ELi kodanikukaitse mehhanismi kõigi aegade
suurima operatsiooniga on 27 liikmesriiki koos
Põhja-Makedoonia, Norra ja Türgiga andnud
Ukrainale üle 66 000 tonni abi, sealhulgas
toitu, esmaabikomplekte ja kaitseriietust, kuid ka
strateegilisi seadmeid, nagu mobiilsed haiglad,
energiaallikad ja tuletõrjeautod. Kokku eraldas
EL kodanikukaitsemehhanismi kaudu toetusi üle
425 miljoni euro väärtuses. Samuti on Ukrainasse saadetud ELi RescEU meditsiinivarusid,
sealhulgas hingamisaparaate, infusioonipumpasid, patsiendimonitore, maske ja kitleid, ultraheliseadmeid, hapnikukontsentraatoreid ja palju
muud. Võttes arvesse operatsiooni ulatust, on EL
loonud naaberriikides Poolas, Rumeenias ja Slovakkias logistikakeskusi, mille abil tarneid koordineerida. Samuti on Ukrainas rajatud kaks ELi
rahastatud humanitaarladu ja käivitatud logistikaoperatsioone.

SANKTSIOONID
DEMOKRAATLIK ÜHISRINNE
AUTOKRAATIA VASTU
Vastuseks sellele, et Venemaa tunnustas
21. veebruaril 2022 Donetski ja Luhanski nn rahvavabariikide separatistlikke territooriume ning
ründas 24. veebruaril Ukrainat, kehtestas EL
Venemaa majanduse ning sõjas kaasosalevate
isikute ja üksuste vastu karmid sanktsioonid.
Euroopa Liit, tema partnerid ja ettevõtjad kogu
maailmast on tegutsenud kiiresti ja jõuliselt, et
isoleerida Venemaa majanduslikult ja peatada
Putini sõjamasin. Euroopa seisab Ukraina kõrval,
et toetada demokraatiat ja tõrjuda autokraatiat,
toetada õigusriiklust ja tõrjuda tugevama õigust,
toetada õiglast ja rahumeelset rahvusvahelist
korda ning tõrjuda agressiooni ja kaost.

11. märtsil 2022 käivitati esimene Medevaci
operatsioon. Sellest ajast alates on ELi elanikkonnakaitse mehhanismi abil viidud ELi haiglatesse üle rohkem kui 1000 Ukrainast pärit patsienti, kes vajavad jätkuvat ravi või kiiret arstiabi.
ELi RescEU lennupargile anti juurde uus meditsiinilise evakuatsiooni lennuk, et aidata transportida kiireloomulist arstiabi vajavaid Ukraina
patsiente.
Samal ajal suurendas komisjon jõupingutusi, et
jõuda nii ukraina- kui ka venekeelsete kogukondadeni, pöörates eelkõige tähelepanu pagulaste
teavitamisele ELi toetusest. Komisjon käivitas
kiiresti Ukrainaga solidaarsust käsitleva
spetsiaalse veebisaidi, mis on esimest korda
kättesaadav nii ukraina kui ka vene keeles. Et
jõuda otse Ukraina inimeste ja venekeelsete vaatajateni, liitus komisjon ka Telegramiga. Europe
Directi kontaktkeskused on vastanud ligikaudu
10 000 küsimusele Ukraina kriisi ning põgenike
ja riigi sees ümber asunud inimeste raske olukorra kohta.

Venemaa tegevus rikub universaalseid väärtusi
ja rahvusvahelist õigust, mida rahvusvaheline
üldsus ei saa lubada. 2. märtsil 2022 hääletas
ÜRO ülekaalukalt selle poolt, et Venemaa sissetung Ukrainasse hukka mõista: resolutsiooni poolt
oli 141 liikmesriiki 193st, erapooletuid oli 35 ning
Venemaa poolele asus vaid 5 riiki.
Alates sõja algusest on EL võtnud vastu kuus
enneolematut sanktsioonide paketti, millega
lagundada Kremli võimet sõda rahastada ja avaldada survet Venemaa režiimile. Need sanktsioonid hõlmavad finants-, energeetika- ja
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transpordisektorit, samuti kahesuguse kasutusega kaupade eksporti, viisapoliitikat, Kremli
sõjapropagandat levitavaid desinformatsioonikanaleid ning Putini sõjaga seotud Venemaa ja
Valgevene üksikisikuid ja üksusi. Kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega on EL lisanud
oma sanktsioonirežiimi humanitaarerandid.

ja Eurojust. Töökond vahetab liikmesriikide vahel
teavet ja kogemusi ning annab juhtnööre sanktsioonide täitmiseks. Töökond töötab kõrvuti rahvusvahelise rakkerühmaga „Venemaa eliit, nende
lähedased ja oligarhid“, mille raames EL teeb
koostööd G7 riikide (Ameerika Ühendriigid, Itaalia,
Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa ja
Ühendkuningriik) ning Austraaliaga. Komisjon tegi
ühtlasi ettepaneku käsitleda ELi piiravate meetmete rikkumist ELi kuriteona ning kehtestada
rangemad normid kriminaaltulu jälitamise ja
konfiskeerimise kohta.

Euroopa seisab Ukraina
kõrval, et toetada
demokraatiat ja tõrjuda
autokraatiat.
ELi sanktsioonid on nii tõhusad, sest neid rakendatakse kooskõlas sarnaselt meelestatud partneritega kogu maailmast. Venemaa suhtes kohaldab sanktsioone enam kui 40 riiki, kelle arvele
langeb peaaegu pool maailma sisemajanduse
koguproduktist, teiste hulgas Kanada, Jaapan,
Liechtenstein, Norra, Singapur, Lõuna-Korea,
Šveits, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid
ning naaber- ja kandidaatriigid, eelkõige Lääne-Balkanil.

Kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni
raamistikuga on sanktsioonidega kehtestatud
ekspordikeelud mitmetele Venemaale saadetavatele toodetele, nagu teras, reaktiivkütus, pooljuhid, kemikaalid ja muud Venemaa
tööstusbaasi jaoks olulised tooted. Samal ajal on
Venemaa ja selle oligarhide tuluvoogude vähendamiseks kehtestatud Euroopas impordikeelud
mitmesugustele toodetele, nagu puit ja tsement
või mereannid (kaaviar) ja alkohoolsed joogid
(viin). Kokku katavad keelud üle poole varem
Venemaalt imporditud kaupadest.

Sanktsioonidega takistatakse Venemaa juurdepääsu rahale ülemaailmsetel kapitaliturgudel
ning õõnestatakse vähehaaval Venemaa tööstusbaasi ja sõjalis-tööstuslikku kompleksi. Samuti
on nende abil kõrvaldatud maailma juhtivast
finantssõnumite edastamise süsteemist SWIFT
Venemaa peamised pangad, sealhulgas
Venemaa suurim pank Sberbank, mis on Venemaa
ülemaailmsetest finantsturgudest sisuliselt eraldanud. EL on blokeerinud ka Venemaal hoitavad
ELi välisvaluutareservid.

Et sanktsioonid oleksid tõhusad, pidi EL sulgema
Venemaale suunduvad ja sealt väljuvad

Ainuüksi sõja esimese kolme kuu jooksul külmutasid ELi liikmesriigid 12,5 miljardi euro
väärtuses varasid, mille seas finantsvara, kinnisvara, kunstiteoseid, autosid ja jahte. See lisandub Venemaa Keskpanga reservide blokeerimisele Euroopas. Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse
tõttu on varade külmutamist ja reisikeeldu kohaldatud kokku 1212 isiku ja 108 üksuse suhtes.
Nende sanktsioonide täitmiseks lõi komisjon kiiresti varade külmutamise ja arestimise töökonna, kuhu kuuluvad ELi liikmesriigid, Europol
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Euroopa Komisjoni president Ursula
von der Leyen osaleb G7 kohtumisel
Saksamaal Schloss Elmaus.

Märkimisväärselt on tugevdatud kahesuguse
kasutusega kaupade ekspordikontrolli, et sihtida
see Venemaa sõjalis-tööstusliku kompleksi tundlike sektorite vastu ja piirata Venemaa juurdepääsu kõrgtehnoloogiale, mida sealne
julgeoleku- ja kaitsesektor vajab, nagu mehitamata õhusõidukid ja nende tarkvara, krüpteerimisseadmete tarkvara ning pooljuhid ja kõrgtehnoloogiline elektroonika. Sanktsioonid
vähendavad Venemaa tehnoloogilist suutlikkust
ja võimet oma majandust moderniseerida.
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transporditeed. Kaks viimast sammu selles
vallas olid ELi õhuruumi sulgemine kõigile Venemaa
omandis olevatele, Venemaal registreeritud ja
Venemaa kontrollitavatele õhusõidukitele ning
lennundus- ja kosmosetööstuse kaupade, teenuste ja tehnoloogia ekspordikeeld. Kolm neljandikku Venemaa praegustest kommertslennukitest
on ehitatud ELis, Kanadas või Ameerika Ühendriikides. Sanktsioonid hõlmavad ka Venemaa ja Valgevene kaubaveoettevõtjate tegevuse täielikku
keelustamist ELis ning sissesõidukeeldu kõigile
Venemaa kaubalaevadele. Siiski kohaldatakse teatavaid erandeid esmatarbekaupade suhtes, nagu
põllumajandustooted ja humanitaarabi.

• Keeld eksportida Venemaale nafta rafineerimise sektori kaupu ja tehnoloogiat. Sel viisil
muudab EL Venemaa jaoks võimatuks
oma naftatöötlemistehaste ajakohastamise.
• Keeld ELi ettevõtjatele pakkuda kindlustus- ja
muid finantsteenuseid laevale, mis veab
Venemaa naftatooteid. Sel viisil nõrgendatakse Venemaa võimet eksportida naftatooteid üle maailma.
• Uute investeeringute peatamine Venemaa
energiasektorisse.
• Kogu Venemaa söeimpordi keelustamine. See mõjutab veerandit Venemaa
söeekspordist, mis tähendab Venemaa tulude
vähenemist ligikaudu 8 miljardi euro võrra
aastas.

Valgevene toetab sissetungi Ukrainasse, võimaldades Venemaa sõjaväel tegutseda oma territooriumil. Seepärast on EL karmistanud ka Valgevene vastu sihitud sanktsioone. Alates 2020.
aasta oktoobrist on EL järk-järgult kehtestanud
Valgevene vastu piiravaid meetmeid, mis on vastuseks Valgevene ametivõimude vastuvõetamatule vägivallale rahumeelsete meeleavaldajate
vastu ja rändajate ärakasutamisele ELi piiril 2021.
aastal. Valgevene vastu kehtestatud majandussanktsioonidega, mis praegu hõlmavad peaaegu
70% Valgevene koguekspordist ELi, on ühtlasi
kolm Valgevene panka SWIFT-süsteemist välja
lülitatud. Samal ajal on EL jätkanud Valgevene
rahva toetamist, olles alates 2020. aasta suvest
eraldanud ligikaudu 65 miljonit eurot abi. See
hõlmab erakorralist toetust kodanikuühiskonnale
ja riigipoolse rõhumise ohvritele.

Lisaks seadis komisjon ELile sihi kaotada täielikult sõltuvus Venemaa fossiilkütustest, sealhulgas Venemaa gaasist, ning innustab riike seda
järgima; ühtlasi on kavas kiirendada Euroopa
rohepööret.

ENERGIAJULGEOLEK JA
ROHEPÖÖRE
18. mail 2022 esitas Euroopa Komisjon murrangulise kava „REPowerEU“, mille abil kaotada
taastuvenergia kiirema kasutuselevõtu, energiasäästu ja energiavarustuse mitmekesistamise
kaudu järk-järgult sõltuvus Venemaa fossiilkütustest. Kava „REPowerEU“ on põhjalik ja

Olulise osa vahenditest, mida Venemaa kasutab
sõjategevuse rahastamiseks, moodustab energiaekspordist saadav tulu. Venemaale suunduvate rahavoogude piiramiseks on EL kehtestanud
Venemaa energiasektorile järgmised sanktsioonid.
• Impordikeeld Venemaa meritsi veetavale
toornaftale ja naftatoodetele. Keeld puudutab 90% Euroopa praegusest naftaimpordist Venemaalt.

85%

EUROOPLASTEST
leiab, et EL peaks võimalikult
kiiresti vähendama oma sõltuvust
Venemaa fossiilkütustest.
Kava „REPowerEU“ töötati välja just
sellel eesmärgil.
10
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üksikasjalik kava ELis elavate inimeste jaoks
taskukohase energia, Euroopa energiajulgeoleku
ja planeedi kestlikkuse saavutamiseks. Kava
„REPowerEU“ on täielikult kooskõlas Versailles’
deklaratsiooniga, millele 11. märtsil kirjutasid
alla kõigi liikmesriikide juhid. Ligi 85% ELi kodanikest on seisukohal, et Euroopa Liit peaks võimalikult kiiresti vähendama oma sõltuvust
Venemaa fossiilkütustest. Kava „REPowerEU“
töötati välja just sellel eesmärgil.

ELi päikeseenergia strateegia
abil kahekordistatakse 2025.
aastaks päikeseenergia
tootmisvõimsust ja
paigaldatakse 2030. aastaks
600 GW ulatuses lisavõimsust

Energiatootmises, tööstuses, ehituses ja transpordis on käimas taastuvenergia osakaalu
ulatuslik suurendamine ja selle kasutuselevõtu
kiirendamine. Komisjon on teinud ettepaneku
suurendada Euroopa rohelise kokkuleppe
2030. aasta taastuvenergia osakaalu eesmärki
40%-lt 45%-le. Kava „REPowerEU“ sillutab teed
uutele ja ambitsioonikatele algatustele:

Katusele paigaldatavate
päikesepaneelide algatus,
millega kehtestatakse
järk-järgult seaduslik
kohustus paigaldada
uutele üldkasutatavatele
hoonetele, ärihoonetele
ja elamutele
päikesepaneelid

Soojuspumpade
kasutuse
kahekordistamine

Biometaani tootmise
suurendamine 2030.
aastaks 35 miljardi
kuupmeetrini

Meetmed suurtele
taastuvenergiaprojektidele lubade andmise
kiirendamiseks

Keskkonnahoidliku vesiniku
tootmise 2030. aasta eesmärgi
kahekordistamine, et jõuda
omamaise toodanguga
10 miljoni tonnini ja impordiga
10 miljoni tonnini
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Kava „REPowerEU“ abil toetatakse ühe maailma
suurima avamere tuulepargi arendamist Põhjameres. Varsti suudab see varustada elektrienergiaga enam kui 50 miljonit kodu, andes ligikaudu
veerandi ELi kodumajapidamiste aastasest energiatarbimisest. Komisjoni seadusandlik ettepanek
taastuvenergiaprojektide ja nende võrgutaristu
lubade andmise kiirendamiseks sillutab teed
taastuvenergia palju kiiremale kasutuselevõtule
kogu ELis. Iga kilovatt-tund elektrit, mis on toodetud tuule-, päikese- ja hüdroenergia või biomassi baasil, vähendab meie sõltuvust Venemaalt pärit fossiilkütustest ja viib ELi lähemale
heitevabale tulevikule.

TÕSTA EUROOPA ROHELISE
KOKKULEPPE 2030. aasta siduvat
energiatõhususe eesmärki 9%lt 13%le

9%-lt
13%-le

eeloleval talvel, on komisjon kehtestanud liikmesriikidele gaasi hoiustamise miinimumkohustuse, millega nähakse ette, et 1. novembriks
2022 peavad hoidlad olema 80% ulatuses täidetud.

Komisjon aitab liikmesriikidel
piirata elektrihindu ja
kaitsta tarbijaid.

Et reageerida olukorrale, kus Venemaa kasutab
gaasitarneid relvana, tegi komisjon ettepaneku
võtta vastu gaasinõudluse koordineeritud vähendamise määrus ja esitas kava „Säästame gaasi
turvalise talve nimel“. Määrusega, mille
nõukogu võttis vastu 5. augustil 2022, on ette
nähtud gaasitarbimise vähendamine kuni järgmise kevadeni 15%, et aidata ELil seista vastu
võimalikule Venemaa gaasitarnete täielikule
katkemisele. Gaasisäästu kavas esitatakse lisaks
gaasitarbimise kooskõlastatud vähendamise
suunised, mille abil leevendada mõju kodanikele
ja majandusele.

Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt
on parim vastus energiahindade tõusule.
Vanad süsinikumahukad energiaallikad – kivisüsi,
nafta ja gaas – muutuvad üha kallimaks, samas
kui taastuvenergia kulud on juba aastaid pidevalt
langenud. Ülemaailmsed energiahinnad on alates
2021. aasta suvest tõusnud ning Venemaa
agressioonisõda Ukraina vastu on seda tõusu
märkimisväärselt võimendanud. Lähimas tulevikus aitab komisjon muu hulgas liikmesriikidel
elektrihindu piirata ja tarbijaid kaitsta. Kliima- ja
energiapaketi „Eesmärk 55“ raames on komisjon
teinud ettepaneku luua kliimameetmete sotsiaalfond, mille abil toetada vähekaitstud leibkondi, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning transpordikasutajaid.

EL teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega,
et mitmekesistada energiavarustust, ning on
taganud veeldatud maagaasi impordi rekordtasemel ja suurendanud torugaasitarneid. Komisjon
teeb koostööd Norra, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikidega, samuti Angola, Aserbaidžaani, Egiptuse, Iisraeli, Nigeeria ja Lõuna-Koreaga. President von der Leyeni ja USA
presidendi Joe Bideni vahel saavutatud
kokkuleppega asendatakse umbes kolmandik
155 miljardist kuupmeetrist Venemaa gaasist,
mis EL eelmisel aastal importis. EL ehitab varustuskindluse ja liikmesriikidevahelise solidaarsuse
tagamiseks uue veeldatud maagaasi taristu,
mille pinnalt saab tulevikus moodustada keskkonnahoidlike vesinikukoridoride võrgustiku.

Komisjon on teinud ka ettepaneku võtta meetmeid pikaajalise energiatõhususe parandamiseks, muu hulgas ettepaneku suurendada
Euroopa rohelise kokkuleppe raames 2030.
aastaks seatud siduvat energiatõhususe eesmärki 9%-lt 13%-le. Liikmesriike julgustatakse
kasutama energiasäästu soodustamiseks eelarvemeetmeid, näiteks vähendama energiatõhusate küttesüsteemide, hoonete soojusisolatsiooni
ning energiatõhusate seadmete ja toodete käibemaksumäära. Et tagada ELi vastupidavus
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Hiljuti loodud ELi energiaplatvorm, mida toetavad piirkondlikud töörühmad, võimaldab osta
soovi korral ühiselt gaasi, veeldatud maagaasi ja
vesinikku, aidates suunata nõudlust, optimeerida
taristu kasutamist ja koordineerida suhtlust tarnijatega. Võttes eeskujuks ühise vaktsiiniostuprogrammi, töötab komisjon välja ühist ostumehhanismi ka selleks, et sõlmida osalevate
liikmesriikide nimel gaasiostulepinguid. EL jätkab
kahepoolse kaubanduse tegevuskava kaudu
koostööd sarnaselt meelestatud partneritega
kogu maailmas, et aidata tagada olulisi energiaja toorainetarneid, millele tugineb Euroopa
energia- ja majandusjulgeolek.

Euroopa julgeoleku suurendamiseks: suurendada
investeeringuid, rakendada uuenduslikku ja elutähtsat tehnoloogiat ning ehitada Euroopas üles
integreeritum ja konkurentsivõimelisem kaitseturg. 21. märtsil 2022 kiitis Euroopa Ülemkogu
ametlikult heaks ambitsioonika strateegilise
kompassi, millega suunata ELi tegevust 2030.
aastani. See on eriti oluline ajal, mil sõda on
Euroopasse tagasi pöördunud.
Versailles’ tippkohtumise kiiluvees esitasid
komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell 2022. aasta
mais kaitseinvesteeringute puudujääkide
analüüsi. Esimese sammuna loodi liikmesriikidega koostöö jaoks kaitsevaldkonna ühishangete
rakkerühm. Tehti ettepanek luua rakkerühma
tööle tuginedes ELi tasandil lühiajaline ühishangete mehhanism, millega tugevdada ELi kaitsetööstust, aidates liikmesriikidel täita koostöö
teel kõige pakilisemaid ja kriitilisemaid lünki.
2022. aasta mais kuulutati välja ka ELi kaitseinnovatsiooni kava, millega investeeritakse kaitseinnovatsiooni kokku 2 miljardit eurot.

Kavaga „REPowerEU“ kaasneb ligi 300 miljardit eurot rahalist toetust, sealhulgas
225 miljardi euro ulatuses laene, mis tehakse
liikmesriikidele kättesaadavaks Euroopa ajaloolise tähtsusega taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu. Komisjon tegi ühtlasi ettepaneku, et
liikmesriigid lisaksid oma taaste- ja vastupidavuskavadesse REPowerEU-peatüki, mis võimaldaks kasutada pandeemiast taastumiseks ette
nähtud vahendeid nii, et see aitaks ELi sõltuvust
Venemaa fossiilkütustest lõpetada. Kava
„REPowerEU“ on põhjalik ja üksikasjalik kava ELis
elavate inimeste jaoks taskukohase energia,
Euroopa energiajulgeoleku ja planeedi kestlikkuse
saavutamiseks.

Euroopa Liit teeb kõik endast oleneva, et toetada
Ukraina rahva vastupanu Venemaa agressorile
ning aidata neil teoks teha oma unistus demokraatlikust, sõltumatust ja rahumeelsest Ukrainast. Seetõttu tarnibki EL esimest korda oma
ajaloos ELi mittekuuluvale rünnaku alla sattunud riigile kaitseotstarbelist varustust ja
julgeolekuseadmeid. Kõrge esindaja algatusel
võttis Euroopa Liidu Nõukogu 28. märtsil 2022
Euroopa rahutagamisrahastu raames vastu
abimeetmed Ukraina relvajõududele varustuse

EUROOPA KAITSE JA NATO
Euroopa Liit on muutunud tugevaks julgeoleku
tagajaks, kes kaitseb ELi kodanikke ning aitab
kaasa rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule
oma naabruses ja kaugemal. 11. märtsil 2022
andsid ELi juhid Versailles’ deklaratsiooniga
selge ülevaate sammudest, mida on vaja teha

Nadia Dobrianska kolis Kiievist Corki, kus Iirimaa
perekond oli pakkunud talle ja tema perekonnale
peavarju. Nadia dokumenteerib Venemaa
sõjaväe toimepandud inimõiguste rikkumisi ja
sõjakuritegusid. Ta mängib ka iiri flööti ja laulab iiri
rahvalaule.
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NATO peasekretär Jens Stoltenberg
ja Euroopa Komisjoni president
Ursula von der Leyen.
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Venemaa sissetung Ukrainasse ning selle pikaajaline mõju Euroopa ja ülemaailmsele julgeolekukorrale on toonud ELi ja NATO (Põhja-Atlandi
Lepingu Organisatsioon) teineteisele senisest
lähemale. NATO on maailma võimsaim sõjaline
liit, mis on rangelt kaitseotstarbeline. ELi ja
NATO koostöö on Euroopa stabiilsuse ja julgeoleku lahutamatu osa ja oluline tugisammas.
Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on EL ja
NATO näidanud üles tugevat Atlandi-ülest
ühtsust. Venemaa provotseerimata sissetungi
tõttu taotlesid 18. mail 2022 veel kaks ELi liikmesriiki – Soome ja Rootsi – NATOga ühinemist, loobudes oma pikaajalisest sõjalisest erapooletusest.

KUIDAS SEISTA VASTU
SÕJAKURITEGUDELE, TOIDUGA
KINDLUSTAMATUSELE JA
PROPAGANDALE?
EL uurib koos Ukraina valitsusega väidetavaid
sõjakuritegusid, mille Vene sõjavägi on toime
pannud. Õiglus on lepituse eeldus, mistõttu tuleb
kuritegusid toime pannud isikud kohtu alla anda.
Kui Vene väed Kiievi ümbrusest lahkusid, hakkasid levima teated korda saadetud julmustest.
Ukraina peaprokuratuur, 13 ELi liikmesriiki ja
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuratuur on
algatanud uurimise selle üle, kas Vene sõjavägi
on Ukrainas toime pannud sõjakuritegusid või
inimsusevastaseid kuritegusid.

NATO on maailma võimsaim
sõjaline liit, mis on rangelt
kaitseotstarbeline.
Euroopa Komisjoni president Ursula von
der Leyen ja Ukraina president
Volodõmõr Zelenskõi.

25. märtsil 2022 loodi Eurojusti toetusel ühine
uurimisrühm, et hõlbustada raskete rahvusvaheliste kuritegude piiriülese uurimise koordineerimist ning süüdistuste esitamist nii osalevates
riikides kui ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette
jõudvate juhtumite puhul. Rühma kuuluvad Eesti,
Läti, Leedu, Poola, Slovakkia ja Ukraina uurijad ja
prokurörid. 25. aprillil otsustas Rahvusvaheline
Kriminaalkohus ühise uurimisrühmaga liituda.
Ukrainas toimuval sõjal on tagajärgi ka ülemaailmsel tasandil ning eelkõige tunnevad neid kõige
haavatavamad elanikkonnarühmad. Putini sõda
on seadnud ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurde ohtu. Kuna Venemaa merevägi
on blokeerinud Musta mere sadamad, on järsult
vähenenud teravilja ja õliseemnete eksport. 12.
mail 2022 välja kuulutatud solidaarsuskoridoride
abil aitab EL Ukrainal eksportida praegusi põllumajandustoodete varusid ja tulevasi saake
maanteede, raudteede ja siseveeteede kaudu
ning importida vajalikke põllumajandussisendeid,
nagu seemned, väetis, loomasööt jms.
2022. aasta augusti seisuga oli ELi solidaarsuskoridoride abil õnnestunud eksportida
üle kümne miljoni tonni Ukraina teravilja,
mis moodustab peaaegu poole Ukraina
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Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning
ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep
Borrell avaldavad austust Venemaa agressiooni ohvritele.

ja varude andmiseks. Sellest ajast alates on
Euroopa rahutagamisrahastu kaudu antud
Ukraina relvajõududele toetust kogusummas
2,5 miljardit eurot.
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sadamatesse seisma jäänud varudest. Et tagada
maailma kõige haavatavamate riikide toiduga
kindlustatus, ei ole ükski ELi sanktsioonidest suunatud Venemaa põllumajandussektori vastu.
EL ja selle liikmesriigid on maailma juhtivad
humanitaar- ja arenguabi andjad, sealhulgas
toiduga kindlustatuse valdkonnas. Euroopa tiimi
raames on loodud terviklik arusaam selle kohta,
kuidas leevendada ülemaailmset toiduga kindlustamatust, nähes ette nii lühiajalise erakorralise toidu- ja toimetulekuabi kui ka keskpikas
perspektiivis antavad toetused vastupanuvõimeliste ja kestlike toidusüsteemide väljaarendamiseks partnerriikides.

Et võidelda Kremli desinformatsiooni- ja
manipuleerimiskampaaniate vastu, võttis EL
2. märtsil 2022 vastu otsuse peatada ajutiselt
Venemaa riigimeediakanalite Sputnik ja Russia
Today edastamine ELis seniks, kuni Venemaa
agressioon Ukrainas on lõppenud. 3. juunil
2022. aastal peatati järgmise kolme kanali –
Rossija RTR / RTR Planeta, Rossija 24 / Russia 24
ja TV Centre International – edastamine. Nimetatud kanalid on olulisemate Kremli-meelsete
desinformatsioonikanalite seas, mis levitavad
Ukraina ja ELi vaatajaskonna seas Venemaa
agressiooni propagandat ja viljelevad desinformatsiooni.

Ühtlasi on EL kaasanud 600 miljonit eurot lisavahendeid, millega toetada enim kannatanud
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riike. Samuti on EL käivitanud 225 miljoni euro
suuruse eelarvega toiduainete ja vastupidavuse
rahastamisvahendi Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida
jaoks. Kokku ulatub ELi toetus toiduga kindlustatusele üle kogu maailma kuni 2024. aastani
7,7 miljardi euroni. ELi eesmärgiks on tagada
koostöös humanitaar-, arengu- ja rahuvaldkonnas tegutsejatega õiglane ja kaasav üleminek,
mis oleks kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, nii et kedagi ei jäetaks maha.

Et võidelda desinformatsiooni ja Kremli propaganda vastu, teeb komisjon koostööd kogu
maailma telekommunikatsioonisektori esindajate
ja sotsiaalmeedia organisatsioonidega.
2022. aasta juunis kirjutas 34 platvormi, tehnoloogiaettevõtet ja kodanikuühiskonna organisatsiooni, teiste hulgas Facebook, Google, Twitter,
Microsoft, Mozilla ja TikTok, alla digiteenuste
määrusest lähtuvate komisjoni suuniste alusel
koostatud uuele laiendatud desinformatsiooni
tegevusjuhendile, mis peaks hakkama toimima
vabatahtliku ja isereguleeruva raamistikuna.
Tegevusjuhendit on laialdaselt peetud teedrajavaks sammuks ning selles on sätestatud ulatuslikud ja täpsed kohustused desinformatsiooni
vastu võitlemiseks, et muuta veebikeskkond
läbipaistvamaks, turvalisemaks ja usaldusväärsemaks.

UKRAINA TULEVIK EUROOPAS

Mõkola Harõtonov, kes juhib
Dnipro mahepõllumajanduse ja
keskkonnakaitse keskust, jätkab
Katalooniast pärit väetiste uurimist
Hispaanias, sest ta soovib aidata
Ukrainat üles ehitada.

Ukraina liigutaval teekonnal Euroopasse jõuti
olulise verstapostini 8. aprillil 2022, kui president
von der Leyen esitas president Zelenskõile küsimustiku, mille alusel saada ülevaade Ukraina
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valmisoleku kohta ELi liikmeks saada. Kümme
päeva hiljem andsid Ukraina ametiasutused täidetud küsimustiku ametlikult üle. Assotsieerimislepingu kaudu on Ukraina ELiga juba tihedalt
seotud ning regulatiivset ja poliitilist lähenemist
kiirendatakse nii palju kui võimalik, eeldusel et
kõik tulemuslikud tingimused on täidetud. 17.
juunil 2022 esitas Euroopa Komisjon positiivse
arvamuse Ukrainale ja Moldovale ELi kandidaatriigi staatuse andmise kohta ning Euroopa
Ülemkogu kinnitas selle ühehäälselt 23. juunil
2022. Euroopa Ülemkogu tunnustas ka Gruusia
ELi liikmeks saamise väljavaadet. Ülemkogu väljendas valmisolekut anda Gruusiale kandidaatriigi staatus, kui liikmeks saamise taotlust käsitlevas komisjoni arvamuses nimetatud
prioriteetsed küsimused on vastuse saanud.

Kohe sõja esimestel päevadel, täpsemalt 16.
märtsil 2022, sünkroniseeriti tugevast solidaarsustundest ajendatuna ja tulemuslikke lahendusi
otsides Moldova ja Ukraina Mandri-Euroopa
elektrivõrguga. See aitas Ukrainal hoida elektrisüsteemi stabiilsena, nii et ka sel tumedal ajal
püsisid ukrainlaste toad soojad ja valged. Samuti
viis see ELi ja Ukraina suhted uuele tasemele,
luues nende vahele käegakatsutava sideme.
Kuid Venemaa sissetung Ukrainasse on avaldanud majanduslikku mõju ka ELile endale. Sellega
seoses võttis komisjon 2022. aasta märtsis vastu
riigiabi ajutise kriisiraamistiku, et võimaldada
liikmesriikidel kasutada Venemaa sissetungi
taustal majanduse toetamiseks riigiabi eeskirjadega ette nähtud paindlikkust, kaitstes samal
ajal ühtsel turul võrdseid tingimusi. Käimasolevas
geopoliitilises kriisis on komisjon võtnud tänase
päeva seisuga vastu 89 majanduse toetamise
otsust. Toetuste hinnanguline kogusumma on
ligikaudu 430 miljardit eurot. 20. juulil 2022
võttis komisjon vastu riigiabi ajutise kriisiraamistiku muudatuse. Sellega nähakse ette uued abiliigid, millega toetatakse liikmesriikide püüdlusi
saada sõltumatuks fossiilkütustest.

EL annab liikmesriikide ja Euroopa finantseerimisasutuste koostöös Ukraina valitsusele pikaajalist otsetoetust. Alates sõja algusest on EL
oluliselt suurendanud oma toetust ning kaasanud
ligikaudu 9,5 miljardit eurot, et toetada
Ukraina üldist majanduslikku, sotsiaalset
ja finantsvastupidavust. Toetust antakse
makromajandusliku finantsabi, eelarvetoetuse,
hädaabi, kriisidele reageerimise toetuse, humanitaarabi ja Euroopa rahutagamisrahastu sõjalise
abi vormis. Märtsist augusti alguseni on täielikult
välja makstud juba 2,2 miljardit eurot makromajanduslikku finantsabi ning 120 miljonit eurot
eelarvetoetusi. Lisaks tegi komisjon 27. aprillil
ettepaneku peatada vähemalt üheks aastaks
kogu Ukraina ekspordilt ELi kõik veel kehtinud
imporditollimaksud.

17. juunil 2022 esitas
komisjon positiivse
arvamuse Ukrainale
ELi kandidaatriigi
staatuse andmise
kohta.

Eestis asutas Johanna-Maria
Lehtme mittetulundusühingu
Slava Ukraini, mis on toimetanud
Ukrainasse üle 60 kiirabiauto, mis
olid täidetud meditsiinitarvete ja
muu inimelude päästmiseks vajaliku
materjaliga.
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Üheskoos Ukraina valitsusega on komisjon juba
praegu hakanud otsima võimalusi Euroopa
väärtustel rajaneva vaba ja jõuka Ukraina
taastamiseks. Sellestsamast solidaarsuse
vaimust kantuna esitas komisjon 18. mail 2022
ambitsioonika kava, milles on ühekorraga ette
nähtud lühiajaline abi Ukraina jaoks ja riigi pikaajaline ülesehitus. Sealjuures tuleb arvesse võtta,
et riigi sõjajärgseks ülesehitamiseks on vaja teha
suuri ülemaailmseid rahalisi jõupingutusi. Ukraina
esmavajaduste rahuldamiseks tegi komisjon 7.
septembril ettepaneku uue 5 miljardi euro
suuruse makromajandusliku finantsabi andmiseks. See on teine osa kuni 9 miljardi euro
suurusest erakorralisest paketist, mille komisjon
pani ette 18. mail.

Keskpikka perspektiivi silmas pidades on Ukraina
valitsus ja komisjon teinud ettepaneku luua
Ukraina ülesehitusplatvorm, mille abil korraldada ja koordineerida rahvusvaheliste partnerite
ja finantseerimisasutuste tegevust Ukraina
taastamiskava rakendamisel. Kavas nähakse
Ukraina jaoks ette kindel Euroopa perspektiiv,
millega seotakse ülesehitustöödeks antav ELi
toetus laiaulatuslike reformide ja korruptsioonivastaste meetmetega.
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2. S
 OLIDAARSUSE JA TEADUSE
ABIL PANDEEMIA VASTU
TEERAJAJA OHUTUTE
VAKTSIINIDE JA TÕHUSA RAVI
VALLAS

83,4% ELi täiskasvanud
elanikkonnast on
esmavaktsineeritud
COVID-19 vastu ühe või kahe
vaktsiinidoosiga.

Koroonaviiruse pandeemia on häirinud miljonite
inimeste elu Euroopas ja kogu maailmas. Kriisi
suure ulatuse tõttu sai sellele sobivalt reageerida
üksnes liidu tasandil. Euroopa Liidu jaoks oli see
omamoodi tõehetk, mil oma potentsiaali
demonstreerida.

83,4

Kohe pandeemia algusest peale on Euroopa
Komisjon tegutsenud kolmel suunal. Esiteks on
EL võtnud meetmeid, et piirata koroonaviiruse
levikut ja kaitsta vaktsiinidega võimalikult paljusid inimesi. Teiseks on EL reageerinud kaasnenud
majandusšokile enneolematu taastekavaga, mis
hõlmab investeeringuid ja reforme. Kolmandaks
on jätkunud rohe- ja digipööre, sest pandeemia
käigus on vajadus muutuste järele saanud üha
tungivamaks. Nüüdseks on täiesti selge, et EL on
reageerinud COVID-19 pandeemiale kompetentselt, hoolsalt ja ühtselt.
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HEAKSKIITMISE AJAKAVA: ohutud ja tõhusad COVID-19 vaktsiinid
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Esimene COVID-19 vaktsiinide saadetis
saabub Côte d’Ivoire’i Abidjani.

SAAVUTUSED

Olles kaalunud 82 hilises kliinilises arendusetapis
olevat ravimikandidaati, koostas komisjon
2021. aasta oktoobris kümnest võimalikust
COVID-19 ravimist koosneva portfelli, mille puhul
lähtuti arusaamast, et eri patsiendirühmadele
ning haiguse eri etappide ja raskusastmete puhul
on vaja eri liiki ravimeid. 2022. aasta mai seisuga
oli heaks kiidetud kaheksa COVID-19 ravimenetlust. Et hõlbustada liikmesriikidele juurdepääsu COVID-19 ravimitele, on tootjatega
sõlmitud mitu COVID-19 ravimite ühishanke
lepingut.

Tänu ELi vaktsiinistrateegiale on kõikjale
Euroopasse toimetatud üle 1,7 miljardi doosi
COVID-19 vaktsiine. ELi täiskasvanud elanikkonnast on haiguse vastu esmavaktsineeritud ühe või kahe doosiga 83,4%, mis on
hiiglaslik hulk inimesi, ja lisaks on 62% saanud
tõhustusdoosi, mis on ühtekokku aidanud päästa
tuhandeid elusid.
Koroonaviiruse pandeemia alguses sõlmis komisjon liikmesriikide nimel vaktsiinitootjatega eelostulepingud. Vastutasuks õiguse eest osta
teatava ajavahemiku jooksul kindlaksmääratud
hinnaga kindlaksmääratud arv vaktsiinidoose
rahastas komisjon 2,7 miljardi euro suurusest
erakorralise toetuse rahastamisvahendist
vaktsiinitootjate esialgseid kulutusi. Niiviisi aitas
komisjon kaasa sellele, et rekordilise aja jooksul
töötati välja ja asuti tootma ohutuid ja tõhusaid
vaktsiine. Tänu oma ettenägelikkusele on ELil
õnnestunud viimase saja aasta rängim pandeemia kontrolli alla saada.

ÜLEMAAILMNE
JUHTPOSITSIOON
VAKTSIINISOLIDAARSUSES
Koroonaviiruse esimesest päevast alates on
komisjon panustanud pandeemia vastu võitlemisel rahvusvahelisse koostöösse. Solidaarsuspüüdlused ei ole jäänud vaid Euroopa-siseseks,
vaid puudutavad ka kogu muud maailma. EL on
suurim COVID-19 vaktsiinide tarnija maailmas ja
üks juhtivaid arengumaade jaoks loodud COVAXi
(COVID-19 vaktsiinide üleilmse kättesaadavuse
tagamise mehhanism) rahastajaid. 2020. aasta
novembrist 2022. aasta juulini eksportis EL
168sse riiki kokku üle 2,4 miljardi doosi
COVID-19 vaktsiine, millest 478 miljonit doosi
moodustasid peamiselt COVAXi kaudu vahendatud annetused abivajavatele riikidele eeskätt
Aafrikas.

Alates 2020. aastast on ajaloo rangeima kliinilise uuringu ja regulatiivse menetluse
läbimise järel antud luba kuuele COVID-19 vastasele vaktsiinile. Viimase aasta jooksul on
Euroopa Komisjon jätkanud ELis elavate inimeste
jaoks maailma suurima, ohutuima ja tõhusaima
vaktsiiniportfelli loomist. Lepingud 4,2 miljardi
vaktsiinidoosi tootmiseks on sõlmitud kaheksa
vaktsiiniarendaja ja -tootjaga. Kui 2022. aasta
sügisel peaksid ilmuma uued viiruse variandid ja
kohandatud vaktsiinid on selleks ajaks heaks
kiidetud, saab EL BioNTech-Pfizerilt ja Modernalt
kohandatud vaktsiinid kohe kätte. Kui uus pandeemialaine Euroopasse jõuab, ollakse selleks
valmis.

2022. aasta veebruaris toimunud ELi ja Aafrika
Liidu tippkohtumisel käivitati Aafrika jaoks
strateegia „Global Gateway“ investeeringute
pakett. Paketi tervishoiukomponent sisaldab
vähemalt 425 miljonit eurot vaktsineerimise kiirendamiseks Aafrikas. Võttes arvesse vaktsiinide
pakkumise ja nõudluse muutusi, teatas president
von der Leyen 2022. aasta mais toimunud teisel
ülemaailmsel COVID-19 tippkohtumisel, et
EL kohandab oma senist strateegiat, toetades
saadaolevate dooside kõige tõhusamat kasutamist. Ühtlasi anti lubadus eraldada 450 miljonit eurot ülemaailmsele pandeemiaks valmisoleku fondile, tingimusel et lepitakse kokku fondi
juhtimises. See näitlikustab ELi ja USA jõulist
ühistegevust ülemaailmse pandeemiaga
võitlemisel, et vaktsineerida inimesed kogu

Vaktsiinide kõrval nõuab kodanike tervisekaitse
ka tõhusat ravi. Ohutut ja tõhusat ravi on tarvis
nakkuse vastu võitlemiseks, patsientide taastumisväljavaadete parandamiseks, haiglate koormuse vähendamiseks ja, mis kõige olulisem,
inimohvrite ärahoidmiseks. ELi COVID-19
ravistrateegiaga toetatakse ravimite väljatöötamist ja kättesaadavust, sealhulgas haigusest
taastunud patsientide jaoks.
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EUROOPA JA MAAILMA
TAASAVAMINE

maailmas, päästa elusid ja püüelda pandeemiast
taastumisel varasemast parema ülemaailmse
terviseturbe poole.
Keskpikas perspektiivis eraldatakse ELi ja liikmesriikide eelarvest üle 1 miljardi euro, millega
edendatakse Aafrika tootmisvõimsust ja
juurdepääsu vaktsiinidele, ravimitele ja tervisetehnoloogiale, toetades Aafrika Liidu eesmärki toota 2040. aastal kohapeal 60% maailmajaos kasutatavatest vaktsiinidest ning
tugevdada kohapealset ravimissüsteemi.

Koroonaviiruse pandeemia on esimene omataoline juhtum digiajastul. Väga oluliseks uuenduseks ELi vastumeetmete seas oli ELi digitaalne
COVID-tõend, millest sai kiiresti ülemaailmne
standard. 14. juunil 2021 vastu võetud süsteemiga kehtestati vaba liikumise hõlbustamiseks
COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise ühine raamistik. Alates sellest, kui
määrus hakkas kehtima, on kogu ELis välja antud
üle 2 miljardi tõendi.

2021. aasta septembris loodi ELi toetusel Lõuna-Aafrika Vabariigis Maailma Terviseorganisatsiooni mRNA tehnosiirde keskus. Piirkondlikul
tasandil toetab EL oskusteabe ja rahastusega
Aafrika Ravimiameti loomist. Riiklikul tasandil
keskendutakse tootmisvõimsuse suurendamisele
ja sobiva investeerimiskeskkonna loomisele edumeelsemates riikides, sealhulgas Ghanas,
Rwandas, Senegalis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.
2022. aasta juunis käivitasid EL ja liikmesriigid
Hispaania juhtimisel partnerluse ka Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnaga, et
toetada vaktsiinide, ravimite ja muu tervisetehnoloogia kohalikku tootmist ning tugevdada sealsete tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet.
Lisaks on EL olnud esirinnas koroonaviiruse pandeemia taustal ülemaailmse kaubanduse
kohandamisel. Maailma Kaubandusorganisatsiooni 12. ministrite konverentsil 2022. aasta
juunis leppisid liikmed kokku loobuda COVID-19
vaktsiinide juures teatavatest intellektuaalomandi kohustustest, tuginedes kokkuleppele,
mille EL oli sõlminud India, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Ameerika Ühendriikidega.

2020. aastal otsustas Iirimaalt
pärit 6-aastane Adam King, kes
kannatab luude hapruse all, saata
koroonaviiruse pandeemia aegse
lootuse sümbolina üle maailma
virtuaalse kallistuse. Tema idee jõudis
kaugete maade taha ning aitas kõigil
ühiselt end tervemana tunda.
Oma digitaalse COVID-tõendiga kehtestas EL
ülemaailmse standardi: lisaks 27 ELi liikmesriigile on süsteemiga ühinenud 48 ELi mittekuuluvat riiki ja territooriumi viies maailmajaos.
COVID-19 leviku aeglustamiseks kehtestatud
piirangute taustal loodud ELi digitaalne COVIDtõend ei ole üksnes võimaldanud kaitsta inimeste
põhiõigust liikuda vabalt ringi kogu ELi
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territooriumil, vaid see on aidanud kaasa ka
ohutu rahvusvahelise reisimise taastamisele.
2022. aasta augusti seisuga saab üle kogu
maailma riikide vahel reisides kasutada ELi digitaalset COVID-tõendit üle 1,6 miljardi inimese.

Avatud ja reeglitel põhinev kaubandus aitab luua
ELis töökohti ja soodustab majanduskasvu, võimaldades luua vastupidavaid ja mitmekesiseid
tarneahelaid ning tagada juurdepääsu kaupadele
ja toorainetele, mida on vaja kahjulike sõltuvuste
vältimiseks. Kaitstes üha jõulisemalt ELi ettevõtjate ja tarbijate huve, on komisjon võtnud kasutusele autonoomsed instrumendid, nagu rahvusvaheliste hangete instrument ja uus määrus,
millega käsitletakse välisriigi subsiidiumide võimalikku moonutavat mõju ühtsele turule.

Pandeemia arenguga seotud jätkuva ebakindluse
tõttu lepiti kokku, et vastavalt komisjoni ettepanekule pikendatakse ELi digitaalse COVID-tõendi
määruse kohaldamist kuni 30. juunini 2023.
ELi digitaalse COVID-tõendi kõrvale loodi ka
veebi- ja mobiilirakendus Re-open EU, mis aitab
eurooplastel leida 24 keeles ajakohastatud
teavet Euroopa riikide reisi- ja tervishoiumeetmete kohta. Rakendusest Re-open EU on saanud
kõige laialdasemalt kasutatav ELi institutsioonide loodud mobiilirakendus: seda on alla
laaditud ligi 4 miljonil korral ja selle veebisaiti on
külastanud kuni 43 miljonit inimest.

TUGEVA EUROOPA
TERVISELIIDU LOOMINE
COVID-19 pandeemia on alates Euroopa Liidu
sünnist esimene haiguspuhang, millel on olnud
nii ulatuslikud tagajärjed. Tulevikus võime seista
silmitsi uute sarnaste juhtumitega. Elurikkuse
vähenemise ja kliimamuutuste tõttu võivad uued
zoonootilised viirused loomadelt inimestele
levida. Peame olema kindlad, et uute pandeemiate ilmnedes on kõik Euroopa riigid võrdselt
valmis ja tegutsemisvõimelised. See on peamine
õppetund, mida praegune pandeemia on meile
andnud, ja see on üks peamisi põhjusi, miks von
der Leyeni komisjon on pannud aluse Euroopa
terviseliidule.

Et riiklikud kontaktijälgimisrakendused saaksid
üksteisega piiriüleselt suhelda, käivitas komisjon
ELi koostalitusvõime lüüsiteenuse. 2021. aasta
sügiseks oli Euroopa lüüsiteenuse kaudu
vahetanud andmeid riskikontaktide kohta
19 liikmesriiki, kelle vastavaid riiklikke rakendusi oli alla laaditud üle 70 miljoni korra. Allalaadimiste arv vastab 23%-le süsteemiga ühinenud
liikmesriikide elanikkonnast. Riiklikud rakendused
ja Euroopa lüüsiteenus töötati välja ajutiste
vahenditena, mille kasutamine pandeemia lõppedes peatatakse. Praeguseks on oma mobiilirakenduse kasutamise lõpetanud üheksa liikmesriiki.

Euroopa terviseliit on järgmine samm teel
parema ELi poole. Selle eesmärk on paremini
kaitsta ELi kodanike füüsilist ja vaimset tervist,
anda ELile ja selle liikmesriikidele vahendid tulevaste pandeemiate ennetamiseks ja nendega

Lisaks Euroopa sise- ja välisreiside taasavamisele ning tuginedes esimestele kogemustele, mis
saadi roheliste transpordikoridoridega, mille
abil säilitati kogu pandeemia vältel kaupade piiriülene transport ja kaubatarned tarbijatele,
esitas komisjon 2022. aasta mais transpordisektori jaoks hädaolukorra lahendamise plaani.
Selle eesmärk on tugevdada Euroopa transpordisektori kriisikerksust.
2021. aasta veebruaris võeti kaubanduspoliitika
süvendamiseks vastu teatis „Avatud, kestlik ja
jõuline kaubanduspoliitika“. ELi majanduslikke
ja geopoliitilisi eesmärke silmas pidades on kaubanduspoliitika avatus endiselt väga oluline.
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toimetulekuks ning tugevdada Euroopa riikide
tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet.

abil EL saab piiriülestele terviseohtudele kiiresti
reageerida.

Euroopa terviseliidu juures keskendutakse eelkõige kriisiks valmisolekule ja kriisireageerimisele. ELi kaasseadusandjad viimistlevad praegu
suuri piiriüleseid terviseohte käsitlevat
määrust, millega luuakse õigusraamistik, mille

Uus tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus
(HERA), mille president von der Leyen kuulutas
välja 2021. aasta septembris peetud kõnes
Euroopa Liidu olukorra kohta, aitab välja töötada,
toota ja varuda ravimeid, vaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid, näiteks isikukaitsevahendeid, millest koroonaviiruse esimeses etapis
sageli puudust tunti. HERA aitab tervisealaseid
hädaolukordi ELi tasandil ja kogu maailmas
paremini ennetada, avastada ja neile kiiresti reageerida. Oma esimese tegevusaasta
jooksul moodustas HERA viiruse mutatsioone
jälgiva COVID-19 variantide eksperdirühma,
soetas vaktsiini ahvirõugete vastu, moodustas
võrgustiku „EU FAB“, mis koondab pidevas valmiduses olevaid vaktsiini- ja ravimitootmisüksusi,
mida saab tulevaste kriiside korral aktiveerida,
ning alustas seadmete ja ravimite varumist
keemia- ja tuumaõnnetuste puhuks.

Tervise parandamine
ja tugevdamine ELis

ELi inimeste kaitsmine
suurte piiriüleste
terviseohtude vastu

Uue ühtse Euroopa
terviseandmeruumiga
on komisjon astunud
ajaloolise sammu digitaalse
tervishoiu arendamisel ELis.
Praeguseks on saanud võimalikuks viirusetüvedele kiiresti reageerida, sest pandeemia alguses
kutsus komisjon liikmesriike üles tõhustama
genoomide järjendamist ja jälgima variantide
esinemist vähemalt 5% ja soovitavalt 10% positiivsete testitulemuste puhul ning eraldas selleks
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskuse kaudu 110 miljonit eurot toetust. Kuna
ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“ eraldati selleks veel
123 miljonit eurot, on ELil nüüdseks märkimisväärne võimekus uute variantide ilmumist avastada.

Ravimite,
meditsiiniseadmete
ja kriisitoodete
täiustamine

Tervishoiusüsteemide
tõhustamine
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Pandeemial on olnud ja on jätkuvalt suur mõju
patsientidele, meditsiini- ja tervishoiutöötajatele
ning tervishoiusüsteemidele kõikjal Euroopas.
Tervisekriisidele paremini reageerimiseks on töötatud välja programm „EL tervise heaks“,
millega parandatakse ka tervishoiusüsteemide
vastupanuvõimet laiemalt. Lähtudes pandeemiale edukal reageerimisel saadud õppetundidest, investeeritakse programmiga „EL tervise
heaks“ 5,3 miljardit eurot meetmetesse, mis
annavad ELi tasandi lisaväärtust, ning aidatakse
liikmesriikide tervishoiusüsteemidel suurendada
suutlikkust ja pandeemiast taastuda.

edendamiseks Euroopa vähikeskuste ja -võrgustike loomist igas ELi liikmesriigis. 2022. aasta
veebruaris aset leidnud ülemaailmsel vähipäeval
käivitas komisjon uue vähiregistri, mille abil
jälgida liikmesriikide edusamme vähktõvevastases võitluses ja panna paika koostööprioriteedid.
Uue ühtse Euroopa terviseandmeruumiga on
komisjon astunud ajaloolise sammu digitaalse
tervishoiu arendamisel ELis. Selle ettepanekuga annab komisjon kodanikele täieliku kontrolli
oma terviseandmete üle, võimaldades parandada
tervishoiuteenuseid kogu ELis. Samuti edendatakse selle abil digitaalsete tervishoiuteenuste
ja -toodete ühtset turgu. Sel viisil luuakse järjepidev, usaldusväärne ja tõhus raamistik terviseandmete kasutamiseks teadusuuringutes,
innovatsioonis, poliitikakujunduses ja reguleerimistegevuses ning tagatakse samas täielik kooskõla ELi rangete andmekaitsestandarditega.
See on hindamatu varasalv teadlaste, uuringute
läbiviijate, novaatorite ja poliitikakujundajate
jaoks, kes tegelevad uuenduslike elupäästvate
ravimeetodite vallas.

2020. aasta novembris vastu võetud Euroopa
ravimistrateegias on esitatud algatused,
millega tagada patsientidele juurdepääs ohututele, kvaliteetsetele ja taskukohastele ravimitele
ja võtta käsile rahuldamata ravivajadused, ning
edendatakse teaduslikku ja tehnoloogilist innovatsiooni. Samuti püütakse sellega suurendada
varustuskindlust, võtta käsile raviminappus ja
edendada ELi strateegilist autonoomiat, et suuta
ka kriiside ajal piisavalt ravimeid pakkuda. 2022.
aasta märtsis suurendati Euroopa Ravimiameti
volitusi, et tagada esmatähtsate ravimite
nappuse parem seire ja leevendamine.

Ohutud ja tõhusad vaktsiinid, kõrge vaktsineerituse tase, tõhusad ravivõimalused, digiuuendused, nagu ELi digitaalne COVID-tõend, Haiguste
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volituste
laiendamine ja selle kõrvale uue HERA loomine,
meditsiinitarvete hädaabivarud ja põhjalik testimissuutlikkus – kõik see on andnud ELile esmaklassilise võime koroonaviiruse pandeemiale
ja tulevastele tervisekriisidele vastu panna.

Üks terviseliidu juhtalgatusi on Euroopa vähktõvevastase võitluse kava. Kavaga, mille
eelarve on 4 miljardit eurot, mille hulgas
1,25 miljardit eurot programmist „EL tervise
heaks“, on juba praegu asutud parandama vähktõve ennetamist, teadusuuringuid ja patsientide
ravi. Komisjon on alustanud piiriülese koostöö

23

OLUKORD EUROOPA LIIDUS 2022
SAAVUTUSED

3. Õ
 IGLASE ROHE- JA
DIGIÜLEMINEKU JUHTIMINE
TAASTERAHASTU
„NEXTGENERATIONEU“:
AJALOOLINE VÕIMALUS

Seni on taaste- ja
vastupidavusrahastust
liikmesriikidele välja makstud
üle 100 miljardi euro.

Von der Leyeni komisjoni ametiaja alguses sai
Euroopa Liit uue ja ambitsioonika sihi: ehitada üles
keskkonnahoidlik, digitaalne ja sotsiaalselt õiglane
Euroopa. COVID-19 ja Venemaa agressioon
Ukraina vastu on kinnitanud valitud tegutsemisviisi õigsust. Liikumispiirangud aitasid kiirendada majanduse digipööret, tehes mõne nädalaga
võimalikuks digiuuendused ja ülemineku, mis
muidu oleks võtnud aastaid. Pandeemia tõi nähtavale vajaduse parandada inimeste suhtumist
planeeti, andes paljudele eurooplastele võimaluse
mõista looduse suurt tähtsust nende endi elule.
Teisalt on Kremli energiaalane väljapressimine
teinud täiesti selgeks, et sõltuvusest Venemaa
fossiilkütustest on vaja vabaneda. Ühiselt ja solidaarselt tegutsev EL ei püüa üksnes võita viirust,
taaskäivitada oma majandust ja toetada Ukrainat,
vaid investeerib julgelt uue eurooplaste põlvkonna
kindlasse ja kestlikku tulevikku.

EL majanduse elavdamiseks üle 2 triljoni euro.
2022. aasta kevadeks oli komisjoni kiitnud heaks
peaaegu kõigi liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavad. Ligi 40% investeeringutest on seotud
kliimameetmetega ja üle 26% digiüleminekuga.
Taaste- ja vastupidavuskavadega on ette nähtud
ka hulgaliselt struktuurireforme, millel on
pikaajaline mõju ning mis kiirendavad rohe- ja
digipööret. Seni on taaste- ja vastupidavusrahastust liikmesriikidele välja makstud üle 100 miljardi euro. Komisjoni hinnangul peaks taasterahastu „NextGenerationEU“ investeeringud
hoogustama ELi majanduskasvu 2027. aastaks
1,5% võrra ja aitama luua 2 miljonit uut töökohta.

Sellel eesmärgil on loodud Euroopa ajaloolise
tähtsusega taastekava „NextGenerationEU“.
Taastekava maht on üle 800 miljardi euro ja koos
ELi pikaajalise eelarvega 2027. aastani eraldab

800 mld eurot
Taasterahastu
„NextGenerationEU“

Taasterahastust „NextGenerationEU“ tehakse
kava „REPowerEU“ kaudu rohepöörde kiirendamiseks investeeringuid taastuvenergiasse ning

40%

26%

investeeringutest
läheb
kliimameetmetele

investeeringutest
läheb
digiüleminekule
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komisjon ühtset kapitaliturgu, millega suunata
erainvesteeringuid rohe- ja digiüleminekusse ning
anda ühtlasi tarbijatele, investoritele ja ettevõtjatele kõikjal ELis mahukad, kasutuskõlblikud ja
usaldusväärsed rahastamisallikad.

kiirendatakse Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse ELi muutmist Venemaa fossiilkütustest
sõltumatuks juba enne 2030. aastat. EL investeerib keskkonnahoidlikumatesse linnadesse, et
taastada loodus, ja maapiirkondade ühendustesse, et pakkuda kiiret internetti. EL investeerib
Euroopa kõrgtehnoloogilisse tööstusbaasi, edendades muu hulgas keskkonnahoidlikku terasetootmist, taastuvaid akusid ja mikrokiipe jms.
Samuti investeerib EL noorte võrdsetesse ja
kvaliteetsetesse haridus- ja kutsevõimalustesse
kogu Euroopa Liidus.

ESIMENE KLIIMANEUTRAALNE
MAAILMAJAGU AASTAKS 2050
Rakendades Euroopa rohelise kokkuleppe abil
kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, püüab
EL muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Nii pandeemia
ajal kuni Venemaa sõjas Ukraina vastu on
Euroopa Komisjon püsinud kindlalt rohemajandusele ülemineku kursil ja tempot isegi kahekordistanud ning kavaga „REPowerEU“ lisatakse
sellele veelgi hoogu. ELis elavate inimeste tervis
sõltub planeedi tervisest ning samamoodi sõltub
ELi energiajulgeolek sellest, kui edukalt suudetakse taastuvenergiale üle minna. Rohepööre on
põlvkondadeülene ettevõtmine, millega parandada kodanike, eluslooduse ja planeedi heaolu ja
vastupanuvõimet.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiseks on komisjon alustanud roheliste võlakirjade emiteerimist, olles selles valdkonnas
saamas maailma suurimaks rohepoliitika rahastajaks. Roheliste võlakirjade kaudu rahastatakse
taasterahastut „NextGenerationEU“ kuni 250 miljardi euroga ehk kuni 30% ulatuses. Taaste- ja
vastupidavusrahastu vahendite väljamaksmine
komisjoni poolt kulgeb samuti kavakohaselt ning
toimub vastavalt sellele, kuidas liikmesriigid täidavad kokku lepitud kohustusi ja viivad ellu struktuurireforme, millega muu hulgas soodustada
innovatsiooni ja edendada õigusriiklust. Kodanikuühiskonna organisatsioonid, kohalikud ja
piirkondlikud sidusrühmad ning sotsiaal- ja
majanduspartnerid aitavad suunata investeeringuid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.

Alates Euroopa rohelise kokkuleppe tutvustamisest von der Leyeni komisjoni ametiaja kümnendal päeval on EL võtnud üha hoogsamalt meetmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks,
keskkonnahoidlikusse tehnoloogiase investeerimiseks ja looduskeskkonna kaitseks. Tänu
Euroopa kliimamäärusele on ELi 2050. aasta
eesmärkidest saanud siduvad õiguslikud kohustused.

Rohe- ja digipöörde keskmes on kestlik rahandus.
Alates sellest, kui komisjon võttis 2021. aasta
aprillis vastu ambitsioonika ja ulatusliku kestliku
rahanduse paketi, on EL olnud finantsturgudel
keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstandardite kehtestamisel teenäitajaks. ELi taksonoomiaga on
loodud esimene omataoline kestlike tegevusalade klassifitseerimissüsteem. Rohepesu vastu
võitlemiseks on komisjonil käsil äriühingute
kestlikkusaruandlust käsitlevate ELi õigusaktide uuendamine, et näha suurettevõtjatele ette
kohustus avalikustada teave oma tegevuse
kohta. Kapitaliturgude reformi käigus rajab

Kasvuhoonegaaside netoheite vähendamine
VÄHEMALT
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Komisjon avaldas 2021. aasta märtsis mahepõllumajandussektori arendamise tegevuskava, millega aidata ELi põllumajandustootjatel
saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 25% põllumajandusmaast oleks mahepõllumajanduslik
ja mahevesiviljeluse osakaal oleks märkimisväärselt suurem. Tegevuskavas esitatakse konkreetsed meetmed nii mahepõllumajanduslike toodete
tarbimise kui ka tootmise edendamiseks ning
ühtaegu sektori kestlikkuse suurendamiseks.

Kliimamääruses on sätestatud ka vahe-eesmärk
vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside
netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta
tasemega. Paketis „Eesmärk 55“, mille komisjon
esitas 2021. aasta suvel, on üksikasjalikumalt esitatud nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud
sammud. Euroopa roheline kokkulepe on maailma
kõige laiahaardelisem üleminekukava. ELil on
arusaam sellest, kuhu jõuda, ja sihtmärgid, millega
liikumist mõõta, taasterahastu „NextGenerationEU“
näol on tagatud investeeringud ning nüüd on kätte
jõudnud aeg eesmärgid hoogsalt ellu viia.
Selleks on ette nähtud järgmised instrumendid:

Pakett „Eesmärk 55“,
sealhulgas heitkogustega
kauplemise süsteem,
normid ja
eesmärgid

Piiril kohaldatav
süsinikdioksiidi
kohandusmehhanism

Renoveerimislaine

ELi kestlike
tegevusalade
taksonoomia

Strateegia „Talust
taldrikule“

Alternatiivkütuste ja neid
võimaldava taristu
kasutuselevõttu
reguleerivad
õigusaktid

Nullsaaste
tegevuskava

Metsastrateegia

Säästva ja aruka
liikuvuse strateegia

Ringmajanduse
pakett

Elurikkuse
strateegia

2022. aasta jaanuaris võttis komisjon vastu uued
kliima-, keskkonnakaitse- ja energiaalase
riigiabi suunised, et luua paindlik ja otstarbekohane raamistik, millega aidata liikmesriikidel
pakkuda vajalikku tuge Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks sihitatud ja
kulutõhusal viisil.

Komisjon esitas 2022. aasta märtsis ka ettepanekute paketi, millega muuta kestlikud tooted
ELi turul normiks. Uute normidega muudetakse
tooted vastupidavamaks, korduskasutatavaks,
ajakohastatavaks, parandatavaks, ringlussevõetavaks ning energia- ja ressursitõhusaks. Ettepanekud põhinevad kehtivatel ökodisaini nõuetel,
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mille tulemusena vähenes ainuüksi 2021. aastal
kodumasinate ja muude sarnaste tarbeesemete
aastane energiatarbimine 10% ja säästeti tarbijate rahakotis 120 miljardit eurot. Uue paketi
osana esitas komisjon ka kava tekstiilitoodete
muutmiseks vastupidavamaks, parandatavaks ja
ringlussevõetavaks ning uued normid rohepöörde
käigus tarbijate võimestamiseks, tagades neile
parema teabe toodete keskkonnasäästlikkuse
kohta ja parema kaitse rohepesu eest.

Et Euroopa üleminek keskkonnahoidlikule majandusele oleks edukas, vajame kodanike ja ettevõtjate toetust ja aktiivset osalust kogu
Euroopa Liidus. Seepärast on Euroopa rohelise
kokkuleppe kõrval olulisel kohal Euroopa kliimapakt, mis toob kokku kodanikud kõikjalt EList,
et tegutseda üheskoos kliima ja kestlikkuse vabatahtlike saadikutena.
Just vajadus leida kliimamuutuste vastu võitlemisel koosloomelisi alt üles lahendusi on põhjus, miks
president von der Leyen kuulutas oma 2020. aasta
Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes välja liikumise „Uus Euroopa Bauhaus“, mille abil
muuta rohepööre kodanike igapäevaelus kestlikuks, kauniks ja kaasavaks kogemuseks. 2021.
aasta septembris kuulutas komisjon välja Uue
Euroopa Bauhausi auhinna 20 võitjat ja Uue
Euroopa Bauhausi tõusva tähe tiitli võitjad. Et
pakkuda kasvavale liikumisele võimalusi avalikus
ruumis kokku saada, avas komisjon 2022. aasta
kevadel Uue Euroopa Bauhausi labori ja korraldas suvel Uue Euroopa Bauhausi festivali. Laboris
katsetatakse vahendeid, lahendusi ja poliitikameetmeid, millega hõlbustada rohepööret kohalikul tasandil. Sevillasse kavandatava komisjoni uue
uurimiskeskuse juures on need ideed ka ellu viidud:
hoone ei tule üksnes süsinikuneutraalne, vaid lausa
positiivse energiabilansiga. Liikumine „Uus Euroopa
Bauhaus“ aitab tuua esile, et Euroopa roheline
kokkulepe ei seisne üksnes loovate ja tulemuslike
lahenduste väljapakkumises kliimamuutuste leevendamiseks; see loob ühtlasi võimaluse parandada kodude, alevite ja linnade kujunduse ja
ehituse kaudu inimeste elujärge.

2022. aasta juunis esitas komisjon kaks uut
õigusakti ettepanekut looduse taastamiseks
kogu ELis. Looduse taastamise määrus on
oluline selleks, et hoida ära kliimamuutuste ja
elurikkuse vähenemise halvimad tagajärjed.
Sellega nähakse ette ELi märgalade, jõgede,
metsade, rohumaade, mereökosüsteemide
ja linnakeskkonna ning neis elunevate liikide
taastamine. Hiljutise ettepaneku kohaste keemilisi pestitsiide käsitlevate normidega vähendatakse pestitsiidide kasutamist
2030. aastaks 50%, vähendatakse ELi toidusüsteemi ökoloogilist jalajälge, kaitstakse kodanike ja põllumajandustöötajate tervist ja heaolu
ning aidatakse leevendada mulla seisundi halvenemisest ja pestitsiidide tagajärjel tolmeldajate
kadumisest tingitud majanduslikku kahju. See on
osa ELi elurikkuse strateegias sätestatud eesmärgist võtta 2030. aastaks õigusliku kaitse alla
vähemalt 30% oma maismaa-aladest ja 30%
merepiirkondadest. Komisjon on teinud ka ettepaneku keelata mujal maailmas raadamist põhjustavate kaupade ja toorme pääs ELi ühtsele
turule.
VÄHENDADA pestitsiidide kasutamist

„Uus Euroopa Bauhaus“
on liikumine, millega
muudetakse rohepööre
kodanike igapäevaelus
kestlikuks ja kaasavaks
kogemuseks.

2030. aastaks
50% võrra
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on maailma suurim kaubandusjõud. Olles vaadanud läbi oma kaubanduslepingute kestliku arengu
aspektid, keskendub EL kaubanduspartneritega
tehtava koostöö puhul kestlikkuse põhikriteeriumite, sh Pariisi kokkuleppe ja Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni töökonventsioonide täitmisele
ja rakendamisele. ELi ja Uus-Meremaa vahel 1.
juulil 2022 sõlmitud kaubandusleping on selle
esimeseks näiteks. Leping sisaldab kaubanduse
ja kestlikkuse vallas mitmeid uuenduslikke sätteid
ning selles nähakse ette sanktsioonid Pariisi kokkuleppe rikkumise puhuks.

Üleilmsel tasandil nõudis Euroopa Liit 2021.
aasta novembris Glasgow›s toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP26) edasiminekut
Pariisi kokkuleppe rakendamisega, et ülemaailmne eesmärk hoida globaalne soojenemine alla
1,5 °C oleks jätkuvalt saavutatav. ELi liidripositsioon väga uuendusliku tööstuspiirkonnana inspireerib ka ümberkaudseid riike tegutsema.
Glasgow’s lubas komisjon anda miljard eurot, et
kaitsta maailma metsi, millel on kliimamuutuste
leevendamisel ja elurikkuse kaitsel väga suur
osa. Lõuna-Aafrikaga sõlmitud energiasüsteemi
õiglase ümberkujundamise partnerlus aitab riigil
lõpetada kivisöe kasutamist ning annab eeskuju
kliima- ja tehnoloogiakoostööks teiste partneritega, näiteks Vietnamiga. EL ja liikmesriigid on
endiselt suurimad arengumaade avaliku sektori
kliimameetmete rahastajad. ELi roheline liit Jaapaniga on heaks näiteks 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise nimel demokraatlike
riikidega tehtavast koostööst.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni 12. ministrite konverentsil, mis toimus samuti juunis, aitas
EL saavutada pöördelise tähtsusega kokkulepet, millega võtta kõikjal maailmas käsile
kahjulikud kalandussubsiidiumid. Kokkuleppega keelatakse toetuste andmine ebaseaduslikule, teatamata ja reguleerimata kalapüügile
ning ülepüütud kalavarudele – kahele suurele
nuhtlusele, mis ookeane laastavad. Kokkuleppe
täitmiseks ning avamere kaitset ja taastamist
käsitlevate ülemaailmsete põhimõtete kujundamiseks avaldas komisjon uue rahvusvahelise
ookeanide majandamise kava. Ookeanid tuleb
säilitada tulevastele põlvkondadele.

EUROOPA DIGIKÜMNENDI
EDUSAMMUD

2022. aasta juunis lisas komisjon oma kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse kestlikkuse kriteeriumid. Sellel on suur mõju, sest EL

EL on digimaailma turvalisuse ja usaldusväärsuse
vallas ülemaailmne teerajaja. Koroonaviiruse pandeemia tõi veenvalt esile digiülemineku eelised
igapäevaelu jaoks ja kinnitas Euroopa inimkeskse digiülemineku õigsust. Võimalus suhelda
teispool piiri elavate sõprade ja perekonnaga peab
olema õigus, mitte privileeg. Kaugtöö ja -õpe on
kiiresti jõudnud paljude eurooplaste igapäevaellu,
luues noortele peredele, ettevõtetele ja maakogukondadele uusi võimalusi. Kuna meie isiklik ja
tööelu on kolinud üha rohkem internetti, tuleb
pöörata rohkem tähelepanu ka sellele, et põhiõigused ja isikuandmed oleksid internetis kaitstud.
2022. aasta jaanuaris esitas komisjon Euroopa
digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni
eelnõu. Lõpliku versiooni koostamisel osalesid
komisjoni kõrval ka Euroopa Parlament ja
nõukogu, et kõik kolm institutsiooni saaksid dokumendi vastu võtta. Käesolev ettepanek on järg

Maria Teresa Ferres, kes on viiendat
põlve Kataloonia kalur, asutas
ühistu „Naiste meri“, mis edendab
eetilist meremajandust ja naiste
nähtavust kalandussektoris.
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2021. aasta aprillis avaldas komisjon kaua
oodatud tehisintellekti määruse eelnõu.
Kõnesolev õigusakt, millega nähakse tehisintellektisüsteemide kasutamise jaoks ELis ja ühtsel
turul ette riskipõhine valdkonnaülene regulatiivne
lähenemisviis, kujutab endast seni kõige kaugemale vaatavat katset tehisintellektitehnoloogiat
reguleerida. Komisjon soovib ühtlustada üle kogu
ELi tehisintellekti reguleerimiseks võetud norme,
et tagada õiguskindlus, soodustada tehisintellektialaseid investeeringuid ja innovatsiooni ning
suurendada üldsuse kindlustunnet, et tehisintellektisüsteeme kasutatakse kooskõlas Euroopa
väärtuste ja põhiõigustega.

Digiturgude määrus, mis katab paljusid tavasid
ja teenuseid, teeb komisjonist maailma esimese
suurte tehnoloogiaettevõtete turu reguleerija.
Käesoleva aasta aprillis saavutati oluline kokkulepe ka digiteenuste määruse suhtes, mis on
digivaldkonna reguleerimisel maailmas esimene
omalaadne. Määruses lähtutakse põhimõttest, et
see, mis on ebaseaduslik väljaspool internetti, on
ebaseaduslik ka internetis. Väga suurte digiplatvormide ja otsingumootorite suhtes kohaldatakse
rangemaid nõudeid, et kaitsta nende kasutajaid
ebaseadusliku sisu, kaupade ja teenuste eest.
Lisaks peavad digiplatvormid ja otsingumootorid
hindama ja leevendama laiemat kahju, mida
nende tegevus ja algoritmid võivad põhjustada
põhiõigustele, laste heaolule ja ühiskondlikule
arutelule. Digiturgude määrus ja digiteenuste
määrus võeti Euroopa Parlamendi täiskogul vastu
juuli alguses ja need jõustuvad 2023. aastal.

Komisjoni andmehalduse määrusega, mis
2021. aasta sügisel Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kokku lepiti, suurendatakse kodanike
usaldust andmejagamise vastu. 2022. aasta
veebruaris täiendati seda andmemääruse ettepanekuga, milles sätestatakse uued normid selle
kohta, kes saab ELi eri majandussektorites loodud
andmeid kasutada ja neile juurde pääseda.
Samuti loob komisjon strateegilistes valdkondades era- ja avaliku sektori osalejaid kaasavad
ühised Euroopa andmeruumid.

Digiüleminek peab olema inimkeskne ja see põhimõte on aluseks ka Euroopa digikümnendi
neljale sambale, milleks on: kodanike võimestamine digioskustega; ettevõtete digiüleminek;
avalike teenuste digiteerimine ja digitaristu
tugevdamine. 2022. aasta juulis Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kokku lepitud poliitikaprogrammis „Tee digikümnendisse“ seati
nende nelja samba jaoks konkreetsed eesmärgid
ja loodi tugev rakendusmehhanism. Tänu
250 miljardi euro suurusele digiülemineku toetusele taasterahastust „NextGenerationEU“ liigub
Euroopa edasi kõigis neljas sambas. Näiteks

2022. aasta märtsis saavutasid ELi kaasseadusandjad kokkuleppe digiturgude määruse üle,
millega reguleeritakse sisule juurdepääsu kontrollivate suurte digiplatvormide tegevust, et
Euroopa digitaalne ühtne turg oleks avatud ja aus.
Sellega kehtestati sisule juurdepääsu kontrollivate platvormide suhtes mitu selgelt määratletud
kohustust ja keeldu, millega ohjeldada suuri
digiettevõtjaid kuritarvitamast oma turujõudu ja
võimaldada uutel turuosalistel turule siseneda.

Digioskused

Ettevõtete
digiüleminek

Avalike teenuste
digitaliseerimine
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Turvaline ja kestlik
digitaristu

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen külastab
Madalmaades Eindhovenis asuvat ettevõtet Advanced
Semiconductor Materials Lithography (ASML).

mitmele olulisele õigusaktile, millega on muudetud nii Euroopas kui ka mujal digiruum turvalisemaks ja vabamaks.
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võtab komisjon sel aastal vastu ühenduvustaristut käsitleva õigusakti ettepaneku, et edendada
ülisuure läbilaskevõimega elektroonilise side
võrkude, sealhulgas kiudoptiliste ja 5G-võrkude
tõhusamat ja kiiremat kasutuselevõttu kogu ELis.

suuremat valikut. Võttes arvesse digiüleminekut,
kiireid muutusi maksete maastikul ja krüptovarade esilekerkimist, võiks digitaalne euro täiendada sularaha, et paremini rahuldada inimeste
uusi ootusi maksete tegemisel.

Komisjoni poolt 2022. aasta veebruaris esitatud
kiibimääruse ettepanek on ELi ümberkujundamise juhtprojekte. Tuleviku majandust ei saa ilma
kiipideta ette kujutada. Kiibid on meie telefonides,
arvutites, autodes, meditsiiniseadmetes ja kõigis
muudes ühendatud seadmetes. Pandeemiast
põhjustatud jätkuvad tarneahela häired on suurendanud vajadust investeeringute järele. Tuginedes Euroopa maailmatasemel teadusbaasile
pooljuhtide vallas, on vaja viia projekteerimine
ja tootmine tagasi tipptasemele. EL ja liikmesriigid kaasavad 43 miljardit eurot avaliku sektori
investeeringuid. See on juba ligi meelitanud
Ameerika Ühendriikide suurima kiibitootja, kes
investeerib ELi 19 miljardit eurot.

EL on esimene reguleerija maailmas, kes kaitseb
oma kodanikke teatavate krüptovarainvesteeringutega seotud riskide eest, et säilitada finantsstabiilsus, võimaldada innovatsiooni ja suurendada krüptovarasektori atraktiivsust. 2022. aasta
juunis jõudsid ELi kaasseadusandjad pöördelise
tähtsusega kokkuleppele komisjoni esildatud
krüptovaramääruse suhtes.
Liidu kosmoseprogrammi raames pakutakse
juba väärtuslikke andmeid ja teenuseid paljudele
igapäevarakendustele, näiteks äritranspordi ja
personaalse navigatsiooniteenuse, täppispõllumajanduse ja kliimamuutustega seotud lahenduste toetamiseks. 2022. aasta veebruaris esitas
Euroopa Komisjon ettepaneku kahe uue juhtalgatuse kohta, millega edendada satelliidipõhist
turvalist ühenduvust ja kosmoseliikluse
korraldamist.

Kiibimääruse
ettepanek on Euroopa
ümberkujundamise
juhtprojekte.

2021. aasta juunis loodud ELi-USA kaubandusja tehnoloogianõukogu pakub Euroopa Liidule
ja Ameerika Ühendriikidele tõhusat platvormi oma
lähenemisviiside koordineerimiseks ning koostöö
süvendamiseks peamistes digi-, tehnoloogia-,
majandus- ja kaubandusküsimustes. Selle
esimene koosolek toimus 29. septembril 2021
Pennsylvanias Pittsburghis ja teine 16. mail 2022
Prantsusmaal Paris-Saclays. ELi ja USA kaasesimehed teatasid senisele edukale tegevusele toetudes uutest algatustest tarneahelate, toiduga
kindlustatuse, kujunemisjärgus tehnoloogia, digitaristu ja kaubanduse valdkonnas. Need algatused tugevdavad meie ühiseid demokraatlikke
väärtusi ja Atlandi-ülest ülemaailmset konkurentsivõimet, toovad kasu töötajatele ja peredele
mõlemal pool Atlandi ookeani ning kujundavad
ülemaailmset digi- ja tehnoloogilist üleminekut.

Samal ajal võttis komisjon vastu läbivaadatud
teatise riigiabi eeskirjade kohta üleeuroopalist
huvi pakkuvate tähtsate projektide jaoks, et
toetada suuri piiriüleseid taristuinvesteeringuid
läbimurdelistesse uuendustesse, näiteks akude
väärtusahelasse.
Digiülemineku kaks esilekerkivat valdkonda on
rahandus ja kosmos ning ka siin on EL teerajaja.
2021. aasta jaanuaris leppisid komisjon ja
Euroopa Keskpank kokku ühiselt analüüsida digitaalse euroga seotud võimalusi ja regulatiivset
mõju. Keskpanga emiteeritud digitaalses vormis
raha võimaldaks tarbijatele ja ettevõtjatele

Lisaks leppisid president von der Leyen ja India
peaminister Narendra Modi 2022. aasta aprillis
kokku ELi-India kaubandus- ja tehnoloogianõukogu loomises, et lahendada peamisi kaubandus-, majandus- ja tehnoloogiaprobleeme
ning edendada nendes valdkondades koostööd.
Euroopa Liit teeb üle kogu maailma koostööd
sarnaselt meelestatud partneritega, et kujundada
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välja digivaldkonna üleilmsed reeglid. ELi reformide prognoosist lähtudes tuleb tihendada digisuhteid peamiste partneritega ja kehtestada
digikaubanduse reeglid. 2022. aasta mais toimunud ELi-Jaapani tippkohtumisel sõlmiti digipartnerlus Jaapaniga ning samasugused läbirääkimised on käimas Singapuri ja Lõuna-Koreaga.

627 miljonit eurot. 2022. aasta juunis käivitas
komisjon 20 miljoni euro suuruse Euroopa Innovatsiooninõukogu toetusmeetme vähemalt 200-le
süvatehnoloogia idufirmale Ukrainast ning valis
välja järgmised 74 innovatiivset idufirmat ja
väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat. Nende
jaoks on ette nähtud 382 miljonit eurot.
2022. aasta juulis võeti vastu uus Euroopa innovatsioonikava, mis sisaldas viit peamist juhtprogrammi, mille abil kergitada EL maailmas süvatehnoloogia innovatsiooni liidriks. Sellel on potentsiaali
kaasata institutsionaalsetelt erainvestoritelt kasvufirmade toetamiseks ligi 45 miljardit eurot.
Lisaks koolitatakse kava raames miljonit inimest
süvatehnoloogiliste oskuste alal, eelkõige sellistes
valdkondades nagu uued materjalid, biotehnoloogia, sünteetiline bioloogia ja puhas tehnoloogia.

MAAILMATASEMEL
TEADUSUURINGUD JA
INNOVATSIOON
Programm „Euroopa horisont“, mida rahastatakse 2027. aastani 95,5 miljardi euroga, on
maailma suurim riikidevaheline teadus- ja innovatsiooniprogramm. Euroopa rohe- ja digipööre
sõltuvad maailmatasemel teadusuuringutest ja
innovatsioonist. Komisjon käivitas 2021. aasta
septembris viis ELi teadus- ja innovatsioonimissiooni, et leida lahendused suurematele
kitsaskohtadele.

Komisjon suurendab ka jõupingutusi teedrajavate
keskkonnahoidliku tehnoloogia projektide käivitamiseks. Partnerluse EU-Catalyst abil edendatakse
ja võimendatakse investeeringuid suure mõjuga ELi
projektidesse elutähtsa kliimatehnoloogia vallas,
et aidata muuta majandust edaspidi süsinikuneutraalseks (roheline vesinik, kestlikud lennukikütused,
CO2 kogumine otse atmosfäärist ja pikaajaline
energiasalvestus). Partnerlus käivitati ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi
26. istungjärgul ning selle kaudu loodetakse
kaasata 2026. aastaks kuni 840 miljonit eurot, et
aidata saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe
eesmärke ja ELi 2030. aasta kliimaeesmärke.

14. oktoobril 2021 valis programmi „Euroopa horisont“ juhtalgatusena loodud Euroopa Innovatsiooninõukogu 65 uuenduslikku idufirmat ning
väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat, kellele
antakse murranguliste uuenduste rahastamiseks
tervishoiu, digitehnoloogia, energeetika, biotehnoloogia ja kosmose valdkonnas ning mujal kokku
363 miljonit eurot. 2021. aasta detsembris valiti
välja veel 99 idufirmat, kelle vahel jagatakse kuni

MISSIOONIVALDKONNAD

Mulla seisund ja toit

Kliimamuutustega,
sealhulgas ühiskondlike
muutustega
kohanemine

Kliimaneutraalsed ja
arukad linnad

Võitlus vähktõve vastu

Puhtad ookeanid,
mered, ranniku- ja
siseveed
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Euroopa Teadusnõukogu toetatud teadlased
on võitnud viimase aasta jooksul olulisi rahvusvahelisi auhindu, sh meditsiiniuuringute, astrofüüsika ja matemaatika alal, ning saanud Nobeli
preemia keemias ja füüsikas. Hiljutised uuringud
näitasid, et Euroopa Teadusnõukogu on rahastanud sadu ELi kliimameetmete, tervishoiupoliitika
ja digiülemineku seisukohast olulisi teadusprojekte. Rohkem kui üks kümnest toetusesaajast
on käivitanud idufirma või andnud oma teadusuuringute tulemused üle mõnele ettevõtetele.

mehhanismi, mis võtab 2027. aastaks ELi kõige
enam mõjutatud piirkondade jaoks kasutusele
kuni 55 miljardit eurot. Samuti on komisjon
teinud ettepaneku luua kliimameetmete sotsiaalfond, mida rahastatakse otse Euroopa
heitkogustega kauplemise süsteemist saadavast
tulust, et aidata kõige vähem kaitstud leibkondadel tulla toime energia- ja transpordikuludega.

2022. aasta juunis jõudsid
Euroopa Parlament ja nõukogu
ajaloolisele kokkuleppele
piisavat miinimumpalka
käsitleva direktiivi suhtes.

Lisaks sellele tõstab EL programmi „Euroopa
horisont“ toetusel vesinikuorgude arvu
2025. aastaks praeguselt 21-lt 50-le, võimendades sektori osalejate ja liikmesriikide investeeringuid. EL laiendab olemasolevat vesinikuorgude
võrgustikku ka maailma teistesse piirkondadesse,
arendades innovatsioonimissiooniga (ülemaailmne algatus tegevuspõhise koostöö kaudu
puhta energia alase innovatsiooni kiirendamiseks) kogu maailmas 100 vesinikuorgu. Lisaks
on komisjon eraldanud programmi „Erasmus+“
raames ligikaudu 4 miljonit eurot, mille abil
toetada pikaajalist partnerlust sektori osalejate
ja haridusasutuste vahel, et arendada välja vesinikumajanduse jaoks vajalikud oskused ja
võimaldada need kõigil haridusasutustel oma
õppekavadesse võtta.

EL on reageerinud pandeemiale ja hiljem ka
Venemaa sõjale Ukraina vastu lühiajalise paindlikkuse ja pikaajalise visiooniga. Sellise sotsiaalse
turumajanduse väärtustest kantud paindliku
lähenemisviisi näiteks on komisjoni eriolukorras
töötuseriski leevendamise toetusprogramm
(TERA). TERA aitas tööandjatel töökohti säilitada,
makstes liikumispiirangute ajal kinni töötajate
palga. 19 liikmesriigis maksti abisaajate otseseks
toetamiseks välja 92 miljardit eurot rahalist abi.
Ainuüksi 2020. aastal toetati TERA raames ELis
ligikaudu 31 miljonit inimest ja 2,5 miljonit ettevõtet. TERA abil toetati 19 abisaajariigis peaaegu
30% töötajatest ja neljandikku ettevõtetest.
2021. aastal jätkati TERA abil töökohtade kaitsmist, pannes samal ajal aluse majanduse jõulisele taastumisele.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse lõpetas
EL Venemaa avalike asutuste ja nende organite
osalemise ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammides, välistas edasise koostöö kõigi Venemaa
õigussubjektidega ja käivitas toetusmeetmed
Ukraina teadusringkondade jaoks. Ukrainal on
juba praegu õigus saada programmist
„Euroopa horisont“ ELi rahalisi vahendeid.
Komisjon on juba eraldanud uue Marie Skłodowska-Curie meetme kaudu 25 miljonit eurot,
millega antakse 200 Ukraina teadlasele
stipendium teadusuuringute tegemiseks ELi
ülikoolides.

MITTE ÜHTEGI EUROOPLAST
EI JÄETA KÕRVALE
Sotsiaalne õiglus peab olema rohe- ja digipöörde
keskmes ja kajastama Euroopa sotsiaalse
turumajanduse väärtusi. Seepärast lõi von der
Leyeni juhitav komisjon õiglase ülemineku
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Ka riigiabi oli oluline osa komisjoni majanduslikest vastumeetmetest pandeemiale. Alates kriisi
algusest on komisjon vastu võtnud üle 1430
riigiabi käsitleva otsuse, millega on heaks kiidetud ligi 1010 riiklikku meedet, mille hinnanguline
kogusumma on ligikaudu 3,2 triljonit eurot.
COVIDi riigiabi ajutine raamistik kaotati järk-järgult 30. juuniks 2022.

TERA abil toetati 19 ABISAAJARIIGIS
PEAAEGU 30% töötajatest ja neljandikku
ettevõtetest.
92 MILJARDIT EUROT
ﬁnantsabi

2021. aasta novembris võttis komisjon vastu
teatise uute probleemide lahendamist
toetava konkurentsipoliitika kohta, milles
rõhutatakse konkurentsipoliitika olulist rolli
Euroopa majanduse taastamisel, rohelisele
majandusele ja digitehnoloogiale üleminekul ning
vastupidava ühtse turu kujundamisel. Teatises
tuuakse esile konkurentsipoliitika võime kohaneda uute turutingimuste, poliitiliste prioriteetide
ja tarbijate vajadustega: Peale selle vaatab
komisjon praegu oma konkurentsipoliitikat läbi,
et kõik selle instrumendid (ühinemis-, konkurentsinormide täitmise ja riigiabi kontroll) oleksid
eesmärgipärased ning täiendaksid olemasolevaid
vahendeid.

maksti välja
19
liikmesriigile

Praegu on ELi tööturg viimaste aastakümnete
tugevaimas seisus. 2021. aasta algusest kuni
2022. aasta alguseni loodi ELis peaaegu 6
miljonit töökohta. Koos majanduse taastumisega läksid liikmesriigid kooskõlas komisjoni
soovitusega tööhõive tõhusa aktiivse toetamise
kohta (EASE) tööturgudel järk-järgult lühiajalistelt hädaolukorra kavadelt üle tulevikku suunatud
meetmetele. Hoolimata Venemaa sõja ulatuslikust majanduslikust mõjust teatavatele sektoritele, ei ole see ELi tööhõivenäitajaid suuresti
mõjutanud ja töötus on jõudnud rekordiliselt
madalale tasemele (2022. aasta juunis 6,0%).
Kuigi majanduslik ebakindlus on suurenenud,
näitavad praegused prognoosid, et tööhõive
peaks 2023. aastal jätkuvalt kasvama.

Pandeemia on tõestanud, et tugev sotsiaalne
turumajandus, mis seab esikohale inimeste
heaolu, on tehnoloogiakeskses ja pandeemiajärgses maailmas kõige vastupidavam mudel. 2021.
aasta märtsis vastu võetud Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas on tööhõive,
oskuste ja vaesuse vähendamise valdkonnas
pakutud 2030. aastaks välja kolm ELi tasandi
ambitsioonikat eesmärki, mille ELi juhid Porto
tippkohtumisel heaks kiitsid. Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist rahastatakse suurel
määral Euroopa Sotsiaalfondist, mille kogueelarve on 99 miljardit eurot. 2022. aasta juunis
esitasid kõik liikmesriigid riiklikud eesmärgid,
näidates üles kindlat kavatsust täita Porto tippkohtumisel antud lubadused.

Teine vahend, mille abil saavutada ühine taastumine kogu ELis ja eelkõige hoogustada majanduskasvu vähem arenenud piirkondades, on
ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetav
taasteabi (REACT-EU). Ühtekuuluvuspoliitika
vahendeid suurendati märkimisväärselt, rohkem
kui 50 miljardi euro võrra. REACT-EU oli kõige
esimene taasterahastu „NextGenerationEU“
raames kasutatav vahend. Selle esimene makse
tehti juba 2021. aasta juunis. Kiire tegutsemine
leevendas pandeemiakriisi mõju ja aitas sisse
juhatada pikaajalise taastekava. REACT-EU abil
toetatakse ettevõtteid ja ettevõtluse arengut,
tugevdatakse tervishoiusüsteemi, rahastatakse
koolitusprogramme ja tööhõivekavasid ning
pakutakse abivajajatele koolivarustust ja materiaalset abi.

2020. aasta juulis esitletud Euroopa oskuste
tegevuskava on viieaastane kava, mille eesmärk
on aidata üksikisikutel ja ettevõtetel arendada
oskusi, täita tööhõivelünki ning edendada keskkonnahoidlikumat ja digitaalsemat majandust.
2020. aasta novembris käivitatud oskuste pakt
toob kokku ettevõtted, töötajad, kohalikud omavalitsused, sotsiaalpartnerid, koolitajad ja tööturuasutused, et teha kindlaks, milliseid oskusi eri
sektorites vajatakse, ja võtta kohustusi töötajate
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kõrgharidussüsteemi konkurentsivõimet. See loob
paremad tingimused talentide õitsenguks teadmistepõhises ühiskonnas.

Euroopa sotsiaalõiguste samba
tegevuskava peamised
eesmärgid 2030. aastaks.

2022. aasta juunis jõudsid Euroopa Parlament ja
nõukogu ajaloolisele kokkuleppele piisavat miinimumpalka käsitleva direktiivi suhtes.
Direktiivi ettepaneku esitas komisjon 2020. aasta
oktoobris. See õigusakt on olnud algusest peale
von der Leyeni juhitava komisjoni prioriteet ning
aitab tõsta miinimumpalka ja parandada töötajate juurdepääsu miinimumpalga pakutavale
kaitsele kõikjal ELis.

vähemalt

78%

20–64-aastastest elanikest
peaks 2030. aastaks
käima tööl

Et kaitsta töötajaid töömaailma digiüleminekuga
seotud uute probleemide eest, tegi komisjon
2021. aasta detsembris ettepaneku võtta vastu
direktiiv platvormitöö tingimuste parandamise kohta. Ettepaneku eesmärk on tagada, et
digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavatele
inimestele antakse seaduslik tööalane staatus,
mis vastab nende tegelikule töökorraldusele, ning
et nad saavad kasutada töötaja õigusi ja sotsiaalhüvitisi. Samuti käsitletakse selles keerukat
küsimust, kuidas tagada tööplatvormide algoritmilise juhtimise inimjärelevalve ja läbipaistvus.

vähemalt

60%

kõigist täiskasvanutest peaks
2030. aastaks osalema igal
aastal mõnel koolitusel

vähemalt

15 miljoni võrra
väheneb vaesuse või sotsiaalse
tõrjutuse ohus olevate isikute
arv

Detsembris esitas komisjon ka sotsiaalmajanduse tegevuskava. Suurem toetus sotsiaalmajandusele aitab luua töökohti ning võimaldab
organisatsioonidel suurendada oma sotsiaalmõju
kõikjal ELis. Tegevuskavaga lihtsustatakse sotsiaalmajanduse organisatsioonide õitsengut ja
kasvu, suurendades nende nähtavust, kehtestades soodsa poliitilise pinnase ja kohase õigusraamistiku ning aidates neil tegevust alustada ja
laiendada.

ümberõppeks. Praeguseks on paktiga liitunud üle
600 organisatsiooni, kes on lubanud aidata kaasa
1,5 miljoni inimese oskuste täiendamisele.
2022. aasta juunis võttis nõukogu vastu soovitused isiklike õppekontode ja mikrokvalifikatsioonitunnistuste kohta. Tagamaks, et
Euroopa haridus on jätkuvalt maailmatasemel,
on komisjon käivitanud Euroopa ülikoolide
strateegia, mis parandab ulatuslikuma ja tihedama riikidevahelise koostöö kaudu oluliselt ELi

EL ja liikmesriigid on ülemaailmsel tasandil äriühingu tulumaksu reformi teenäitajad. Pärast
seda, kui 137 riiki allkirjastasid rahvusvahelise
kokkuleppe 15% suuruse tegeliku maksumäära
kohta, tegi komisjon 2021. aastal ettepaneku

Kui Venemaa ründas Ukrainat, avasid Rumeenia
äriringkonnad ühiselt portaali jobs4ukr.com,
millega aidatakse Ukraina pagulastel kõikjal ELis
tööd leida.
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võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse suurte
hargmaiste kontsernide ülemaailmsele tegevusele minimaalne tegelik maksumäär. Ettepanekuga täidetakse ELi lubadus tegutseda väga
kiiresti ja olla üks esimesi, kes rakendab seda
ajaloolise tähtsusega ülemaailmse maksureformi kokkulepet, mille eesmärk on tagada
rahvusvahelises äriühingu tulumaksu raamistikus
õiglus, läbipaistvus ja stabiilsus.

hakkavad valmistama tipptasemel
mRNA-vaktsiine. Alates järgmisest aastast
müüakse neid vaktsiine Aafrika riikidele kasumit
mittetaotleva hinnaga. Samasugused plaanid on
ka Ghanas ja Lõuna-Aafrikas. Strateegiaga
„Global Gateway“ toetatakse juba praegu suure
rohelise müüri algatust, mille abil edendatakse toidutootmist Nigerist ja Senegalist Etioopiani ning võideldakse toiduga kindlustamatuse
ja kliimamuutuste vastu.

ALGATUS „GLOBAL GATEWAY“

EL teeb suuri investeeringuid julgeolekusse, stabiilsusesse ja heaolu tagamisse Euroopa naabruses. Lääne-Balkani jaoks on ELil varutud
peaaegu 30 miljardi euro suurune majandus- ja
investeerimispakett, mis moodustab kolmandiku
piirkonna ülemaailmsest sisemajanduse koguproduktist ning hõlmab kümmet juhtalgatust
säästva transpordi, puhta energia, keskkonna ja
kliima, digitaalse tuleviku, erasektori ja inimkapitali valdkonnas. EL toetab investeeringute abil
ka Lääne-Balkani kiiret üleminekut rohelisele
energiale ja kivisöe järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist esmase energiaallikana. 2022. aastal
tegi EL järgmise olulise sammu ja alustas ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga.

2021. aasta sügisel kuulutas president von der
Leyen välja algatuse „Global Gateway“. See on
Euroopa pakkumine maailmale, mis vajab suuri
investeeringuid: investeeringuid puhtasse energeetikasse, üleujutusekindlatesse teedesse ja
sildadesse ning äärmuslike kuumalainete suhtes
vastupidavatesse hoonetesse; investeeringuid
tervishoiusüsteemidesse tulevaste pandeemiate
jaoks ja põllumajandusse kuivemate tingimustega kohanemiseks; investeeringuid, et anda
meie töötajatele oskused, mida nad tulevastel
töökohtadel vajavad, ja investeeringuid digitaristusse, sest uue majanduse kütuseks on andmed.
Algatus aitab nii avalikul kui ka erasektoril neid
investeeringuid teha. See edendab arukaid,
puhtaid ja turvalisi ühendusi digi-, energia- ja
transpordisektoris ning tugevdab kogu maailma
tervishoiu-, haridus- ja teadussüsteeme. EL on
sel viisil suurendanud partneritele antavat
toetust, et rahastada kõikjal maailmas suuri
taristuprojekte, keskendudes rohe- ja digipöörde edendamisele. Euroopa tiimi raames on
kavas kaasata 2027. aastaks kuni 300 miljardi euro väärtuses investeeringuid, millest pool
on ette nähtud Aafrikale.

Idapartnerluse jaoks kaasab EL kõigi sektorite
peale kokku kuni 17 miljardit eurot investeeringuid. See hõlmab digitaalse ühenduvuse projekte,
nagu kiudoptilise kaabli paigaldamine Musta

Algatus „Global Gateway“ tugineb viiele põhimõttele: kestlikkus, inim- ja sotsiaalsete õiguste
laiendamine, hea valitsemistava, turvalisus ja
erainvesteeringute kaasamine. Selle eesmärk on
anda riikidele rohkem väärtuspõhiseid valikuvõimalusi. EL teeb selle algatuse elluviimisel
tihedat koostööd sarnaselt meelestatud partneritega.
Algatuse „Global Gateway“ abil aitab EL ehitada
Rwandasse ja Senegali kaks tehast, mis
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mere alla ja kiire lairibataristu arendamine.
Samuti soovib EL luua transpordiliine, mis hõlbustaksid inimeste ja kaupade vedu Kaukaasia
ja ELi vahel. Veel 30 miljardit eurot investeeritakse lõunanaabrusesse, peamiselt taastuvenergiataristusse.

eelarve seisukohast. ELi investeeringutes on esikohal alati inimesed. Samuti on kõik projektid
kavandatud üheskoos partneritega, et tagada
püsiv kasu kohalikele kogukondadele. Euroopal
on selge strateegiline huvi teha koostööd planeedi heaks, suurendada naabrite ja partnerite
vastupidavust igat liiki šokkide suhtes ning asendada jätkusuutmatud sõltuvussuhted tasakaalustatuma omavahelise seotusega.

Algatuse „Global Gateway“ investeeringud on
kestlikud nii keskkonna kui ka meie partnerite

Strateegia „GLOBAL GATEWAY“: 5 INVESTEERIMISPRIORITEETI

KLIIMA
JA ENERGIA

DIGIVALDKOND
EL toetab
avatud ja
turvalist
internetti

EL toetab
investeeringuid
ja norme, mis
sillutavad teed
üleminekuks
puhtale energiale

TRANSPORT
EL toetab kõiki
keskkonnahoidli
kke, arukaid
ja ohutuid
transpordiliike

HARIDUS JA
TEADUSUURINGUD

TERVISHOID
EL aitab
tugevdada
tarneahelaid
ja kohalikku
vaktsiinitootmist

EL investeerib
kvaliteetsesse haridusse,
pöörates erilist tähelepanu
tütarlastele ja naistele ning
haavatavatele rühmadele
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4. E
 UROOPA DEMOKRAATIA
ALUSTALAD
13,5 miljonit, kasutavad vaid vähesed neist
õigust hääletada Euroopa Parlamendi ja kohalikel
valimistel. Uued ettepanekud lihtsustavad hääletamist liikuvate kodanike jaoks.

KOMISJON KAITSEB
DEMOKRAATIAT JA
ÕIGUSRIIKLUST

Komisjon on aluslepingute täitmise järelevalvaja. Komisjoni kohus on kaitsta ELi kodanike
õigusi, olenemata nende elukohast liidus. Õigusriiklus on liim, mis hoiab Euroopa Liitu koos. See
on hädavajalik, et kaitsta ELi aluseks olevaid
väärtusi: demokraatiat, vabadust, võrdsust ja
inimõigusi. ELi kõik 27 liikmesriiki on sellega
suveräänsete ja vabade riikidena nõustunud.

Euroopa demokraatia on rünnaku all. Venemaa
agressioon Ukraina vastu on sõda demokraatia
vastu. See on sõda idee vastu, et Ukraina rahvas
peaks ise oma tuleviku kohta suveräänseid otsuseid tegema. ELi toetus Ukrainale tuleneb otseselt demokraatlikest väärtustest. Kui Ukraina
rahvas vaatab meie liitu, näevad nad demokraatiat, inimõigusi, õigusriiklust ning individuaalset
ja majanduslikku vabadust. Selle eest Euroopa
Liit täna seisabki. Kuid demokraatiat ei saa
pidada enesestmõistetavaks. Seda tuleb iga päev
hoida ja kaitsta. Seda ongi von der Leyeni juhitav
komisjon oma ametiaja algusest peale teinud.

Von der Leyeni juhitav komisjon on kehtestanud
ajaloolised meetmed, et EL suudaks paremini
edendada ja kaitsta õigusriigi põhimõtet. Komisjon on loonud tervikliku õigusriigi mehhanismi,
millega nähakse ette iga-aastane dialoog
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni, liikmesriikide ja riikide parlamentide, kodanikuühiskonna ja muude õigusriikluse sidusrühmade
osalusel.

Esindusdemokraatiat on vaja pidevalt uuendada.
2021. aasta novembris esitas komisjon valimiste
usaldusväärsuse ja avatud demokraatlikku
arutelu kaitseks võetavate meetmete raames
ettepaneku valimisreklaami läbipaistvuse ja
suunamise kohta. Kavandatud normidega
nähakse ette, et poliitiline reklaam peab olema
selgelt märgistatud ja sisaldama teavet selle
kohta, kes ja kui palju on selle eest maksnud.
Komisjon tegi ka ettepaneku ajakohastada kehtivaid ELi norme, mis käsitlevad Euroopa tasandi
erakondi ja poliitilisi sihtasutusi ning ELi „liikuvaid
kodanikke“ (kes ei ela kodakondsusejärgses liikmesriigis). Kuigi selliseid kodanikke on ligikaudu

Dialoogi hõlbustamiseks on komisjon avaldanud
ELi õigusriikluse olukorda käsitlevad aastaaruanded, milles keskendutakse neljale põhivaldkonnale: kohtusüsteem, korruptsioonivastane
raamistik, meedia mitmekesisus ning muud kontrolli- ja tasakaalustussüsteemiga seotud institutsioonilised küsimused. Igal aastal hinnatakse
olukorda ELis tervikuna ja käsitletakse omaette
peatükis iga üksikut liikmesriiki. Seni on avaldatud kolm õigusriikluse olukorda käsitlevat aruannet, neist viimane 2022. aasta juulis. Alates
käesolevast aastast lisatakse liikmesriikidele
esitatavatele aruannetele ka konkreetsed soovitused.
Komisjonil on kohustus kaitsta ELi eelarvet õigusriigi põhimõtte rikkumise eest. Tänu 2021. aasta
jaanuarist kehtima hakanud õigusriigi
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tingimuslikkuse määrusega ette nähtud üldisele tingimuslikkuse korrale on liidu eelarve
õigusriigi põhimõtte rikkumise eest senisest paremini kaitstud. See mehhanism on taasterahastu
„NextGenerationEU“ ja Euroopa eelarve täitmise
aluseks: kui on kindlaks tehtud, et õigusriigi põhimõtte rikkumine liikmesriigis mõjutab või võib
mõjutada ELi eelarve usaldusväärset finantsjuhtimist või ELi finantshuve, tuleb võtta meetmeid.

oluline osa, vaid aitab ka praegusel otsustaval
ajal investorite ja ettevõtjate usaldust võita.
Demokraatia ja õigusriiklus on ka ELiga ühinemise protsessi olulised elemendid. Need väärtused moodustavad laienemismetoodika põhimõtte
„põhialused kõigepealt“ peamise sisu ning
nende järgimist ootavad oma riigilt ka Lääne-Balkani, Ukraina, Moldova ja Gruusia kodanikud.

27. aprillil 2022 saatis komisjon Ungari ametiasutustele õigusriigi tingimuslikkuse määruse
alusel kirjaliku teate. Komisjon oli seisukohal,
et mitu õigusriiklusega seotud probleemi mõjutavad või võivad mõjutada liidu eelarve usaldusväärset finantsjuhtimist või liidu finantshuvide
kaitset. Teatega algatati menetlus, mille käigus
arutab komisjon riiklike ametiasutustega, kuidas
tõstatatud küsimusi konstruktiivselt käsitleda. 22.
augustil esitas Ungari oma tähelepanekud ja
parandusmeetmed. Enne otsustamist, kas teha
nõukogule ettepanek võtta meetmeid, analüüsib
komisjon Ungari vastust.

AJAKIRJANDUS JA
SÕNAVABADUS
Demokraatia aluspõhimõte on, et valitsus teenib
rahvast. Demokraatlikud riigid annavad oma
kodanikele võimaluse teha otsuseid ja nõuda
valitud ametiisikutelt vastutust. See eeldab
tasuta juurdepääsu kvaliteetsele teabele. Seetõttu on meediavabadus ja pluralism demokraatliku süsteemi toimimiseks hädavajalikud
ning need on Euroopa demokraatia tegevuskava prioriteetsed valdkonnad.

Praegu investeerib Euroopa Liit rohkem raha kui
kunagi varem, et edendada ühist taastumist ja
vabaneda sõltuvusest Venemaa fossiilkütustest.
Seega peame pöörama erilist tähelepanu sellele,
et seda raha kasutataks nõuetekohaselt ja tulemuslikult. See ei ole mitte ainult demokraatia
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2021. aasta detsembris juhatas president von
der Leyen USA presidendi Joe Bideni võõrustataval demokraatia tippkohtumisel riigijuhtide istungit, kus märkis, et „peame iga päev tegelema oma
demokraatia hoidmise ja arendamisega, sest
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oleme näinud, kui kiiresi ja laastavalt võib ajalookäik uue suuna võtta“. Komisjon kuulutas välja
uue ülemaailmse Euroopa inimõiguste ja
demokraatia programmi mahuga 1,5 miljardit eurot, et suurendada ELi toetust inimõiguste,
põhivabaduste, demokraatia, õigusriigi ning
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja inimõiguste kaitsjate tegevusele kogu maailmas kuni
2027. aastani.

paigutada ümber või luua uusi kontoreid turvalistesse Ukraina linnadesse või ELi.
Kuid ka ELis seisavad ajakirjanikud silmitsi
üha suuremate probleemidega. Võttes arvesse
meediakeskkonnas toimunud tehnoloogilisi ja
digitaalseid muutusi, mida koroonaviiruse pandeemia on kiirendanud, ning üha sagedasemaid
ähvardusi ja rünnakuid ajakirjanike vastu, on
paljudel ajakirjanikel üha raskem teha oma olulist
tööd demokraatia heaks. Komisjonil on rakendusvõi ettevalmistusetapis kolm meedet nende
suundumuste ümberpööramiseks.
Esiteks esitas komisjon 2021. aasta septembris
liikmesriikidele soovitused selle kohta, kuidas
suurendada ajakirjanike turvalisust nii päriselus kui ka internetis. Peamiste algatuste hulka
kuuluvad sõltumatute riiklike tugiteenuste
loomine, sealhulgas abitelefonid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi, ajakirjanike parem
kaitse meeleavalduste ajal ning varjupaigad
ähvardustega silmitsi seisvatele ajakirjanikele ja
meediatöötajatele.

Vaprad ajakirjanikud riskivad eluga,
et kajastada Ukraina sõja mõju
inimestele. Frederic Leclerc-Imhoff
Prantsusmaalt oli vaid 32-aastane,
kui ta hukkus Ukrainas Venemaa
rünnakus humanitaarkonvoi vastu.

Teiseks esitas komisjon 2022. aasta aprillis põhjaliku õigusakti ettepaneku, millega kaitsta
ajakirjanikke ja inimõiguslasi pahatahtlike
kohtuasjade eest. Uued meetmed võimaldavad
kohtunikel nn vaigistuskaebused (üldsuse osalemise vastased strateegilised hagid) kiiresti tagasi
lükata ning võimestada ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid avalikes huvides sõna võtma.
Kolmandaks esitab komisjon meediavabaduse
õigusakti. Aktis sätestatakse esimest korda ELi
õiguses ühised kaitsemeetmed meedia pluralismi
ja toimetuste sõltumatuse kaitsmiseks. Meediavabadust, pluralismi ja ajakirjanike turvalisust
jälgitakse ka iga-aastastes õigusriikluse olukorda
käsitlevates aruannetes.

Komisjon toetab aktiivselt Ukraina sõltumatut
meediat ja kodanikuühiskonda. See on osa
Ukrainale antavast 335 miljoni euro suurusest
humanitaarabist. Ukraina ajakirjanikke toetab ka
Euroopa kodanikuühiskond.
Päev pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu,
25. veebruaril, koondus rühm väikseid üleeuroopalisi meediapartnereid, sealhulgas sihtasutus
„Are We Europe“, ja võttis eesmärgiks koguda
Ukraina meediaorganisatsioonidele ja ajakirjanikele 150 000 eurot. Nädal hiljem oli nende kampaaniaga „Keep Ukraine’s Media Going“
kogutud üle 1,5 miljoni euro, peamiselt väikeste
annetustena tuhandetelt inimestelt kõikjal maailmas. Need annetused lähevad otse Ukraina
ajakirjanikele, et katta sõjareportaažidega seotud
kulusid, pakkuda hädavajalikku varustust ning

VÕRDSUSE LIIT
Nii poliitikas, ettevõtluses kui ka ühiskonnas tervikuna saavutame parimaid tulemusi siis, kui
kasutame ära kõigi andeid ja mitmekesisust.
Innovatsioon toimub siis, kui erineva tausta ja
erinevate vaadetega inimesed pead kokku
panevad. Arvestades Euroopa ees seisvaid
demograafilisi probleeme, ei saa me endale
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Kõigil, kes jagavad samu püüdlusi, peavad olema
samad võimalused. See on olnud von der Leyeni
juhitava komisjoni peamisi prioriteete ametiaja
algusest peale. ELi välistegevuses on sooliselt
võrdse maailma ülesehitamine olulisi eesmärke.

direktiiviga kriminaliseeritakse vägistamine
nõusoleku puudumise alusel ja samuti kriminaliseeritakse naiste suguelundite moonutamine.
Kriminaliseeritakse ka soopõhine kübervägivald,
mis hõlmab intiimkujutiste mittekonsensuslikku
jagamist, küberjälitamist, küberahistamist ning
vägivallale või vihkamisele õhutamist internetis.
Uued eeskirjad parandavad ohvrite juurdepääsu
õiguskaitsele ja julgustavad liikmesriike lihtsustama abi saamist.

Võrdsus ja võitlus diskrimineerimise vastu on
demokraatia alustala. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks ELi põhiväärtusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. Kaasatus
ja mitmekesisus soodustavad ka innovatsiooni ja
majanduslikku tootlikkust. Kümme aastat pärast
seda, kui komisjon esitas esimest korda ettepaneku võtta vastu direktiiv soolise tasakaalu
parandamiseks äriühingute juhtorganites,
jõudsid kaasseadusandjad selles tänu von der
Leyeni juhitava komisjoni jõupingutustele kokkuleppele.

Väljaspool ELi on märkimisväärseid tulemusi
andnud ELi ja ÜRO algatus „Spotlight“, millega
võideldakse igasuguse naisi ja tütarlapsi puudutava vägivalla vastu. Käitumisharjumuste muutmise kampaaniate kaudu on see jõudnud 130
miljoni inimeseni kogu maailmas. See on kahekordistanud osalevates riikides süüdimõistmisi
soolise vägivalla eest ning andnud tuhatkonnale
kohalikule ja rohujuure tasandi naiste õiguste
organisatsioonile rohkem tegutsemisvõimalusi
ja suurema mõju. Algatus „Spotlight“, mis on
olnud aktiivne isegi ja just eriti COVID-19 pandeemia ajal, on aidanud tagada, et enam kui 1,6
miljonit naist ja tüdrukud, kes on soolise vägivallaga kokku puutunud, saavad vajalikke teenuseid
kohalikul tasandil.

Endiselt on probleemiks palgadiskrimineerimine
töökohal. Seepärast esitas komisjon 2021. aasta
märtsis ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega
tugevdatakse võrdse töö eest võrdse tasu
maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise
läbipaistvuse ja jõustamismehhanismide kaudu.
Lisaks käivitati sel aastal komisjoni programmiga
„Euroopa horisont“ pilootprojekt „Women
techEU“, et tuua naised süvatehnoloogia esirinda. Projekti abil tegeletakse soolise innovatsioonilõhega, toetades igal aastal 130 naise
juhitud tehnoloogiavaldkonna idufirmat.

Komisjon teeb liikmesriikidega
koostööd riiklike LGBTIQ+
ja rassismivastaste
tegevuskavade
väljatöötamiseks,
vastuvõtmiseks ja
rakendamiseks.

Sooline vägivald on ELis endiselt liiga paljude
naiste jaoks kohutav reaalsus. 2022. aasta
märtsis esitas komisjon ettepaneku kogu ELi hõlmavate normide kohta, millega kaotada sooline
vägivald ja perevägivald. Kavandatava

Euroopa Komisjon on pühendunud pluralistlikule,
sooliselt võrdõiguslikule ja kaasavale ühiskonnale, kus LGBTIQ+-inimesi, vähemusi ja puuetega
inimesi koheldakse võrdselt. Võrdõiguslikkuse
rakkerühm teeb tööd võrdõiguslikkuse
40

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tervitab poliitilist
kokkulepet kaasseadusandjate vahel direktiivi üle, milles käsitletakse
soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.

lubada seda, et ei võimesta mitmekesise ühiskonna kõiki liikmeid ja jätame nende potentsiaali
kasutamata.
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süvalaiendamiseks kõikidesse poliitikavaldkondadesse.

Euroopa juudid ja juudikogukonnad on rohkem kui
kahe tuhande aasta jooksul Euroopa arengule
kaasa aidanud ning moodustavad Euroopa identiteedi lahutamatu osa. Antisemitism ei sobi kokku
Euroopa põhiväärtustega, kuid kahjuks eksisteerib
seda Euroopas ikka veel. 2021. aasta oktoobris
vastu võetud ELi antisemitismi vastu võitlemise ja juudi eluviisi edendamise strateegias
on sätestatud rida meetmeid, millega tõhustada
võitlust antisemitismi kõigi vormide vastu. Esimest
korda on sellega ette nähtud meetmed juudi
pärandi ja kultuuri edendamiseks ning võitluseks
antisemitismi vastu väljaspool ELi. Liikmesriigid
töötavad praegu välja riiklikke tegevuskavasid, mis
valmivad 2022. aasta lõpuks.

Diskrimineerimisel ei tohiks olla ELis kohta.
Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et
töötada välja, võtta vastu ja rakendada riiklikud
LGBTIQ+ ja rassismivastased tegevuskavad.
Ta avaldas asjaomased suunised vastavalt 2022.
aasta aprillis ja märtsis. 2021. aasta detsembris
astus komisjon esimesed sammud, et lisada
raskete piiriüleste kuritegude loetellu vaenukõne
ja vaenukuritegu. Kui nõukogu on kokkuleppele
jõudnud, tagatakse algatusega ühised miinimumeeskirjad selle kohta, kuidas need kuriteod
määratleda, ning karistused, mida kohaldatakse
kõigis ELi liikmesriikides. Aluslepingute täitmise
järelevalvajana ei kõhkle komisjon algatamast
rikkumismenetlusi põhiõiguste rikkumiste
suhtes, näiteks seoses LGBTIQ+-kogukonna
vastu suunatud rikkumistega Ungaris ja Poolas.

Ühiskonnas ei ole mingit kohta vägivallale, eriti
lastevastasele vägivallale. 11. mail 2022 esitas
komisjon uue ELi õigusakti ettepaneku, mille
abil ennetada ja takistada laste seksuaalset väärkohtlemist internetis. Kavandatavad
normid kohustavad teenuseosutajaid laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavat materjali
tuvastama, sellest teatama ja selle eemaldama.
ELi uus sõltumatu laste seksuaalse väärkohtlemise vastase võitluse keskus teeb tihedat koostööd riiklike õiguskaitseasutustega, Euroopa Liidu
Õiguskaitsekoostöö Ametiga ja toetusrühmadega, et päästa ja võimestada ohvreid ning
tuua kuritegude toimepanijad kohtu ette.
Samal päeval võttis komisjon vastu lastele
parema interneti loomise Euroopa strateegia.
Lisaks suurematele investeeringutele laste digiõppesse töötavad komisjon ja sidusrühmad laste
aktiivsel osalusel välja norme internetipõhiste
teenuste eakohaseks kujundamiseks. Jõustunud
on ka terroristliku veebisisu eemaldamise eeskirjad. Need normid on kooskõlas digiteenuste määrusega. Sellega suurendatakse Euroopas ja ka
mujal elavate laste turvalisust ja võimestatust.

Anna Ohnweiler on aidanud luua
liikumist „Omas gegen rechts“
(Vanaemad äärmusluse vastu), et
võidelda antisemitismi, rassismi ja
misogüünia vastu.

Ebasoodsad tingimused ja tõrjutus varases eas
mõjutavad laste hilisemat elu. Euroopa lastegarantii eesmärk on see nõiaring katkestada.
Sellega antakse liikmesriikidele suunised ja
vahendid abi vajavate laste toetamiseks, tagades
neile juurdepääsu haridusele, koolivälisele tegevusele, tervislikule koolitoidule ja tervishoiule.
2022. aastal aitas komisjon kümnel liikmesriigil
muuta oma haridussüsteemi kaasavamaks, toetades puudega ning sisserändaja taustaga ja
haavatavas olukorras laste kaasamist.

Reaalsete muutuste jaoks on väga oluline võtta
meetmeid kohalikul tasandil. Seda silmas pidades
anti 2022. aasta aprillis esimest korda välja
Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhind, et tunnustada Euroopa linnade
ja piirkondade tööd kaasatuse edendamisel ning
diskrimineerimise ja vihavaba ühiskonna loomisel.
Puuetega inimeste platvorm võimaldab asjaomastel sidusrühmadel kogemusi ja häid tavasid
jagada, üksteiselt õppida ja koostööd teha.
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DEMOGRAAFIA,
MAAPIIRKONNAD JA
MITMEKESISUS

Alates Ukraina sõja algusest on enam kui 2 miljonit Ukraina last Euroopa Liidus varjupaika
otsinud. Neil lastel on samad õigused ja samasugune kaitse nagu ELi kodanikest lastel. On
olnud südantsoojendav näha, kuidas neid lapsi
võetakse kõigis liikmesriikides koolidesse vastu.
Need lapsed väärivad parimat haridust ja hoolt,
et nad saaksid sõja lõppedes koju tagasi pöörduda, et aidata Ukrainat üles ehitada ja Euroopa
teekonnal ohje hoida.

Euroopas leiavad jätkuvalt aset põhjalikud
demograafilised muutused. Eeldatav eluiga
sünnihetkel on pikenenud Euroopas viimase
50 aasta jooksul kümne aasta võrra. See on suur
saavutus, mis näitab Euroopa sotsiaalse turumajanduse tugevust ja väärtust. Sellest hoolimata
mõjutab vananev elanikkond meie eluviisi ja meie
sotsiaalset mudelit ning poliitikat tuleb kohandada selle uue reaalsusega.
Seepärast võttis komisjon oma ametiaja alguses
vastu rohelise raamatu vananemise kohta
ning algatas laiapõhjalise avaliku arutelu selle
üle, milline on vananemise pikaajaline mõju eri
põlvkondadele ja milliseid võimalusi ja väljakutseid see toob. Avaliku konsultatsiooni tulemused
kajastuvad suures osas Euroopa hoolekandestrateegias, mille komisjon esitab 2022.
aasta septembris.

Euroopa maapiirkonnad, kus elab
peaaegu 30% ELi elanikkonnast
ja mis hõlmavad 80% ELi
territooriumist, on ELi rohe- ja
digipöörde aktiivsed kujundajad.

Anastasija Konovalova põgenes
Odessast Bukaresti, kus ta annab
nüüd algkoolitunde Ukraina lastele.
Ta on 30-aastane.
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Euroopa tulevik sõltub ka maapiirkondadest, kus
elab peaaegu 30% ELi elanikkonnast (137 miljonit inimest) ja mis hõlmab 80% ELi territooriumist. Maapiirkonnad on ELi rohe- ja digipöörde aktiivsed kujundajad.
Võimalus teha kaugtööd või osaleda kaugõppes
on lühikese ajaga saanud paljude ELis elavate
inimeste igapäevaelu osaks ja loonud noortele
peredele, ettevõtetele ja maakogukondadele uusi
võimalusi. Innovatsioon kestlikus põllumajanduses
ei tule kasuks mitte ainult inimeste tervisele ja
kliimale, vaid ka Euroopa toiduga kindlustatusele.

varjupaiga- ja rände-eeskirjad. 2. juunil 2021
esitas komisjon uue strateegia Schengeni ala
tugevdamiseks, et tagada ELi välispiiride tõhus
haldamine, suurendada politsei- ja õiguskoostööd, parandada valmisolekut ja juhtimist ning
viia lõpule Schengeni ala laienemine. 2022. aasta
jaanuaris alustas tegevust Euroopa Liidu Varjupaigaamet, mis suurendas liikmesriikidele
antava abi mahtu. Valmisoleku- ja kriisikava
võrgustiku aktiveerimine eesmärgiga parandada
olukorrateadlikkust ja varajast hoiatamist rände
valdkonnas näitas teabevahetuse keskset rolli.

2021. aasta juunis võeti vastu maapiirkondade
arengu pikaajaline visioon, kuidas jõuda tugevate, heade ühendustega, vastupidavate ja jõukate
maapiirkondadeni. 2021. aasta detsembris loodi
maaelupakt, millesse on koondatud maakogukondade seisukohad. Ühiselt koostatud maaelu
tegevuskava aitab muuta pikaajalise visiooni
reaalsuseks. Sellest lähtudes on taasterahastu
„NextGenerationEU“ juures pööratud erilist tähelepanu maapiirkondade heaolule: nõukogu poolt
30. juunil 2022 vastu võetud 25 riikliku taaste- ja
vastupidavuskavaga toetatakse maa- ja äärepoolseid piirkondi ligikaudu 14,6 miljardi euroga. See
hõlmab investeeringuid ja reforme paljudes valdkondades, nagu looduse taastamine, kiire internetiühendus ja kohalikud raudteed.

EUROOPA NOORED JA
OSALUSPOLIITIKA
Koroonaviiruse pandeemia tõttu pidid noored
ohverdama suure osa oma vabadusest teiste
inimeste tervise ja ohutuse nimel. Nad on olnud
tõeliseks eeskujuks. Oma 2021. aasta kõnes
Euroopa Liidu olukorrast tegi president von der
Leyen ettepaneku nimetada 2022. aasta
Euroopa noorteaastaks. Euroopa Liit soovib
kaasata sel puhul rohkem noori ning kuulata,
millised on Euroopa asjus nende nõudmised ja
unistused.

Vaja on ambitsioonikat ja kestlikku seadusliku
rände poliitikat, et meelitada ELi talente, keda
ettevõtted linnas ja maal vajavad. 2022. aasta
aprillis esitas komisjon oskuste ja talendi
paketi. See sisaldab seadusandlikke ettepanekuid võõrtöötajate õiguste parandamiseks ja
pikaajaliste elanike ELi-sisese liikuvuse hõlbustamiseks. Komisjon loob ELi talendireservi,
millega viia kolmandate riikide kodanike tööjõuvajadus ja -pakkumine vastavusse. Praegu käivitatakse katseprojekti, milles keskendutakse
Ukraina pagulastele. Komisjon algatab peamiste
partneritega talendipartnerlusi, et tugevdada
tööturu ja oskustega seotud vajaduste
rahuldamiseks kolmandate riikidega tehtavat
operatiivkoostööd.

Poole peale jõudnud Euroopa noorteaasta on
andnud muljetavaldavaid tulemusi:
• osalenud on 27 liikmesriiki, 6 ELi mittekuuluvat riiki, 30 Euroopa Komisjoni peadirektoraati ja talitust ning 120 sidusrühmade organisatsiooni;
• ligikaudu 90 noortele suunatud komisjoni
juhtalgatust, tuhanded tegevused ja üritused,
mida liikmesriigid viivad ellu kõikjal Euroopas
ja mujalgi;

Pärast seda, kui komisjon esitles 2020. aasta
septembris uut rände- ja varjupaigalepet, on
tehtud edusamme laiema rändeküsimuse käsitlemisel. Leppes on sätestatud tugev ja õiglane
piirihaldus ning tõhusad ja humaansed

• teadlikkust suurendavad postitused sotsiaalmeedias, mida kuvati 240 miljonit korda ja
mis jõudsid 80%ni 18–25-aastastest eurooplastest.
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ja loomade õiguste suurendamiseni. Selle aja
jooksul on kolm algatust kogunud rohkem kui
miljoni kodaniku allkirja, mida riikide ametiasutused peavad kontrollima:
• Ei uimepüügile ja -kaubandusele!
• Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame
põllumajanduse mesilassõbralikumaks.

Komisjon käivitas 2022. aastal uue algatuse
ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – eesmärk,
õpingud, oskused, edu). Eesmärk on aidata kõige
haavatavamas või ebasoodsamas olukorras
noortel tööturule pääseda. ALMA raames viibivad
noored 2–6 kuud teises ELi liikmesriigis. Sellega
kaasneb juhendamine ja nõustamine enne teise
riiki suundumist, selle ajal ja pärast seda. ALMA
lisandub 2020. aastal käivitatud tugevdatud
noortegarantiile, millega kõik liikmesriigid
kohustuvad tagama, et kõik alla 30-aastased
saavad nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist
või haridussüsteemist lahkumist kvaliteetse töö-,
haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Paljudes ELi liikmesriikides edukaks
osutunud noortegarantiid laiendatakse Lääne-Balkanile, et ükski selle piirkonna noor ei jääks
kõrvale.

• Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa.
Komisjon on võtnud kohustuse tagada ELi poliitika läbipaistvus ja legitiimsus. Üks põhieesmärke
on edendada eurooplaste ja kodanikuühiskonna
osalemist poliitikakujundamises. Üldsus ja sidusrühmad saavad portaali „Avaldage arvamust!“
kaudu anda veebis teavet kogu poliitikakujundamise tsükli jooksul, alates komisjoni esitatud
esimestest ideedest kuni volinike kolleegiumi
vastu võetud algatusteni.
2021. aasta novembris võttis komisjon konsultatsiooniprotsessi täiendavaks lihtsustamiseks
kasutusele ühtse tagasisidekorje, millega ühendati kaks varasemat etappi. Nüüd on see tõlgitud
kõikidesse ELi keeltesse, et võimalikult paljud
inimesed saaksid osaleda. Kooskõlas puuetega
inimeste õiguste strateegiaga on parandatud ka
puuetega inimeste võimalusi konsultatsioonidel osaleda. Teadusringkondi julgustatakse alates
konsultatsioonide algusest esitama asjakohaseid
teadusuuringuid.

Oleme veendunud, et Euroopa vajab pandeemiast
ülesaamiseks ja uue lehekülje keeramiseks nooruslikku vaimu. Seepärast käib Euroopa noorteaasta käsikäes taasterahastuga „NextGenerationEU“, mis investeerib tulevastel
aastakümnetel keskkonnahoidlikumasse, digitaalsemasse ja õiglasemasse ühiskonda ja
majandusse.

Komisjon teeb koostööd Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteega, Regioonide Komiteega,
komisjoni esindustega liikmesriikides, riigiasutustega ja muude esindusühendustega, et

Komisjon koordineeris 2022. aastal tihedas koostöös Euroopa Parlamendi, liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, noorteorganisatsioonide ja noorte eurooplastega mitmesuguseid
tegevusi, et noored saaksid ELi poliitika kujundamises kaasa rääkida. Kolmandik Euroopa tuleviku konverentsi kodanike paneelaruteludes
osalejaid olid noored (16–25-aastased).
Aastal 2022 saab kümneaastaseks Euroopa
kodanikualgatus. Komisjon on alates 2021. aasta
septembri keskpaigast registreerinud kümme
uut Euroopa kodanikualgatust, milles kutsutakse üles võtma ELi meetmeid eri valdkondades
alates parematest töötingimustest rõivasektoris
kuni keskkonnasäästlike toodete maksustamise
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suurendada sotsiaalmeedia kaudu teadlikkust
võimalustest poliitikakujundamises osaleda.
Kokku on komisjon avaldanud üle 5000 tagasisidekorje ja saanud rohkem kui 3 miljonit vastust.
Alates 2021. aasta kõnest Euroopa Liidu olukorrast on komisjon saanud kodanikelt, ettevõtjatelt ja sidusrühmadelt peaaegu
600 000 vastust rohkem kui 800 poliitikaalgatuse kohta.

KODANIKUD KUJUNDAVAD
EUROOPA TULEVIKKU

Leverne Nijman ja Leah Corsmit
sõitsid Euroopa solidaarsuskorpuse
toel Madalmaade põhjaosast
Brüsselisse. Nad pidasid ELi teemal
külalisloenguid ja rääkisid enam kui
800 noorega, et koguda mõtteid
Euroopa tuleviku kohta.

9. maist 2021 kuni 9. maini 2022 jõudis Euroopa
Liit sadade tuhandete eurooplasteni, kes ei olnud
kunagi kaalunud liidu otsustusprotsessis osalemist. Euroopa tuleviku konverents oli enneolematu ulatusega ja ainulaadne osalusdemokraatia algatus. Konverentsi lõpparuanne, mis
sisaldab 49 ettepanekut ja 326 konkreetset
meedet, esitati kolme ELi institutsiooni juhtidele
9. mail 2022. Need on konverentsi täiskogu
(kodanikud, ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku
tasandi valitud esindajad, sotsiaalpartnerid ja
kodanikuühiskond) arutelude tulemus.

Konverentsi raames korraldatud enam kui
6500 üritust toimusid eri vormides alates juhuslikult valitud kodanike paneelaruteludest kuni
rohujuure tasandi üritusteni, mida korraldasid kodanikuühiskonna organisatsioonid,
sageli koostöös riiklike, piirkondlike ja kohalike
ametiasutustega. Üks selline rohujuuretasandi
projekte oli „Rääkimata lood“, millega anti
suurem kõlapind lugudele, mis ei ole Euroopa
tasandil laiemalt tuntud. Projekti käigus korraldati
seitsmes Euroopa riigis seitse valdkondadevahelist seminari, millel noored ajakirjanikud ja aktivistid kogusid ühistööna kohalikke kaasahaaravaid multimeedialugusid ja ideid meie ühise
tuleviku kohta.

Rohkem kui 750 000 osalejat jagas ja arutas
m i t m e ke e l s e l d i g i p l a t v o r m i l p e a a e g u
19 000 ideed. Seda spetsiaalselt konverentsi
jaoks loodud aruteludemokraatia platvormi
külastas rohkem kui 5 miljonit inimest. See on
kättesaadav ELi kõigis 24 ametlikus keeles.
Automaatne masintõlge võimaldas ületada keelebarjääri ja pidada eri riikide kasutajatel omavahel otsedialoogi. Täieliku läbipaistvuse tagamiseks on kõik arutelud avaldatud ning platvorm
toimib konverentsi andmekoguna.

Euroopa tuleviku
konverents andis kõigis
valdkondades tegutsevatele
kodanikele suurema
sõnaõiguse selles, mida EL
peaks tulevikus tegema.
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Konverentsi keskmes oli 800 juhuslikult valitud
kodaniku töö. Nemad osalesid neljas Euroopa
kodanike paneelarutelus. Kolmandik osalejaist
olid 16–25-aastased, mis tagas noorte suure
osaluse konverentsil. Nad kogunesid kolmel
nädalavahetusel ja pidasid platvormilt saadud
ettepanekute põhjal põhjalikke arutelusid
Euroopa Liidu ees seisvate probleemide üle ja
kaalusid võimalikke lahendusi. Võttes arvesse,
kui edukaks see uuenduslik arutelufoorum osutus,
tuleb ka edaspidi leida aega ja vahendeid, et
korraldada enne uute oluliste seadusandlike ettepanekute esitamist soovituste saamiseks kodanike paneelarutelu.

töösuunad, mis jäävad komisjoni pädevusvaldkondadesse (nt vaimse tervise probleemid).

2022. aasta juunis esitas komisjon konverentsi
ettepanekute põhjal neli töösuunda. Esiteks
ettepanekute valdkonnas olemasolevad algatused (nt Euroopa kliimaseadus); teiseks algatused,
mille kohta komisjon on esitanud ettepaneku,
mida Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole veel
vastu võtnud (nt uus rändelepe); kolmandaks juba
kavandatud algatused, mille puhul on ammutatud konverentsi ettepanekutest uusi ideid (nt
meediavabaduse õigusakt); ja neljandaks ettepanekutest inspireeritud uued algatused ja

Et hoida töömeeleolu ja anda konverentsil osalenud kodanikele ülevaade ettepanekute hetkeseisust, toimub 2022. aasta sügisel konverentsi
tagasisideüritus. Sellel üritusel on ELi institutsioonidel hea võimalus viia kodanikke kurssi
protsessi selles etapis tehtud edusammudega.
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on
ühiselt võtnud endale kohustuse võtta konverentsi ettepanekute põhjal täiesti läbipaistvalt
meetmeid, igaüks oma pädevuse piires ja kooskõlas aluslepingutega.

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola,
Euroopa Komisjoni asepresident Dubravka Šuica ja
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen
Euroopa tuleviku konverentsi viimasel üritusel.

Esimesed uued ettepanekud tehakse teatavaks
2022. aasta septembris president von der
Leyeni kõnes Euroopa Liidu olukorrast. Need
ettepanekud lisatakse ka komisjoni 2023. aasta
tööprogrammi. Ettepanekute järelmeetmete
puhul lähtub komisjon arusaamast, et reformid
ja uus poliitika ei välista arutelusid aluslepingute
muutmise vajaduse üle: keskenduda tuleb olemasolevate võimaluste maksimaalsele ärakasutamisele, kuid jääda samal ajal avatuks võimalusele, et aluslepinguid võib olla vaja muuta.
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SEPTEMBER 2021
15.9

16.9

Euroopa Komisjon võtab vastu
teatise uue Euroopa Bauhausi
algatuse kohta, sätestades
raamistiku, aluspõhimõtted ja
põhimeetmed, mis aitavad seda
algatust edasi arendada.

Komisjon paneb ette
poliitikaprogrammi „Tee
digikümnendisse“, et tagada
ELi edukas digipööre 2030.
aastaks.

16.9
Komisjon võtab vastu oma
esimese soovituse ajakirjanike
turvalisuse kohta.

16.9
Komisjon käivitab
ELi tervisealasteks
hädaolukordadeks
valmisoleku ja neile
reageerimise asutuse (HERA),
et ennetada ja avastada
tervisega seotud hädaolukordi
ning olla valmis tegutsema.

16.9
EL teeb ettepaneku tugevdada
partnerlust India ja Vaikse
ookeani piirkonnaga,
et edendada kaubandust,
investeeringuid ja ühenduvust.

22.9
Komisjon võtab vastu
põhjalikult läbi vaadatud ELi
kindlustuseeskirjad, et aidata
kindlustusandjatel suurendada
pikaajalisi investeeringuid
ning muuta kindlustus- ja
edasikindlustussektor
vastupidavamaks.

29.9
Komisjon võtab vastu teatise Euroopa
missioonide kohta, milles käsitletakse olulisi
tervise-, kliima- ja keskkonnaprobleeme, et
saavutada nendes valdkondades ambitsioonikad
ja inspireerivad eesmärgid.
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OKTOOBER 2021
5.10
Komisjon tutvustab esimest
ELi antisemitismivastase
võitluse ja juudi eluviisi
edendamise strateegiat.

12.10
Komisjon annab välja
esimese rohelise
võlakirja, et rahastada
majanduse kestlikku
taastumist.

13.10
Komisjon ja kõrge esindaja
/ asepresident Josep Borrell
esitavad lähenemisviisi
ELi jõulisemaks tegevuseks
rahumeelse, kestliku ja jõuka
Arktika nimel.

27.10
Komisjon võtab
vastu läbi vaadatud
panganduseeskirjad, millega
tagatakse ELis tegutsevate
pankade suurem vastupidavus
võimalike tulevaste
majandusšokkide suhtes ning
aidatakse Euroopal taastuda
COVID-19 pandeemiast ja
liikuda kliimaneutraalsuse
poole.

28.10
Jõustub komisjoni ettepanek
Euroopa Ravimiameti
suuremate volituste kohta.
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NOVEMBER 2021
2.11

13.11

COP26 kliimamuutuste
konverentsil lubab komisjon
eraldada miljard eurot maailma
metsade kaitseks.

Jõutakse poliitilisele
kokkuleppele tugevdada
Haiguste Ennetamise ja
Tõrje Euroopa Keskuse
tööd, eelkõige seire, varajase
hoiatamise, valmisoleku ja
reageerimise valdkonnas.

17.11
Komisjon võtab vastu uued
ettepanekud, et peatada
raadamine, uuendada
säästvat jäätmekäitlust ning
tagada inimeste, looduse ja kliima
jaoks vajalik hea mullaseisund.

18.11
Komisjon võtab vastu teatise
uute probleemide lahendamist
toetava konkurentsipoliitika
kohta, milles kirjeldatakse
konkurentsipoliitika olulist rolli
Euroopa majanduse taastamisel,
rohe- ja digipöördes ning
vastupidava ühtse turu kujundamisel.

19.11
TAIEX (komisjoni tehnilise abi
ja teabevahetuse vahend) saab
25-aastaseks. Viimase kahe ja poole
aastakümne jooksul on komisjon
kaasanud üle 40 000 korra ELi avaliku
sektori eksperte, et aidata ELi ja muu
maailma haldusasutustel lahendada
digi-, keskkonna- ja terviseprobleeme.

25.11
Komisjon kehtestab poliitilise
reklaami, valimisõiguste ja
erakondade rahastamise
kohta uued õigusaktid, mille
eesmärk on kaitsta valimiste
usaldusväärsust ja avatud
demokraatlikku arutelu.

25.11
Komisjon teeb ettepaneku
võtta uusi meetmeid, et
parandada ettevõtete
suutlikkust kaasata
kapitali kõikjal ELis ning
tagada, et ELis elavad
inimesed saavad oma
säästude ja investeeringute
jaoks parimad pakkumised.

26.11
ASEMi tippkohtumisel
kinnitavad EL ja Aasia
partnerlust ja pühendumist
pandeemiast tugevamana
taastumisele.
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DETSEMBER 2021
1.12

1.12

EL käivitab uue Euroopa
strateegia Global Gateway,
mille eesmärk on arendada
digi-, energeetika- ja
transpordisektoris arukaid,
puhtaid ja turvalisi ühendusi ning
tugevdada tervishoiu-, haridusja teadussüsteeme kõikjal
maailmas.

Komisjon teeb ettevalmistusi ELi
kohtusüsteemide edasiseks
digiüleminekuks, et muuta need
ligipääsetavamaks ja tõhusamaks.

8.12
Komisjon paneb ette uue
instrumendi, millega hakata
vastu kolmandate riikide
tahtlikule majandussurvele.

8.12
Toitumise ja majanduskasvu seostele
pühendatud tippkohtumisel lubab
komisjon investeerida aastatel
2021–2024 vaegtoitumuse
vähendamiseks 2,5 miljardit eurot.

9.12
Komisjon esitab
tegevuskava, et
aidata Euroopa
sotsiaalmajandusel
jõudsalt areneda ja
kasutada ära nii selle
majanduslikku potentsiaali
kui ka panust õiglasesse ja
kaasavasse taastumisse
COVID-19 pandeemiast

9.12
Komisjon teeb ettepaneku laiendada
ELi kuritegude loetelu, lisades sinna
vaenukõne ja -kuriteod.

9.12
Komisjon teeb ettepaneku
parandada digitaalsete
tööplatvormide kaudu töötavate
inimeste töötingimusi ning
avaldab suuniste kavandi
konkurentsieeskirjade kohaldamise
kohta füüsilisest isikust ettevõtjate
kollektiivlepingute suhtes.

14.12
Komisjon teeb ettepaneku
ajakohastada ELi
transpordisüsteemi,
et toetada üleminekut
puhtamale,
keskkonnahoidlikumale ja
arukamale liikuvusele.

14.12
Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade
kohta, millega muuta sisepiirikontrollita
Schengeni ala tugevamaks.
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15.12
Komisjoni uue
digirahanduse strateegia
tuules ajakohastatakse
ja ühtlustatakse
järelevalveandmete
esitamist.

15.12
Komisjon esitab ettepanekud
gaasiturgude CO2-heite
vähendamiseks, vesiniku
kasutuselevõtu kiirendamiseks
ning metaaniheite vähendamiseks.

15.12
EL ja Moldova kirjutavad
alla 60 miljoni euro suurusele
toetuslepingule, et aidata riigil toime
tulla praeguse raske gaasikriisiga.

16.12
Idapartnerluse tippkohtumisel
esitatakse taaste- ja
vastupidavusreformi
uuendatud tegevuskava.

21.12
Osana ELi laiemast panusest
rahu kindlustamisse tehakse
ettepanek uute põhimõtete kohta,
mille alusel toetada endiste
võitlejate desarmeerimist,
demobiliseerimist ja
taasintegreerimist.

22.12
Komisjon teeb ettepaneku võtta kiiresti
üle hargmaiste ettevõtjate madalaimat
maksustamistaset käsitlev rahvusvaheline
leping

JAANUAR 2022
1.1

14.1

20 aastat eurot. Algab
Euroopa noorteaasta.

Komisjon esitab ettepaneku
võtta vastu nõukogu soovitus
keskkonnasäästlikkust
toetava õppe kohta.

18.1
Kõrghariduse valdkonnas võtab
komisjon vastu kaks uut algatust,
millega valmistada ELi
ülikoolid tihedama riikidevahelise
koostöö kaudu tulevikuks paremini
ette.

18.1
Komisjon avaldab töövahendi, millega
aidata leevendada välissekkumist
teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

26.1
Komisjon esitab kõigi ELi elanike
digiõiguste ja -põhimõtete
deklaratsiooni.

27.1
Komisjon võtab vastu uued suunised
kliima, keskkonnakaitse ja
energeetikaga seotud riigiabi kohta.
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VEEBRUAR 2022
1.2
Komisjon teeb ettepaneku
eraldada Ukrainale
1,2 miljardi euro
suurune erakorralise
makromajandusliku
finantsabi pakett.

2.2
Komisjon kiidab põhimõtteliselt heaks
täiendava kliimaalase delegeeritud
õigusakti, mille abil kiirendada
üleminekut tahkete ja vedelate
fossiilkütuste, sh kivisöe kasutamiselt
kliimaneutraalsusele.

2.2
Komisjon teeb ettepaneku
standardimisstrateegia kohta,
milles sisalduvate uute põhimõtetega
edendada väärtustele ning ühtse turu
elujõulisele, keskkonnahoidlikule ja
digitaalsele toimimisele rajanevate
ELi standardite ülemaailmset
juhtpositsiooni.

8.2
Komisjon pakub välja tervikliku
meetmekogumi, et tagada ELi
vastupidavus, tehnoloogiline
juhtpositsioon ja varustuskindlus
pooljuhttehnoloogiate
ja -rakenduste valdkonnas.

15.2
EL loob satelliidipõhise
ühenduvussüsteemi ja
tõhustab kosmoseliikluse
korraldamist digitaalsema ja
tugevama Euroopa nimel.

15.2

17.2–18.2

Komisjon esitab meetmed, millega
aidata kaasa Euroopa kaitsele,
suurendada innovatsiooni ja
vähendada strateegilist sõltuvust.
Uute algatustega astutakse
konkreetseid samme integreerituma
ja konkurentsivõimelisema Euroopa
kaitseturu poole, tõhustades eelkõige
ELi-sisest koostööd.

Aafrika Liidu ja ELi
tippkohtumisel Brüsselis lepivad
juhid kokku ühises visioonis 2030.
aastaks. Seda toetatakse AafrikaEuroopa investeerimispaketiga,
mille investeeringute maht on
150 miljardit eurot.
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19.2
Pärast Ukraina abitaotlust seoses
kasvava ohuga Venemaa poolt
aktiveerib Euroopa hädaolukordadele
reageerimise koordineerimiskeskus
ELi elanikkonnakaitse mehhanismi.
Juuniks on ELi 27 liikmesriigist, Türgist,
Norrast ja Põhja-Makedooniast Ukrainale
saadetud 35 000 tonni abi.

23.2
Komisjon teeb ettepaneku võtta
vastu uus ELi andmemäärus,
millega reguleeritakse muu
hulgas seda, kes saab eri
majandussektorites ELis loodud
andmeid kasutada ja neile juurde
pääseda, et tagada õiglane
digikeskkond ja luua võimalusi
andmepõhiseks innovatsiooniks.

23.2
23.2

EL lepib kokku esimeses Venemaavastases sanktsioonide paketis,
kuna Venemaa tunnustab
sõltumatute üksustena Ukraina
valitsuse kontrolli alt välja jäänud
Donetski ja Luhanski oblasti alasid
ning on saatnud oma väed nendesse
piirkondadesse.

Komisjon teeb ettepaneku võtta
vastu uus direktiiv, milles
käsitletakse ettevõtete
kestlikkusega seotud
hoolsuskohustust, millega
kehtestatakse ettevõtetele normid
ülemaailmsetes väärtusahelates
inimõiguste ja keskkonnaga
arvestamise kohta.

25.2
EL kehtestab täiendavad
individuaalsed ja
majandussanktsioonid,
et reageerida Venemaa
sõjalisele agressioonile
Ukraina vastu. Teine
sanktsioonipakett
hõlmab finants-,
energeetika-, transpordi- ja
tehnoloogiasektorit ning
viisapoliitikat.

28.2
EL kiidab heaks kolmanda
Venemaa-vastaste
sanktsioonide paketi.
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MÄRTS 2022
2.3

8.3

Komisjon teeb ettepaneku
aktiveerida ajutise kaitse
direktiiv, et pakkuda kiiret ja
tõhusat abi Ukraina sõja eest
põgenevatele inimestele.

Komisjon võtab vastu ettepaneku,
mis käsitleb ühtekuuluvusmeetmeid
pagulaste toetamiseks Euroopas
ning võimaldab liikmesriikidel ja
piirkondadel anda erakorralist toetust
inimestele, kes põgenevad Ukrainast
Venemaa sissetungi eest.

8.3

9.3

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada
kogu ELi hõlmavad normid
naistevastase vägivalla ja
perevägivalla tõkestamiseks.

Komisjon loob ELi elanikkonnakaitse
mehhanismi raames
solidaarsusmehhanismi arstiabi
vajavate pagulaste teise
liikmesriiki toimetamiseks.

9.3
Võttes arvesse olukorda
Ukrainas ja vastuseks
Valgevene osalemisele
agressioonis, kehtestab
EL täiendavad sihitatud
sanktsioonid.

11.3
Käivitatakse komisjoni loodud
varade külmutamise ja
arestimise töökond, et tagada
nimekirja kantud Venemaa ja
Valgevene oligarhide vastu suunatud
ELi sanktsioonide tõhus rakendamine
kogu ELi territooriumil.

15.3
16.3

Seoses Venemaa sõjalise
agressiooniga Ukraina vastu
kehtestab EL neljanda
individuaalsete ja
majandussanktsioonide
paketi.

#StandWithUkraine

Komisjon teeb ettepaneku
muuta väärtpaberite
keskdepositooriumide määrust,
et suurendada ELi arveldusturgude
tõhusust, tagades samal ajal
finantsstabiilsuse. See on
kapitaliturgude liidu 2020. aasta
tegevuskava põhielement.

21.3
EL lepib kokku strateegilises
kompassis ELi julgeoleku ja kaitse
tugevdamiseks järgmisel kümnendil.
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22.3

22.3

Komisjon käivitab Ukraina
teadlaste toetamiseks ühtse
kontaktpunkti.

Hakatakse kohaldama
üleeuroopalise personaalse
pensioni määrust, mis sillutab
teed uuele vabatahtlikule kogu
ELi hõlmavale skeemile, millega
aidata inimestel pensionipõlveks
raha koguda.

23.3
Komisjon kaardistab võimalused
leevendada ühiste gaasiostude
ja gaasi hoiustamise
miinimumkohustuse abil kõrgete
energiahindade mõju.

23.3
Komisjon esitab meetmed
ülemaailmse toiduga
kindlustatuse suurendamiseks
ning põllumajandustootjate ja
tarbijate toetamiseks ELis, kuna
toiduainete hinnad ja tootmiskulud
on kasvanud.

23.3
Komisjon võitab vastu ajutise
kriisiraamistiku, mis
võimaldab liikmesriikidel
kasutada riigiabi eeskirjadega
ette nähtud paindlikkust, et
toetada majandust olukorras, kus
Venemaa on Ukrainasse tunginud.

24.3
Parlament ja nõukogu jõuavad
digiturgude määruse suhtes
poliitilisele kokkuleppele.
Määrusega tagatakse
digiettevõtetele õiglased,
avatud ja konkurentsipõhised
digiturud, et nad saaksid ühtsel
turul kasvada ja üleilmselt
konkureerida.

25.3
Komisjon ja Ameerika
Ühendriigid teatavad, et nad
on põhimõtteliselt kokku
leppinud uues Atlandi-üleses
andmekaitseraamistikus,
mis soodustab Atlandi-üleseid
andmevooge.

28.3

30.3

Komisjon annab liikmesriikidele
soovituse võtta seoses Venemaa
sissetungiga Ukrainasse
viivitamata meetmeid
investoritele kodakondsuse
ja elamisloa andmise kavade
suhtes.

Tehakse ettepanek kehtestada
uued normid ringmajanduse
valdkonnas, et muuta
kestlikud tooted ELis normiks,
parandada ringluspõhiseid
ärimudeleid ja võimestada
tarbijaid rohepöörde
elluviimisel.
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APRILL 2022
6.4

6.4

EL võtab meetmeid, millega
toetada Aafrika Saheli
ja Tšaadi järve piirkondi
kokku 554 miljoni euroga,
mida kasutatakse nii terava
toiduga kindlustamatuse
probleemi lahendamiseks kui
ka toidusüsteemide kestlikkuse
suurendamiseks pikemas
perspektiivis.

Arvestades Venemaa agressiooni
Ukrainas ja selle mõju, teatab EL
225 miljoni euro suurusest toetuspaketist,
millega tugevdada toiduga
kindlustatust ja vastupanuvõimet
Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

8.4
Komisjoni president Ursula von
der Leyen ja kõrge esindaja Josep
Borrell külastavad Ukrainat
ja kohtuvad Ukraina presidendi
Volodõmõr Zelenskõiga. President von
der Leyen annab üle ELi küsimustiku.

8.4
EL lepib kokku viiendas
sanktsioonipaketis Venemaa
vastu, kes tungis jõhkralt kallale
Ukrainale ja selle rahvale.

9.4
Kampaaniaga „Stand Up for
Ukraine“ ja selle raames
toimunud rahastajate
konverentsil kogutakse
9,1 miljardit eurot Venemaa
invasiooni eest Ukrainas ümber
asunud ning riigist lahkunud
põgenikele. Sellest miljardi lubab
anda Euroopa Komisjon. Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
lubab eraldada veel miljard eurot.

20.4
EL tähistab 30 aasta
möödumist ajast, kui
alustati humanitaarabi- ja
elanikkonnakaitseoperatsioone,
millega on aidatud hädas olevaid
inimesi kõikjal maailmas.

23.4
Parlament ja nõukogu
jõuavad digiteenuste
määruse suhtes poliitilisele
kokkuleppele. Et kaitsta
paremini internetikasutajaid ja
nende põhiõigusi, kehtestatakse
määrusega veebiplatvormide
vastutuse seninägemata nõudlik
standard.
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25.4
25.4

President von der Leyen ja India
peaminister Narendra Modi
käivitavad ELi-India kaubandusja tehnoloogianõukogu.

Komisjon teeb ettepaneku suurendada
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase
Koostöö Ameti volitusi koguda ja
säilitada tõendeid sõjakuritegude kohta
ning teha selles küsimuses koostööd
rahvusvaheliste kohtutega.

26.4
Suurendatakse Euroopa tiimi
toetust põuast mõjutatud
Aafrika Sarve riikidele ning
EL ja liikmesriigid eraldavad
toiduga kindlustatuse
parandamiseks kokku
633 miljonit eurot.

27.4
Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu
ELi direktiiv ja soovitus, mille abil
kaitsta ajakirjanikke ja inimõiguste
kaitsjaid kuritarvituslike hagide eest.

27.4
Komisjon teeb ettepaneku
seadusliku rände poliitika
kohta. See hõlmab algatusi, mis
toovad kasu ELi majandusele,
tugevdavad koostööd
kolmandate riikidega ja
parandavad pikas perspektiivis
rände üldist haldamist.

28.4
EL teeb koos rahvusvaheliste
partneritega avalduse
interneti tuleviku kohta.
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MAI 2022
3.5
Komisjon käivitab ühtse Euroopa
terviseandmeruumi. See annab
inimestele võimaluse kontrollida
ja kasutada oma terviseandmeid
koduriigis ja teistes liikmesriikides
ning edendab ühtset turgu
digitaalsete tervishoiuteenuste
ja -toodete jaoks.

9.5
Euroopa tuleviku konverents
lõpetab töö. Aasta aega
kestnud arutelu ja koostöö
kodanike ja poliitikute vahel
kulmineerub 49 ettepanekuga
ja enam kui 320 meetmega,
mida ELi institutsioonid peavad
võtma.

9.5–10.5
EL korraldab kuuenda Brüsseli
konverentsi teemal „Süüria ja
piirkonna tuleviku toetamine“.
EL mobiliseerib abi süürlastele
ja naaberriikide vastuvõtvatele
kogukondadele. 2022. aastal
ja pärast seda lubatakse anda
abi kokku 6,4 miljardi euro eest.
Sellest summast lubab EL anda
üle 4,8 miljardi euro, millest
omakorda üle 3,1 miljardi annab
komisjon.

10.5
Jõutakse poliitilisele
kokkuleppele digitaalse
tegevuskerksuse
määruse suhtes, millega
muuta finantssüsteem
küberrünnete ja muude
digiriskide suhtes
vastupidavamaks.

11.5
Komisjon esitab uue õigusakti
ettepaneku, millega ennetada
ja tõkestada laste seksuaalset
väärkohtlemist internetis.

12.5

11.5

Teisel ülemaailmsel
COVID-19
tippkohtumisel lubab
komisjon kiirendada
vaktsiinide ja muude
COVID-19 meetmete
kasutuselevõttu Aafrikas
ning eraldada veel
400 miljoni euro eest abi.

Komisjon teeb ettepaneku omakapitali
maksusoodustuse kohta, et aidata
ettevõtetel kasvada ning muutuda
tugevamaks ja vastupidavamaks.
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12.5
Tokyos toimub ELi ja
Jaapani 28. tippkohtumine.
Osalejad kinnitavad tihedaid
ja laiaulatuslikke suhteid ning
käivitavad digipartnerluse.

12.5
Komisjon teeb ettepaneku luua
solidaarsuskoridorid, et aidata
Ukrainal põllumajandustooteid
eksportida.

13.5
Saavutatakse poliitiline
kokkulepe võrgu- ja
infosüsteemide
küberturvalisust käsitlevate
uute normide suhtes,
millega tagatakse kodanike
ja ettevõtjate turvalisus ning
kindlustunne põhiteenuste
vastu.

18.5
EL esitab kava
„REPowerEU“, et kiiresti
vähendada sõltuvust
Venemaa fossiilkütustest
ja kiirendada rohepööret.

18.5
Komisjon ja kõrge esindaja esitavad
kaitseinvesteeringute puudujääkide
analüüsi ning teevad ettepanekuid
täiendavate meetmete kohta, mida on vaja
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku ja
tehnoloogilise baasi tugevdamiseks.

18.5
EL käivitab Pärsia lahe
riikidega strateegilise
partnerluse, millega laiendada
ja süvendada koostööd Pärsia
lahe koostöönõukogu ja selle
liikmesriikidega.

18.5
Komisjon tutvustab ELi koheste
meetmete kava, millega vähendada
Ukraina rahastamispuudujääki
ja toetada riigi pikaajalist
ülesehitamist.

23.5
Komisjon võtab vastu
transpordialase hädaolukorra
lahendamise kava, milles
sätestatakse meetmed ELi
transpordi kaitsmiseks kriisi ajal.

25.5
Komisjon teeb ettepaneku
sanktsioonide rikkumise
kriminaliseerimise ning sanktsioone
rikkuvate isikute ja muude kurjategijate
vara arestimise ja konfiskeerimise
kohta.
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JUUNI 2022
3.6
7.6

EL lepib kokku Venemaavastaste sanktsioonide
kuuendas paketis, millega
kaasneb impordikeeld
suuremale osale Venemaa
naftast.

Jõutakse poliitilisele kokkuleppele
ettepaneku suhtes, mis käsitleb
soolist tasakaalu äriühingute
juhtorganites.

16.6
22.6

Komisjoni 2021. aasta mai suuniste
põhjal lepitakse kokku uues
desinformatsiooni tegevusjuhendis.

Komisjon võtab vastu
ettepanekud Euroopa looduse
taastamiseks 2050. aastaks
ja pestitsiidide kasutamise
vähendamiseks poole võrra
2030. aastaks.

23.6
ELi riigijuhid annavad
Ukrainale ja Moldovale
kandidaatriigi staatuse. Samuti
tunnustavad nad Gruusia ELi
liikmeks saamise väljavaadet.

23.6
Euroopa Ülemkogu Brüsseli
kohtumise eel toimub ELi
ja Lääne-Balkani juhtide
kohtumine.

24.6

30.6

EL avaldab ookeanide
majandamise uuendatud
tegevuskava.

Euroopa Parlament ja ELi
liikmesriigid jõuavad poliitilisele
kokkuleppele uue määruse
suhtes, mis käsitleb välisriigi
subsiidiumide põhjustatud
moonutusi ühtsel turul.

30.6
Komisjoni president von
der Leyen ja Uus-Meremaa
peaminister Jacinda Ardern
teatavad laiaulatusliku
kaubanduslepingu sõlmimisest.

30.6
Kaasseadusandjad jõuavad kokkuleppele
Euroopa krüptovarade määruse üle. Uus
õigusraamistik kaitseb tarbijaid, turu
usaldusväärsust ja finantsstabiilsust,
võimaldades samal ajal innovatsiooni
jätkumist krüptovarade sektoris.
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JUULI 2022
1.7
Uued rändluseeskirjad
jõustuvad õigel ajal, et
kodanikud saaksid jätkuvalt
„rännelda nagu kodus“.

5.7
Komisjon võtab vastu Euroopa
uue innovatsioonikava, et
seada EL süvatehnoloogia
innovatsiooni ja idufirmade uue
laine esirinda.

13.7
2022. aasta aruanne õigusriigi
kohta – komisjon esitab
liikmesriikidele konkreetsed soovitused.

19.7
Euroopa Liit alustab
ühinemisläbirääkimisi Albaania
ja Põhja-Makedooniaga.

20.7
Komisjon esitab teatise „Säästame
gaasi turvalise talve nimel“
ja koos sellega uue määruse
ettepaneku, millega nähakse ette
gaasinõudluse vähendamise kava, et
valmistada ELi ette tarnekärbeteks.
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