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AINUTLAATUINEN
TARINA DEMOKRATIAN
SELVIYTYMISKYVYSTÄ
rasittavat merkittävästi Venäjän taloutta ja
heikentävät Kremlin kykyä käydä sotaa. EU
on estänyt Venäjän pääsyn kansainväliseen rahoitusjärjestelmään sulkemalla sen ulos SWIFT-järjestelmästä ja jäädyttänyt ja takavarikoinut Kremliin kytkeytyvien oligarkkien varoja ja omaisuutta.
Lisäksi se heikentää Venäjän sotilasteollisuutta
estämällä sitä saamasta kehittynyttä teknologiaa.

Ursula von der Leyenin komissio otti joulukuussa
2019 uuden kunnianhimoisen suunnan kohti
vihreämpää, digitaalisempaa ja oikeudenmukaisempaa Euroopan unionia. Kohdattuaan
kaksi maailmanhistoriaan jäävää tapahtumaa –
koronaviruspandemian ja Venäjän Ukrainassa
aloittaman julman sodan – Eurooppa on pysynyt
yhtenäisenä sekä viruksen torjunnassa että
Ukrainan kansan rinnalla. Samaan aikaan se on
pitänyt kurssinsa ja jopa nopeuttanut etenemistään omalla tiellään. Yhdessä me muokkaamme tulevaisuutta.
Komissio on kautta aikojen ensimmäistä kertaa
kerännyt pääomamarkkinoilta valtavat resurssit
talouden elpymisen ja jäsenvaltioiden uudistusten
tukemiseksi. NextGenerationEU-elpymissuunnitelma on antanut perheille, yrityksille ja sijoittajille EU:ssa uutta luottamusta tulevaisuuteen. Pandemiatoimet ovat paitsi parantaneet EU:n kykyä
selviytyä covid-19-pandemiasta ja tulevista terveysuhkista, myös vahvistaneet Euroopan demokratian ja talouden selviytymiskykyä.

Euroopan unionin vastausta
edessä oleviin suuriin haasteisiin
ohjaavat demokraattiset
arvot ja kestävän
kehityksen tavoitteet, ja
se perustuu ihmisten hyväksi
toimivaan talouteen.

Sitten Venäjä provosoimatta ja perusteettomasti
hyökkäsi Ukrainaan. Koko maanosa ryhtyi tukemaan ukrainalaisia. EU asetti ennennäkemättömän
nopeasti ja yhtenäisenä ankaria pakotteita Vladimir
Putinin sotakoneistolle. Pakotteet ovat saaneet
tukea kumppaneilta eri puolilta maailmaa, ja ne
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Komissio on myös käynnistänyt uraauurtavan
REPowerEU-suunnitelman, jolla pyritään
vähentämään Euroopan riippuvuutta Venäjän
fossiilisista polttoaineista. Energian hankintalähteitä monipuolistetaan, energiatehokkuutta
lisätään ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa nopeutetaan. Sen lisäksi, että tämä
vihreä siirtymä on hyödyksi ihmisten ja planeetan
terveydelle, se vahvistaa Euroopan energiaturvallisuutta. Jos Putinin tarkoitus oli jakaa Eurooppaa,
vaikutus on ollut päinvastainen. EU on yhtenäisempi kuin koskaan ja pitää yhtä tässä sodassa.

kansalaiset saavat äänensä kuuluviin. Toukokuussa
päättynyt Euroopan tulevaisuuskonferenssi
hyödynsi tätä mittavaa luovuuden ja energian
reserviä antaakseen kansalaisille mahdollisuuden
muokata Euroopan unionin tulevaisuutta. Komissio
on kuunnellut, ja nyt on aika ryhtyä toteuttamaan.
Euroopan historian kaari kääntyy kohti
demokratiaa ja yhtenäisyyttä. Euroopassa on
pitkään ja johdonmukaisesti pyritty lisäämään
demokratiaa. Niin tehtiin, kun fasismi kukistui
vuonna 1945, kun diktatuurit päättyivät Kreikassa
ja Iberian niemimaalla 1970-luvulla, kun Berliinin
muuri murtui vuonna 1989 ja itä ja länsi tekivät
sovinnon, ja niin tehdään, kun Ukraina taistelee
vapauden ja demokratian puolesta Venäjän
hyökättyä maahan. Jokaisessa murroskohdassa
muutoksen ovat saaneet aikaan ihmiset,
jotka käyttävät ääntään, ovat rohkeita ja
vaativat oikeutta. Sellainen on Euroopan unionin
tarina. Sen ansiosta eurooppalaiset ovat vahvoja
ja luottavat tulevaisuuteen.

Euroopan unionin vastausta edessä oleviin suuriin
haasteisiin ohjaavat demokraattiset arvota ja kestävän kehityksen tavoitteet, ja se perustuu ihmisten
hyväksi toimivaan talouteen. EU:n työmarkkinat
ovat vahvemmat kuin vuosikymmeniin, koska
komissio auttoi jäsenvaltioita tukemaan työntekijöitä ja yrityksiä sulkutoimien aikana. Lisäksi
Euroopan teollisuuteen, infrastruktuuriin ja työpaikkoihin investoidaan NextGenerationEU-välineen
avulla. Esimerkiksi ehdotuksessa E U : n
sirusäädökseksi lähtökohtana on puolijohteiden
merkittävä tutkimus Euroopassa, ja sillä pyritään
edistämään huipputuotteiden valmistusta. Euroopan uudella maailmanlaajuisella Global Gateway -investointistrategialla pyritään osaltaan
nopeuttamaan oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää kaikkialla maailmassa.
Viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana on
tullut selväksi, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyys, joka perustuu yhteisiin demokraattisiin
arvoihin: sitoutumiseen ihmisoikeuksiin, vapaan ja
riippumattoman lehdistön suojeluun, oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämiseen sekä tasa-arvoon
naisten ja miesten, maaseudun ja kaupunkien,
nuorten ja vanhojen välillä. Miten tahansa ihmiset
itsensä identifioivat, Euroopassa voi vapaasti olla
oma itsensä. Demokratiaa on työstettävä ja uudistettava joka päivä, mikä edellyttää, että
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1. E
 UROOPPALAISET UKRAINAN
TUKENA PUOLUSTAMASSA
DEMOKRATIAA JA RAUHAA
esimerkiksi ruoan,
veden, suojan ja
sairaanhoidon tarjoamiseksi kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville.

VALTAVA SOLIDAARISUUS
UKRAINAA KOHTAAN
Miljoonat Putinin pommien vuoksi perheestään ja
maastaan eroon repäistyt ukrainalaiset ovat hakeneet suojaa Euroopan unionista. Sotanäkymät
ovat lohduttomia. Ukrainan vastarinta ja pakolaisia
lämpimästi vastaanottavat EU:n kansalaiset antavat kuitenkin toisenlaisen kuvan – ne kertovat
toivosta. Ukraina ja Euroopan unioni ovat nyt
läheisempiä kuin koskaan. Ukrainalaiset ovat
tervetulleita EU:hun ja saavat tukea, kunnes voivat
palata turvallisesti kotiin ja jälleenrakentaa
itsenäisen ja demokraattisen maansa rauhan oloissa. He ovat osa eurooppalaista perhettä.

Venäjän hyökättyä
häikäilemättömästi
Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 EU:hun on
rekisteröity saapuneeksi yli 8,2 miljoonaa
Ukrainan kansalaista, pääasiassa naisia, lapsia ja vanhuksia. EU:n kansalaisten vahva
solidaarisuus ukrainalaispakolaisia kohtaan, erityisesti Ukrainan naapurimaissa (Unkari, Puola,
Romania ja Slovakia) mutta myös kaikkialla unionissa, on ollut osoitus parhaista eurooppalaisista
arvoista ja avoimuudesta. Suurin osa ukrainalaispakolaisista – yli 5,24 miljoonaa – on saapunut
Puolaan, ja Puolan kansalaiset ovat avanneet
heille sydämensä, kotinsa ja kaupunkinsa.

Euroopan unionin toimien ensisijaisena tavoitteena
on suojella ukrainalaisia siviilejä. Komissio huolehtii yhteistyössä kumppaneidensa kanssa paikan
päällä humanitaarisen avun toimittamisesta ja
varmistaa, että humanitaarisia käytäviä on auki
vapaata ja turvallista evakuointia varten. Kesäkuuhun 2022 mennessä EU oli antanut Ukrainalle yli
348 miljoonalla eurolla humanitaarista apua

Varsovassa joukko ihmisiä perusti Pulawska
20 -kaupan, joka kerää elintarvikkeita,
kosmetiikkaa ja vaatteita ja jakaa niitä ilmaiseksi
Ukrainasta paenneille ja Ukrainan sisällä
siirtymään joutuneille.
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Yli 4 miljoonaa
ukrainalaista

on rekisteröitynyt saadakseen
tilapäistä suojelua EU:ssa
Euroopan komissio ehdotti 2. maaliskuuta 2022,
että tilapäistä suojelua koskeva direktiivi
aktivoidaan ensimmäistä kertaa Euroopan unionin
historiassa. Sen ansiosta ukrainalaispakolaiset
saavat EU:ssa välittömästi täyden suojan:

Oleskeluluvat koko
tilapäisen suojelun
keston ajaksi

Tukholmassa kasvanut bulgarialaisnuori,
kuuromykkä Kiril Slavov, auttaa
kuuromykkiä ukrainalaisia pakenemaan
sotaa ja aloittamaan uuden elämän
Sofiassa. Hän avustaa heitä
kansainvälisen viittomakielen tulkkauksella,
ja auttaa heitä löytämään työtä.

Sopiva
majoitus

Mahdollisuus
työntekoon

Sosiaaliturva tai
toimeentuloturva
tarvittaessa

Perheenyhdistämismahdollisuus
tietyissä
tilanteissa

Terveydenhuolto

Pankkipalvelujen
saatavuus,
esimerkiksi
tavanomaisen
pankkitilin
avaaminen

Komissio toimi nopeasti ja solidaarisesti tukeakseen EU:n jäsenvaltioita käytännön toimissa.
CARE-aloitteen (koheesiotoimet pakolaisten
hyväksi Euroopassa) ansiosta jäsenvaltiot voivat
käyttää EU:n koheesiovaroja hätätilanteen tukitoimiin pakolaisille. Pandemiakriisivälineestä
REACT-EU annettiin myös välittömästi jäsenvaltioiden käyttöön 3,5 miljardia euroa. Kesäkuussa

Alle 18-vuotiaille
pääsy valtion
koulutusjärjestelmään

Mahdollisuus
muuttaa toiseen
EU:n jäsenvaltioon
ennen oleskeluluvan
myöntämistä

2022 komissio hyväksyi FAST-CARE-ehdotuksen.
Sen ansiosta jäsenvaltioille maksettavia ennakkomaksuja lisätään 3,5 miljardilla eurolla ja varmistetaan, että varoista vähintään 30 prosenttia
myönnetään paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen hallinnoimiin muuttoliikehaasteita
koskeviin toimiin.
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Vastauksena Ukrainan presidentti Volodymyr
Zelenskyin pyyntöön Euroopan komissio ja Kanada
kutsuivat yhdessä Global Citizen -järjestön kanssa
koolle maailman johtajia ja käynnistivät 26. maaliskuuta 2022 varainkeruukampanjan ”Stand
Up for Ukraine”. Kampanjalla saatiin nopeasti
kokoon 9,1 miljardia euroa Venäjän hyökkäystä pakeneville, mukaan lukien miljardi
euroa komissiolta ja miljardi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta. EU:n ja sen kansalaisten
merkittävä solidaarisuus jatkuu niin kauan kuin
ukrainalaiset tarvitsevat tukea. Näin on siksi, että
ukrainalaiset puolustavat paitsi omaa vapauttaan,
myös eurooppalaisia ja demokraattisia arvoja.

EU:n pelastuspalvelumekanismin kaikkien
aikojen suurimman operaation kautta 27
jäsenvaltiota sekä Norja, Pohjois-Makedonia ja
Turkki ovat toimittaneet Ukrainalle yli 66 000
tonnia avustustarvikkeita, kuten elintarvikkeita,
ensiapupakkauksia ja suojavaatteita, mutta myös
strategisia tarvikkeita, kuten kenttäsairaaloita,
virransyöttölaitteita ja paloautoja. EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta annettavan tuen rahallinen arvo on yli 425 miljoonaa euroa. Lisäksi
Ukrainaan on lähetetty rescEU-valmiusvarastoista muun muassa hengityskoneita, infuusiopumppuja, potilasmonitoreja, maskeja ja suojavaatteita,
ultraäänilaitteita, happirikastimia ja paljon muuta.
Koska operaatio on niin suuri, EU on perustanut
toimitusten koordinoimiseksi logistiikkakeskuksia
naapurimaihin Puolaan, Romaniaan ja Slovakiaan.
Myös Ukrainaan on perustettu kaksi EU:n rahoittamaa humanitaarista varastoa ja logistiikkaoperaatiota.

PAKOTTEET: YHTENÄINEN
DEMOKRAATTINEN RINTAMA
AUTOKRATIAA VASTAAN
Välittömänä reaktiona siihen, että Venäjä tunnusti
separatistiset Donetskin ja Luhanskin niin sanotut
kansantasavallat 21. helmikuuta ja hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022, EU määräsi ankaria
pakotteita Venäjän taloudelle ja sotaan osallisille
yhteisöille ja henkilöille. Euroopan unioni ja sen
kumppanit sekä yritykset eri puolilla maailmaa
ovat toimineet nopeasti ja voimakkaasti Venäjän
talouden eristämiseksi ja Putinin sotakoneiston
pysäyttämiseksi. EU on Ukrainan ja demokratian
puolella autokratiaa vastaan, oikeusvaltioperiaatteen puolella vahvemman oikeutta vastaan ja
oikeudenmukaisen ja rauhanomaisen kansainvälisen järjestyksen puolella aggressiivisuutta ja
kaaosta vastaan.

Ensimmäinen potilasevakuointioperaatio käynnistettiin 11. maaliskuuta 2022. Sen jälkeen Ukrainasta on siirretty EU:n jäsenvaltioiden sairaaloihin
EU:n pelastuspalvelumekanismin avulla yli tuhat
potilasta, jotka tarvitsevat jatkuvaa tai kiireellistä
sairaalahoitoa. EU:n rescEU-kalustoon on lisätty
uusi potilasevakuointiin soveltuva lentokone
avuksi kiireellistä hoitoa tarvitsevien ukrainalaisten potilaiden kuljettamisessa.

Venäjän toimet rikkovat yleismaailmallisia arvoja
ja kansainvälistä oikeutta, mitä kansainvälinen
yhteisö ei voi sallia. Yhdistyneet kansakunnat
tuomitsi 2. maaliskuuta 2022 suurella enemmistöllä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan: päätöslauselman puolesta äänesti 141 jäsenvaltiota
193:sta. Äänestämästä pidättyi 35 ja Venäjän
puolella oli vain viisi.

Samalla komissio on tehostanut pyrkimyksiään
tavoittaa sekä ukrainan- että venäjänkieliset
yhteisöt erityisesti tiedottaakseen pakolaisille EU:n
tuesta. Komissio avasi nopeasti verkkosivuston,
jolla esitellään solidaarisuutta Ukrainaa
kohtaan. Se on ensimmäinen komission verkkosivusto, joka on saatavilla sekä ukrainaksi että
venäjäksi. Tavoittaakseen ihmisiä Ukrainassa
suoraan ja puhutellakseen venäjänkielistä yleisöä
komissio liittyi myös Telegramiin. Europe
Direct -keskustietopalvelut ovat vastanneet noin
10 000 kysymykseen, jotka liittyvät Ukrainan kriisiin sekä pakolaisten ja maan sisällä paenneiden
ahdinkoon.

EU on hyväksynyt sodan alettua kuusi ennennäkemätöntä pakotepakettia, joilla pyritään
heikentämään Kremlin kykyä rahoittaa sotaa ja
painostamaan Venäjän hallintoa. Pakotteet koskevat rahoitus-, energia- ja liikennealaa sekä kaksikäyttötuotteiden vientiä, viisumipolitiikkaa,
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Kremlin sotapropagandaa levittäviä disinformaatiokanavia sekä Putinin sotaan kytkeytyviä
venäläisiä ja valkovenäläisiä henkilöitä ja yhteisöjä.
Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti EU on sisällyttänyt pakotejärjestelmiinsä
humanitaarisia poikkeuksia.

täytäntöönpanosta. Se tekee läheistä yhteistyötä
Venäjän eliittiä, asiamiehiä ja oligarkkeja käsittelevän kansainvälisen työryhmän kanssa, jonka
puitteissa EU tekee yhteistyötä G7-maiden (Italia,
Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) sekä Australian kanssa.
Komissio on myös ehdottanut, että pakotteiden
rikkomisesta tehdään EU-rikos. Lisäksi se on
ehdottanut varojen takaisinhankintaa ja menetetyiksi tuomitsemista koskevien sääntöjen tiukentamista.

EU on Ukrainan ja
demokratian puolella
autokratiaa vastaan.
EU:n pakotteet ovat niin tehoavia, koska ne pannaan
täytäntöön yhdessä eri puolilla maailmaa olevien
samanmielisten kumppaneiden kanssa. Yli 40
maata, joiden osuus maailman bruttokansantuotteesta on lähes puolet, soveltaa Venäjään kohdistuvia pakotteita. Joukkoon kuuluvat muun muassa
Etelä-Korea, Japani, Kanada, Liechtenstein, Norja,
Singapore, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja
Yhdysvallat sekä EU:n naapurimaita ja ehdokasmaita erityisesti Länsi-Balkanilla.

Pakotteilla on Maailman kauppajärjestön sallimissa puitteissa asetettu vientikieltoja Venäjälle
tarkoitetuille tuotteille, kuten teräkselle, lentopetrolille, puolijohteille, kemikaaleille ja muille
Venäjän teollisen perustan kannalta olennaisille
tuotteille. Samaan aikaan on otettu käyttöön
tuontikieltoja Venäjän ja sen oligarkkien tulovirtojen tyrehdyttämiseksi. Tuontikiellot koskevat
monenlaisia tuotteita puusta sementtiin ja kala- ja
äyriäistuotteista (kaviaari) alkoholijuomiin (vodka).

Pakotteet estävät Venäjää saamasta rahaa maailman pääomamarkkinoilta ja rapauttavat vähitellen
Venäjän teollista perustaa ja erityisesti sen sotateollisuutta. Niillä on suljettu tärkeimmät venäläiset pankit SWIFT-järjestelmästä, joka on
pankkien ensisijainen viestintäjärjestelmä, mukaan
lukien Venäjän suurin pankki Sberbank. Tämä on
käytännössä eristänyt Venäjän maailman rahoitusmarkkinoilta. EU on myös estänyt Venäjän pääsyn
EU:ssa sijaitseviin valuuttavarantoihin.

Jotta pakotteet tehoaisivat, EU:n oli suljettava
kuljetusreitit Venäjälle ja Venäjältä. Kaksi keskeistä seikkaa tässä olivat EU:n ilmatilan sulkeminen kaikilta venäläisomisteisilta, Venäjälle rekisteröidyiltä tai Venäjän määräysvallassa olevilta
ilma-aluksilta sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarvitsemien tavaroiden, palvelujen ja

Pelkästään sodan kolmen ensimmäisen kuukauden
aikana EU:n jäsenvaltiot jäädyttivät varoja,
kuten maksuliikennetapahtumia, kiinteistöjä, taideteoksia, autoja ja huvialuksia, 12,5 miljardin euron arvosta. Tämän lisäksi estettiin Venäjän keskuspankin Euroopassa olevien varantojen
käyttö. Varojen jäädyttämistä ja matkustuskieltoja
on sovellettu yhteensä 1 212 henkilöön ja 108
yhteisöön, joiden toimet ovat heikentäneet
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Pakotteiden täytäntöönpanoa varten komissio kokosi nopeasti yhteen EU:n
jäsenvaltiot, Europolin ja Eurojustin ja perusti
jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmän.
Työryhmä vaihtaa tietoja ja kokemuksia jäsenvaltioiden välillä ja antaa ohjeita pakotteiden
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Euroopan komission puheenjohtaja
Ursula von der Leyen osallistuu G7kokoukseen Schloss Elmaussa Saksassa.

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa on myös
täsmennetty tuntuvasti, jotta se kohdistuisi Venäjän sotateollisuuden herkkiin aloihin ja siten
rajoittaisi Venäjän mahdollisuuksia saada
turvallisuutensa ja puolustuksensa kannalta
keskeisiä kehittyneitä teknologioita, kuten
drooneja ja niiden ohjelmistoja, salauslaitteiden
ohjelmistoja sekä puolijohteita ja kehittynyttä elektroniikkaa. Pakotteet heikentävät Venäjän teknologisia valmiuksia ja sen talouden uudistumiskykyä.
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teknologian vientikielto. Kolme neljäsosaa Venäjän nykyisestä kaupallisesta lentokalustosta on
rakennettu Euroopan unionissa, Kanadassa tai
Yhdysvalloissa. Pakotteisiin sisältyy myös
venäläisten ja valkovenäläisten maantierahdinkuljettajien täydellinen toimintakielto EU:ssa, ja Venäjän koko kauppalaivastolta on kielletty pääsy EU:n
satamiin. Tiettyjä poikkeuksia sovelletaan kuitenkin välttämättömiin hyödykkeisiin esimerkiksi
maataloutta ja humanitaarista apua varten.

• EU:n yritysten kielto tarjota vakuutus- ja muita
rahoituspalveluja millekään venäläisiä
öljytuotteita kuljettaville aluksille. Tämä
heikentää Venäjän kykyä viedä öljytuotteita maailmalle.
• Venäjän energia-alaan tehtävien uusien
investointien lopettaminen.
• Kaiken kivihiilen tuontikielto Venäjältä.
Kielto kattaa neljänneksen Venäjän kaikesta
kivihiiliviennistä, ja siitä Venäjälle aiheutuva
tulonmenetys on vuositasolla noin 8 miljardia euroa.

Valko-Venäjä tukee hyökkäystä Ukrainaan sallimalla Venäjän armeijan toiminnan alueeltaan.
Tästä syystä EU on tiukentanut myös
Valko-Venäjän vastaisia pakotteitaan. EU on
lokakuusta 2020 lähtien asteittain määrännyt
rajoittavia toimenpiteitä Valko-Venäjää vastaan,
koska Valko-Venäjän viranomaiset ovat kohdistaneet rauhanomaisiin mielenosoittajiin väkivaltaa,
jota ei voida hyväksyä, ja välineellistänyt muuttoliikettä EU:n rajalla vuonna 2021. Valko-Venäjää
koskevissa talouspakotteissa, jotka kattavat nyt
lähes 70 prosenttia kaikesta Valko-Venäjän viennistä EU:hun, on suljettu myös kolme valkovenäläisetä pankkia SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle. EU
on samanaikaisesti jatkanut Valko-Venäjän kansan
tukemista toimittamalla apua kesästä 2020 lähtien lähes 65 miljoonalla eurolla. Tähän sisältyy
hätätilanteen tukea kansalaisyhteiskunnalle ja
valtion sortotoimien uhreille.

Lisäksi komissio ohjaa ja vauhdittaa EU:n pyrkimyksiä irrottautua riippuvuudesta Venäjän fossiilisista
polttoaineista, kuten maakaasusta, sekä Euroopan
vihreää siirtymää.

ENERGIATURVALLISUUS JA
VIHREÄ SIIRTYMÄ
Euroopan komissio esitteli 18. toukokuuta 2022
EU:n uraauurtavan REPowerEU-suunnitelman, jonka tarkoituksena on lopettaa asteittain EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista
polttoaineista nopeuttamalla uusiutuvan energian käyttöönottoa, säästämällä energiaa ja
monipuolistamalla energian hankintalähteitä.
REPowerEU on kattava ja yksityiskohtainen suunnitelma, jolla tavoitellaan kohtuuhintaista energiaa
EU:ssa asuville, energiaturvallisuutta Eurooppaan
ja kestävää kehitystä planeetalle. REPowerEU:lle

Energiaviennistä saatavat tulot muodostavat
merkittävän osan Venäjän sotakassasta. Venäjälle
suuntautuvien kassavirtojen pysäyttämiseksi EU
on asettanut Venäjän energia-alalle pakotteita seuraavilla tavoilla:
• Tuontikielto kaikille meriteitse toimitettaville
venäläisille raakaöljylle ja öljytuotteille. Tuontikielto kattaa 90 prosenttia Euroopan
tähänastisesta öljyntuonnista Venäjältä.
• Öljynjalostusalalla tarvittavien tavaroiden ja
teknologian vientikielto Venäjälle. Tällä EU
estää Venäjää nykyaikaistamasta öljynjalostamoitaan.

EUROOPPALAISISTA

85 prosenttia
katsoo, että EU:n olisi vähennettävä
riippuvuutta venäläisistä fossiilisista
polttoaineista mahdollisimman pian.
EU:n vastaus tähän on REPowerEU.
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ja nopeuttaminen. Komissio on ehdottanut uusiutuvaa energiaa koskevan vuoden 2030 yleistavoitteen nostamista 40 prosentista 45 prosenttiin
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa.
REPowerEU pohjustaa uusia kunnianhimoisia aloitteita:

annettiin täysi tuki Versailles’n julistuksessa, jonka
kaikki jäsenvaltioiden johtajat allekirjoittivat 11.
maaliskuuta. Noin 85 prosenttia EU:n kansalaisista
katsoo, että Euroopan unionin olisi vähennettävä
riippuvuuttaan Venäjän fossiilisista polttoaineista
mahdollisimman pian. EU:n vastaus tähän on
REPowerEU.
Sähköntuotannossa, teollisuudessa, rakentamisessa ja liikenteessä on käynnissä mittava uusiutuvan energian käyttöönoton laajentaminen

Aurinkokattoaloite, johon
sisältyy asteittain käyttöön
otettava oikeudellinen
velvoite asentaa
EU:n aurinkoenergiastrategia
aurinkopaneeleja uusiin
aurinkosähkökapasiteetin
rakennuksiin – niin julkisiin
kaksinkertaistamiseksi vuoteen rakennuksiin,
2025 mennessä ja 600 GW:n
liikerakennuksiin kuin
lisäkapasiteetin asentamiseksi
asuntoihinkin
vuoteen 2030 mennessä

Konkreettiset toimenpiteet,
joilla nopeutetaan suurille
uusiutuvan energian
hankkeille myönnettäviä
lupia

Lämpöpumppujen
käyttöönottoasteen
kaksinkertaistaminen

Biometaanin tuotannon
kasvattaminen
35 miljardiin kuutiometriin
vuoteen 2030 mennessä
Vihreän vedyn tuotantoa koskevan
tavoitteen kaksinkertaistaminen
10 miljoonaan tonniin kotimaista
tuotantoa ja 10 miljoonaan tonniin
tuontia vuoteen 2030 mennessä
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Vuoteen 2030 asetettu EUROOPAN
VIHREÄN KEHITYKSEN OHJELMAN
energiatehokkuustavoite NOSTETAAN
9 PROSENTISTA 13 PROSENTTIIN

REPowerEU tukee maailman suurimpiin lukeutuvan merituulipuiston rakentamista Pohjanmerelle. Se kattaa pian yli 50 miljoonan kotitalouden (noin neljännes kaikista EU:n kotitalouksista) vuotuisen energiankulutuksen. Komission
lainsäädäntöehdotus uusiutuvaa energiaa
koskevien hankkeiden ja niihin liittyvän verkkoinfrastruktuurin lupamenettelyjen nopeuttamisesta
tasoittaa tietä uusiutuvan energian käyttöönoton
huomattavalle nopeuttamiselle kaikkialla EU:ssa.
Jokainen kilowattitunti tuulella, auringolla, vedellä
tai biomassalla tuotettua sähköä vähentää riippuvuutta Venäjältä peräisin olevista fossiilisista polttoaineista ja tuo EU:n askeleen lähemmäs ilmastoneutraalia tulevaisuutta.

9 %:sta
13 %:iin

eristykseen sekä laitteisiin ja tarvikkeisiin. Varmistaakseen, että EU on valmis ja kestää häiriöt
tulevana talvena, komissio on asettanut jäsenvaltioille kaasun varastointia koskevia vähimmäisvelvoitteita. Jäsenvaltioiden on varmistettava varastojen 80 prosentin täyttöaste 1. marraskuuta 2022 mennessä.

Komissio auttaa
jäsenvaltioita hillitsemään
sähkön hinnannousua
ja suojelemaan
kuluttajia.

Reaktiona siihen, että Venäjä käyttää kaasua
aseena, komissio on ehdottanut myös uutta
lainsäädäntövälinettä ja ”Kaasua säästöön talven
varalle” -suunnitelmaa. Neuvoston 5. elokuuta
2022 hyväksymän välineen on tarkoitus auttaa
EU:ta selviämään Venäjän kaasutoimitusten
täydellisestä katkeamisesta vähentämällä kaasunkulutusta ensi kevääseen saakka 15 prosenttia.
Suunnitelmassa neuvotaan myös, miten kaasunkulutusta voidaan vähentää koordinoidusti, jotta
voidaan rajoittaa kansalaisiin ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia.

Uusiutuvat energialähteet ovat paras vastaus
energian hintojen nousuun. Vanhat hiilipitoiset
energialähteet – hiili, öljy ja kaasu – tulevat yhä
kalliimmiksi, kun taas uusiutuvan energian kustannukset ovat laskeneet tasaisesti useiden vuosien
ajan. Energian maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet kesästä 2021 lähtien, ja Venäjän Ukrainaa
vastaan käymä hyökkäyssota on kärjistänyt tilannetta huomattavasti. Välittömänä ratkaisuna
komissio auttaa jäsenvaltioita hillitsemään sähkön
hinnannousua ja suojelemaan kuluttajia. Osana
ilmastoa ja energiaa koskevaa 55-valmiuspakettia
komissio on esittänyt myös ehdotuksen sosiaalisesta ilmastorahastosta, jonka tarkoituksena on
tukea haavoittuvia kotitalouksia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja liikenteen käyttäjiä.

EU tekee yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa energian hankintalähteiden monipuolistamiseksi. Nesteytetyn maakaasun tuonti on
ennätystasolla, ja putkikaasua toimitetaan aiempaa enemmän. Komissio tekee yhteistyötä paitsi
Norjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen, myös Angolan, Azerbaidžanin, Egyptin,
Etelä-Korean, Israelin ja Nigerian kanssa. Puheenjohtaja von der Leyenin ja Yhdysvaltojen
presidentti Joe Bidenin tekemällä sopimuksella korvataan noin kolmannes venäläisestä
kaasusta, jota EU:hun tuotiin viime vuonna 155
miljardia kuutiometriä. Uusi nesteytetyn maakaasun infrastruktuuri, jota EU rakentaa taatakseen toimitusvarmuuden ja solidaarisuuden kaikkia jäsenvaltioita kohtaan, muodostaa rungon
tulevaa vihreän vedyn käytävää varten.

Lisäksi komissio on ehdottanut pitkän aikavälin
toimia energiatehokkuuden parantamiseksi
muun muassa siten, että nostettaisiin Euroopan
vihreän kehityksen ohjelmassa vuoteen 2030 asetettu sitova energiatehokkuustavoite 9 prosentista
13 prosenttiin. Jäsenvaltioita kannustetaan
toteuttamaan energiansäästöä edistäviä verotuksellisia toimenpiteitä, kuten alentamaan alv-kantoja, joita sovelletaan energiatehokkuutta parantaviin lämmitysjärjestelmiin, rakennusten
12
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Hiljattain perustettu EU:n energiafoorumi, jonka
tukena ovat alueelliset työryhmät, mahdollistaa
kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn vapaaehtoiset yhteishankinnat. Foorumin avulla keskitetään kysyntää, optimoidaan infrastruktuurin
käyttöä ja koordinoidaan yhteyksiä toimittajiin.
Komissio kehittää onnistuneen yhteisen rokoteosto-ohjelman mallilla mekanismia kaasun yhteisostoihin osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta. EU
jatkaa eri puolilla maailmaa yhteistyötä samanmielisten kumppaneidensa kanssa kahdenvälisten
kauppaohjelmien kautta auttaakseen varmistamaan ratkaisevan tärkeät energia- ja raaka-ainetoimitukset, jotka tukevat jatkossa energiavarmuuttamme ja taloudellista turvallisuuttamme.

julistuksessa selkeät suuntaviivat Euroopan
turvallisuuden parantamiseksi lisäämällä investointeja, hyödyntämällä innovatiivista ja kriittistä
teknologiaa ja edistämällä Euroopan puolustusmarkkinoiden yhdentymistä ja kilpailukykyä.
Eurooppa-neuvosto hyväksyi 21. maaliskuuta
2022 virallisesti strategisen kompassin, joka
sisältää kunnianhimoisen toimintasuunnitelman
vuoteen 2030 saakka. Sillä on entistä suurempi
merkitys sodan palattua Eurooppaan.
Versailles’n huippukokouksen seurauksena komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja Josep Borrell esittivät toukokuussa
2022 analyysin puolustusalan investointivajeista. Ensimmäiseksi perustettiin yhteisten
puolustushankintojen työryhmä, joka toimii
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Työryhmän
työn perusteella on ehdotettu nopeutetusti
käsiteltävää lyhyen aikavälin EU-välinettä puolustusteollisuuden voimavarojen vahvistamiseksi
yhteisillä hankinnoilla. Sillä tuettaisiin jäsenvaltioita kiireellisimpien ja kriittisimpien puutteiden
korjaamisessa yhteistyöhön perustuvalla tavalla.
Toukokuussa 2022 ilmoitettiin myös EU:n puolustusalan innovointijärjestelmästä, jonka tavoitteena
on saada aikaan yhteensä 2 miljardin euron investoinnit puolustusalan innovointiin.

REPowerEU tuo lähes 300 miljardia euroa
tukirahoitusta, mukaan lukien 225 miljardin euron
lainarahoitus, joka jäsenvaltioille on tarjolla EU:n
historiallisesta NextGenerationEU-elpymisrahastosta. Komissio on myös ehdottanut, että jäsenvaltiot
lisäävät elpymis- ja palautumissuunnitelmiinsa
REPowerEU-luvun, jotta ne voivat paremmin kohdentaa pandemiasta elpymiseen tarkoitetut varat
tavoitteeseen irtaantua kokonaan riippuvuudestaan
Venäjän fossiilisista polttoaineista. REPowerEU on
kattava ja yksityiskohtainen suunnitelma, jolla tavoitellaan kohtuuhintaista energiaa EU:ssa asuville,
energiaturvallisuutta Eurooppaan ja kestävää kehitystä planeetalle.

EUROOPAN PUOLUSTUS
JA NATO

Euroopan unioni tekee kaikkensa suojellakseen
Ukrainan kansaa sen taistelussa hyökkääjää vastaan ja auttaakseen sitä saavuttamaan unelmansa
demokraattisesta, itsenäisestä ja rauhanomaisesta Ukrainasta. Tästä syystä EU toimittaa
ensimmäistä kertaa historiassaan puolustustarvikkeita ja turvallisuusinfrastruktuuria
hyökkäyksen kohteena olevalle EU:n ulkopuoliselle

Euroopan unionista on tulossa vahvempi turvallisuuden takaaja, joka suojelee EU:n kansalaisia
ja edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta
naapurustossaan ja sen ulkopuolella. EU:n johtajat
esittivät 11. maaliskuuta 2022 Versailles’n

Nadia Dobrianska muutti Kiovasta Corkiin erään
irlantilaisen perheen tarjouduttua majoittamaan
hänet ja hänen perheensä. Nadia dokumentoi
Venäjän armeijan ihmisoikeusloukkauksia ja
sotarikoksia. Hän myös soittaa irlantilaista huilua
ja laulaa irlantilaisia kansanlauluja.
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Euroopan komission puheenjohtaja Ursula
von der Leyen.
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maalle. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi
korkean edustajan aloitteesta 28. maaliskuuta
2022 Euroopan rauhanrahaston avustustoimenpiteitä tarvikkeiden toimittamiseksi Ukrainan
asevoimille. Siitä alkaen Euroopan rauhanrahaston
kautta on tuettu Ukrainan asevoimia 2,5 miljardilla eurolla.

SOTARIKOSTEN,
RUOKATURVATTOMUUDEN JA
PROPAGANDAN TORJUMINEN

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen pitkäaikaiset
vaikutukset Euroopan ja maailman turvallisuusjärjestykseen ovat tuoneet EU:n ja Naton
(Pohjois-Atlantin liitto) lähemmäksi toisiaan kuin
koskaan. Nato on maailman vahvin sotilaallinen
liittouma ja luonteeltaan tiukasti puolustusliitto.
EU:n ja Naton yhteistyö on olennainen osa
Euroopan vakautta ja turvallisuutta. EU ja Nato
ovat osoittaneet vahvaa transatlanttista yhtenäisyyttä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjän
sota Ukrainaa vastaan sai jopa kaksi EU:n jäsenvaltiota lisää, Suomen ja Ruotsin, hakemaan
18. toukokuuta 2022 Naton jäsenyyttä ja luopumaan siten pitkäaikaisesta sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan.

EU tutkii yhdessä Ukrainan hallituksen kanssa väitteitä Venäjän armeijan tekemistä sotarikoksista.
Oikeuden saaminen on sovinnon perusta, ja rikoksista vastuussa olevat asetetaan aikanaan syytteeseen. Kun venäläiset joukot vetäytyivät Kiovan
ympäristöstä, tietoa julmuuksista alkoi tulla esiin.
Ukrainan syyttäjävirasto, 13 EU:n jäsenvaltiota ja
Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän
toimisto ovat aloittaneet tutkinnan Venäjän armeijan Ukrainassa mahdollisesti tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Eurojustin tuella 25. maaliskuuta 2022 perustetun
yhteisen tutkintaryhmän tavoitteena on helpottaa kansainvälisten rikosten rajatylittävän tutkinnan koordinointia, kuten myös syytteeseenpanoa asianomaisissa valtioissa ja Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ryhmään kuuluu
tutkijoita ja syyttäjiä Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Slovakiasta, Ukrainasta ja Virosta. Kansainvälinen rikostuomioistuin päätti 25. huhtikuuta
liittyä yhteiseen tutkintaryhmään.

Euroopan komission puheenjohtaja
Ursula von der Leyen ja Ukrainan
presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Nato on maailman vahvin
sotilaallinen liittouma
ja luonteeltaan tiukasti
puolustusliitto.

Ukrainassa käytävällä sodalla on myös maailmanlaajuisia vaikutuksia, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin. Putinin sota on
vakava uhka maailmanlaajuiselle
ruokaturvalle. Erityisesti viljan ja öljykasvien
vienti on merkittävästi estynyt, koska Venäjän
laivasto on pysäyttänyt kuljetukset Mustanmeren
satamista. EU auttaa Ukrainaa viemään varastossa olevia maataloustuotteitaan ja tulevaa
satoa maanteitse, rautateitse ja sisävesitse ja
tuomaan tarvitsemiaan maatalouden tuotantopanoksia, kuten siemeniä, lannoitteita ja eläinten
rehua. EU ilmoitti 12. toukokuuta 2022 solidaarisuuskaistojen avaamisesta tätä varten.
Elokuuhun 2022 mennessä EU:n solidaarisuuskaistojen avulla vietiin yli kymmenen miljoonaa tonnia ukrainalaista viljaa eli
lähes puolet Venäjän saarron vuoksi Ukrainan
satamiin juuttuneesta viljasta. Mikään EU:n
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pakotteista ei kohdistu Venäjän maatalousalaan,
nimenomaan jotta voitaisiin varmistaa kaikkein
haavoittuvimpien maiden ruokaturva.
Yhdessä EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman
johtava humanitaarisen avun ja kehitysavun
antaja, myös ruokaturvan osalta. Team Europe on
käynnistänyt kattavan ratkaisun maailmanlaajuiseen ruokaturvattomuuteen. Se käsittää sekä
lyhyen aikavälin elintarvike- ja toimeentuloapua
että keskipitkän aikavälin tukea selviytymiskykyisille ja kestäville elintarvikejärjestelmille kumppanimaissa.

EU päätti 2. maaliskuuta 2022 Kremlin disinformaatiokampanjoiden ja tiedon manipuloinnin
torjumiseksi keskeyttää väliaikaisesti Venäjän
valtion omistamien tiedotusvälineiden Sputnikin
ja Russia Todayn lähetystoiminnan EU:ssa siihen
saakka, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäys
lopetetaan. Kolmen muun Venäjän valtion tiedotusvälineen – Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya
24/Russia 24 ja TV Centre International – lähetystoiminta keskeytettiin 3. kesäkuuta 2022. Ne
kuuluvat tärkeimpiin Kremliä myötäileviin disinformaatiokanaviin, jotka pyrkivät levittämään
Venäjän hyökkäystä tukevaa disinformaatiota ja
propagandaa Ukrainassa ja EU:ssa.

Osana tätä apua EU on mobilisoinut 600 miljoonaa euroa lisärahoitusta eniten kärsiville Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren maille. EU on käynnistänyt
myös 225 miljoonan euron suuruisen elintarvikerahoitus- ja palautumistukivälineen Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-itää varten. Näin EU tukee ruokaturvaa
eri puolilla maailmaa vuoteen 2024 mennessä
yhteensä 7,7 miljardilla eurolla. EU tekee
yhteistyötä humanitaaristen toimijoiden ja kehitysyhteistyötä ja rauhaa edistävien toimijoiden
kanssa oikeudenmukaisen ja osallistavan siirtymän
varmistamiseksi Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman mukaisesti niin, että kaikki pysyvät
mukana.

Lisäksi komissio pyrkii torjumaan disinformaatiota
ja Kremlin propagandaa maailmanlaajuisesti
yhteistyössä yritysten ja sosiaalisen median
kanssa. Vuoden 2022 kesäkuussa 34 alustaa ja
teknologiayritystä, mm. Facebook, Google, Twitter,
Microsoft, Mozilla ja TikTok, allekirjoitti uudet
tiukennetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt, Kyse on vapaaehtoisesta itsesääntelystä, joka perustuu digipalvelusäädöksen mukaisiin komission ohjeisiin. Näissä käytännesäännöissä asetetaan laajat ja täsmälliset sitoumukset
disinformaation torjumiseksi, ja niitä pidetäänkin
laajalti uraauurtavana säännöstönä. Ne ovat
tärkeä askel kohti läpinäkyvämpää, turvallisempaa
ja luotettavampaa verkkoympäristöä.

UKRAINAN EUROOPPALAINEN
TULEVAISUUS

Dniprossa sijaitsevan
luonnonmukaista maataloutta
ja ympäristönsuojelua edistävän
keskuksen johtaja Mykola Harytonov
jatkaa lannoitteita koskevaa
tutkimustaan Espanjassa,
Kataloniassa, koska hän haluaa
auttaa jälleenrakentamaan Ukrainan.

Ukrainan tiellä kohti Euroopan unionia koettiin
koskettava hetki 8. huhtikuuta 2022. Presidentti
Zelenskyi sai puheenjohtaja von der Leyenilta kysymyslomakkeen, jolla kerätään tietoa Ukrainan
valmiudesta EU:n jäsenehdokkaaksi. Ukrainan
viranomaiset toimittivat täytetyn lomakkeen virallisesti kymmenen päivää myöhemmin.
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Assosiaatiosopimuksensa ansiosta Ukraina on jo
tiiviisti linjassa EU:n kanssa, ja lainsäädäntöä
koskevaa ja poliittista lähentymisprosessia nopeutetaan mahdollisimman paljon varmistaen
samalla, että kaikkia ehtoja noudatetaan. Euroopan komissio antoi 17. kesäkuuta 2022 myönteisen lausunnon EU:n ehdokasmaan aseman
myöntämisestä Ukrainalle sekä Moldovalle.
Eurooppa-neuvosto vahvisti aseman yksimielisesti
23. kesäkuuta 2022. Lisäksi Eurooppa-neuvosto
tunnusti Georgian eurooppalaiset tulevaisuudennäkymät. Se ilmoitti olevansa valmis myöntämään
Georgialle ehdokasmaan aseman heti, kun sen
jäsenyyshakemusta koskevassa komission lausunnossa määritetyt painopisteet on otettu huomioon.

pitämään sähköjärjestelmänsä vakaana, kodit
lämpiminä ja valot päällä näinä synkkinä aikoina.
Tämä kirjaimellinen yhteys Ukrainan ja EU:n välillä
on merkkipaalu EU:n ja Ukrainan suhteissa.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin vaikuttanut myös EU:n omaan talouteen. Tähän liittyen
komissio hyväksyi maaliskuussa 2022 kriisiajan
tilapäiset valtiontukipuitteet, jotta jäsenvaltiot
voivat hyödyntää valtiontukisääntöjen sallimaa
joustoa talouden tukemiseen Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Samalla niillä suojellaan tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.
Komissio on hyväksynyt tähän mennessä 89
päätöstä talouden tukemisesta tämänhetkisessä
geopoliittisessa kriisissä. Hyväksytty kokonaismäärä on arviolta lähes 430 miljardia euroa.
Komissio hyväksyi kriisiajan tilapäisiin valtiontukipuitteisiin muutoksia 20. heinäkuuta 2022.
Muutoksiin sisältyy uusia tukimuotoja, joilla
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tulla riippumattomiksi fossiilisista polttoaineista.

EU:n suora tuki Ukrainan hallitukselle on pitkäaikaista, ja EU, jäsenvaltiot ja eurooppalaiset rahoituslaitokset toimivat yhdessä. Sodan alettua EU
on lisännyt huomattavasti tukeaan ja mobilisoinut
makrotaloudellisen avun, budjettituen, hätäavun,
kriisitoimien, humanitaarisen avun ja Euroopan
rauhanrahastosta annettavan sotilaallisen avun
muodossa 9,5 miljardia euroa Ukrainan
talouden, yhteiskunnan ja rahoitusjärjestelmän yleisen selviytymiskyvyn tukemiseen.
Maaliskuusta elokuun alkuun on jo maksettu yhteensä 2,2 miljardia euroa makrotaloudellista
rahoitusapua ja 120 miljoonaa euroa budjettitukea. Lisäksi komissio ehdotti 27. huhtikuuta,
että kaikki jäljellä olevat Ukrainasta EU:hun suuntautuvan tuonnin tullit suspendoidaan vähintään
vuodeksi.

Komissio antoi 17.
kesäkuuta 2022 myönteisen
lausunnon EU:n
ehdokasmaan aseman
myöntämisestä
Ukrainalle.

Virossa Johanna-Maria Lehtme
käynnisti Slava Ukraini -aloitteen,
jonka puitteissa Ukrainaan on
toimitettu yli 60 lääkintätarvikkeilla
ja muilla avustustarvikkeilla
täytettyä ambulanssia.

Poikkeuksellisena solidaarisuuden ja kekseliäisyyden osoituksena Moldovan ja Ukrainan
sähköverkot synkronoitiin onnistuneesti Manner-Euroopan sähköverkon kanssa sodan alussa
16. maaliskuuta 2022. Tämä on auttanut Ukrainaa
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Yhdessä Ukrainan hallituksen kanssa komissio
katsoo jo tulevaisuuteen vapaan ja vauraan
Ukrainan jälleenrakentamiseksi eurooppalaisten arvojen pohjalta. Tässä solidaarisuuden
hengessä komissio esitti 18. toukokuuta 2022
kunnianhimoisen vision Ukrainan lyhyen aikavälin
hätäavusta ja pitkän aikavälin jälleenrakentamisesta tietoisena siitä, että maan jälleenrakentaminen sodan jälkeen edellyttää merkittäviä maailmanlaajuisia rahoitustoimia. Ukrainan välittömiin
tarpeisiin vastaamiseksi komissio ehdotti 7. syyskuuta 2022 uutta 5 miljardin euron makrotaloudellista rahoitusaputoimea. Tämä on komission 18.
toukokuuta ehdottaman poikkeuksellisen enimmillään 9 miljardin euron paketin toinen osa.

Ukrainan keskipitkän aikavälin tulevaisuutta
silmällä pitäen Ukrainan hallitus ja komissio ovat
ehdottaneet, että perustetaan Ukrainan jälleenrakennusfoorumi, joka organisoi ja koordinoi
kansainvälisten kumppaneiden ja rahoituslaitosten
toimia RebuildUkraine-jälleenrakennussuunnitelman toteuttamisessa. Suunnitelmassa
esitetään selkeä eurooppalainen tie Ukrainalle
yhdistämällä EU:n jälleenrakennustuki laaja-alaisten uudistusten ja korruption vastaisten
toimenpiteiden toteuttamiseen.
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2. P
 ANDEMIAN VOITTAMINEN
SOLIDAARISUUDEN JA
TIETEEN AVULLA
EDELLÄKÄVIJÄ TURVALLISTEN
JA TEHOAVIEN ROKOTTEIDEN
JA HOITOJEN ALALLA

83,4 % EU:n
aikuisväestöstä on
saanut perusrokotussarjan
(yhden tai kaksi rokotusta)
covid-19-tautia vastaan.

Koronaviruspandemia on häirinnyt miljoonien
ihmisten elämää Euroopassa ja muualla maailmassa. Kriisi on ollut niin laaja, että kansalaisten
tarpeisiin vastaaminen on vaatinut unionin yhteistoimintaa. EU:n oli otettava ohjat käsiinsä. Se
oli ratkaiseva hetki EU:n yhtenäisyydelle.

83,4

Euroopan komissio on toiminut pandemian alusta
alkaen kolmella rintamalla. Ensinnäkin se on
pyrkinyt hillitsemään viruksen leviämistä ja suojelemaan mahdollisimman monia ihmisiä rokotteilla. Toiseksi se on vastannut talouden häiriöihin
ennennäkemättömällä elpymissuunnitelmalla sekä
investoinneilla ja uudistuksilla. Kolmanneksi on
pidetty kiinni vihreästä ja digitaalisesta siirtymästä,
koska pandemia on tehnyt muutoksen tarpeesta
entistä kiireellisemmän. Nyt on selvästi nähtävissä,
että EU reagoi covid-19-pandemiaan osaavasti,
huolehtivasti ja yhtenäisesti.

%

a2
uut
elok
25.

40 %

2

70
.
31

elo

ku

60

%

uta

2. e
21

l ok u

50 %
%

1. h e

in

u
äku

1 5 . h ei n ä k u u t a 2 1

ut a 2 1

HYVÄKSYNNÄT: turvalliset ja tehoavat covid-19-rokotteet

BioNTech–Pfizer

AstraZeneca

Novavax

21. joulukuuta
2020

29. tammikuuta
2021

20. joulukuuta
2021

Moderna

Johnson & Johnson
11. maaliskuuta
2021

6. tammikuuta
2021
18

Valneva

24. kesäkuuta
2022

ta

21

UNIONIN TILA 2022

Ensimmäinen covid-19-rokotelähetys
saapuu Abidjaniin Norsunluurannikolle.

SAAVUTUKSET

kun 82 hoitovaihtoehtoa, jotka olivat kliinisen
kehittämisen loppuvaiheessa, oli arvioitu. Se otti
huomioon, että eri potilasryhmille sekä sairauden
eri vaiheissa ja eri vakavuusasteissa tarvitaan erityyppisiä tuotteita. Toukokuuhun 2022 mennessä
oli hyväksytty kahdeksan covid-19-hoitoa.
Valmistajien kanssa on tehty useita covid-19-lääkkeiden yhteishankintasopimuksia, joilla helpotetaan covid-19-hoitokeinojen saantia jäsenvaltioihin.

EU:n rokotestrategian ansiosta Euroopan joka
kolkkaan on toimitettu yhteensä yli 1,7 miljardia
covid-19-rokoteannosta. EU:n aikuisväestöstä
peräti 83,4 prosenttia on saanut perusrokotussarjan (yhden tai kaksi rokotusta) tautia vastaan,
62 prosenttia on saanut tehosterokotteen ja
tuhansia ihmishenkiä on säästynyt.

MAAILMANLAAJUINEN
JOHTOASEMA
ROKOTESOLIDAARISUUDESSA

Komissio teki pandemian alkuvaiheessa jäsenvaltioiden puolesta ennakkohankintasopimuksia
yksittäisten rokotetuottajien kanssa. Vastineeksi
oikeudesta ostaa tietty määrä rokoteannoksia tiettynä ajanjaksona ja tiettyyn hintaan komissio
rahoitti osan rokotetuottajille aiheutuneista alkukustannuksista 2,7 miljardin euron suuruisesta
hätätilanteen tukivälineestä. Näin komissio
myötävaikutti siihen, että turvallisia ja tehoavia
rokotteita voitiin kehittää ja valmistaa ennätysajassa. Tämän ennakoinnin ansiosta Eurooppa on
nyt taltuttanut pahimman pandemian vuosisataan.

Komissio sitoutui koronaviruspandemian alusta
alkaen kansainväliseen yhteistyöhön pandemian
torjumiseksi. EU valitsi solidaarisuuden paitsi
Euroopan sisällä, myös muun maailman kanssa.
EU on maailman suurin covid-19-rokotteiden toimittaja ja Covax-rokoteyhteistyömekanismin puitteissa yksi johtavista lahjoittajista kehitysmaille.
EU vei marraskuun 2020 ja heinäkuun 2022
välisenä aikana yli 2,4 miljardia covid-19-rokoteannosta yhteensä 168 maahan. Näistä 478
miljoonaa rokoteannosta lahjoitettiin pääasiassa
Covax-mekanismin kautta apua tarvitseville maille
erityisesti Afrikassa.

Vuodesta 2020 lähtien on hyväksytty kuusi covid-19-rokotetta, jotka ovat läpäisseet maailman
tiukimpiin lukeutuvat kliiniset tutkimukset
ja lakisääteiset hyväksymisprosessit. Euroopan komissio on kuluneen vuoden aikana jatkanut
maailman suurimman, turvallisimman ja
tehoavimman rokotevalikoiman kokoamista EU:n
asukkaille. Kahdeksan rokotekehittäjän ja -valmistajan kanssa on tehty sopimukset 4,2 miljardista rokoteannoksesta. Jos uusiin muunnoksiin
mukautettu rokote hyväksytään syksyyn 2022
mennessä, EU:lla on mahdollisuus saada tällaisia
rokotteita BioNTech-Pfizeriltä ja Modernalta. Jos
Eurooppaan tulee uusi pandemia-aalto, Eurooppa
on siihen valmis.

Helmikuussa 2022 pidetyssä EU:n ja Afrikan
unionin huippukokouksessa käynnistettiin Afrikalle
suunnattu Global Gateway -investointipaketti.
Paketin terveysosioon sisältyy vähintään 425 miljoonaa euroa Afrikan mantereen rokotustahdin
nopeuttamiseen. Toukokuussa 2022 pidetyssä
toisessa maailmanlaajuisessa covid-huippukokouksessa puheenjohtaja von der Leyen
ilmoitti, että rokotteiden kysyntä- ja tarjontatilanteen muututtua EU mukauttaa toimintaansa
annosten mahdollisimman tehokkaan käytön
tukemiseksi. Tähän sisältyi 450 miljoonan euron
rahoituslupaus maailmanlaajuiselle pandemiavalmiusrahastolle edellyttäen, että rahaston hallinnoinnista päästään yhteisymmärrykseen. Tämä
kuvastaa EU:n ja Yhdysvaltojen lujaa yhteistä
toimintasuunnitelmaa maailmanlaajuisen
pandemian torjumiseksi. Tavoitteena on rokottaa koko maailma, pelastaa ihmishenkiä ja rakentaa terveysturva entistä paremmaksi.

Kansalaisten terveyden suojelu edellyttää
muutakin kuin rokotteita. Se edellyttää myös
hoitoja. Covid-19-potilaat tarvitsevat turvallisia ja
tehoavia hoitoja taudista selviämisen ja nopeaan
toipumiseen. Niillä myös vähennetään sairaalahoidon tarvetta ja ennen kaikkea säästetään
ihmishenkiä. Covid-19:n hoitokeinoja
koskevalla EU:n strategialla tuetaan lääkkeiden kehittämistä ja saatavuutta myös covid-19-taudista toipuville potilaille.
Lokakuussa 2021 komissio valitsi kymmenen
potentiaalista covid-19-hoitokeinoa sen jälkeen,
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EUROOPAN JA MAAILMAN
AVAAMINEN UUDELLEEN

Keskipitkällä aikavälillä EU:n talousarviosta ja
jäsenvaltioiden varoista käytetään yli miljardi
euroa valmistuskapasiteetin ja rokotteiden,
lääkkeiden ja terveysteknologian saatavuuden lisäämiseen Afrikassa. Näin tuetaan
Afrikan unionin tavoitetta valmistaa 60 prosenttia
Afrikassa käytettävistä rokotteista paikallisesti
vuoteen 2040 mennessä. Samalla vahvistetaan
paikallisia lääkintäjärjestelmiä.

Koronaviruspandemia on ollut ensimmäinen digitaalisen aikakauden pandemia. EU:n digitaalinen
koronatodistus on ollut ratkaiseva innovaatio
EU:n toimissa, ja siitä on nopeasti tullut maailmanlaajuinen standardi. Järjestelmä, joka otettiin käyttöön 14. kesäkuuta 2021, muodostaa yhteisen
kehyksen covid-19-rokotusta, testausta ja taudista
parantumista koskevien todistusten myöntämiselle,
todentamiselle ja hyväksymiselle vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi. Sen käyttöönoton jälkeen
eri puolilla EU:ta on annettu yli 2 miljardia todistusta.

Etelä-Afrikkaan perustettiin syyskuussa 2021 EU:n
tuella Maailman terveysjärjestön mRNA-teknologiansiirtokeskus. Alueellisella tasolla EU tukee
Afrikan lääkeviraston perustamista tarjoamalla
taitotietoa ja rahoitusta. Kansallisella tasolla keskitytään tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja
investointimyönteisen toimintaympäristön luomiseen edelläkävijämaissa, kuten Ghanassa, Ruandassa, Senegalissa ja Etelä-Afrikassa.
Kesäkuussa 2022 EU ja sen jäsenvaltiot käynnistivät Espanjan johdolla kumppanuuden myös Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kanssa
tukeakseen rokotteiden, lääkkeiden ja muun terveysteknologian paikallista valmistusta ja vahvistaakseen sikäläisten terveydenhuoltojärjestelmien häiriönsietokykyä.
Lisäksi EU on ollut etulinjassa maailmanlaajuisissa kauppapoliittisissa toimissa koronaviruspandemian torjumiseksi. Maailman kauppajärjestön jäsenet päättivät kesäkuussa 2022 pidetyssä 12. ministerikokouksessa luopua tietyistä
covid-19-rokotteisiin liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista velvoitteista EU:n Etelä-Afrikan, Intian ja Yhdysvaltojen kanssa menestyksekkäästi neuvotteleman tekstin pohjalta.

Synnynnäisestä luuston hauraudesta
kärsivä 6-vuotias Adam King
Irlannista lähetti vuonna 2020
maailmalle virtuaalihalauksen toivon
symbolina koronaviruspandemian
aikana. Hänen ajatuksensa levisi
laajalle ja paransi kollektiivista
henkistä vointia.
EU loi maailmanlaajuisen standardin: järjestelmään on 27 jäsenvaltion lisäksi liittynyt 48 EU:n
ulkopuolista maata ja aluetta viidessä maanosassa. EU:n digitaalinen koronatodistus onkin ollut
EU:ssa ratkaiseva pidettäessä yllä vapaan liikkuvuuden perusoikeutta, kun taudin leviämisen hillitsemiseksi on otettu käyttöön rajoituksia. Todistus
on myös edistänyt turvallisen kansainvälisen
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matkustamisen käynnistymistä uudelleen. Elokuuhun 2022 mennessä yli 1,6 miljardia ihmistä eri
puolilla maailmaa on voinut käyttää EU:n digitaalisia koronatodistuksia matkustaessaan ulkomaille.

edelleen ratkaisevan tärkeä EU:n taloudellisten ja
geopoliittisten tavoitteiden kannalta. Avoin,
sääntöihin perustuva kauppa tukee työllisyyttä ja
kasvua EU:ssa ja auttaa samalla rakentamaan
häiriönsietokykyisiä ja monipuolisia toimitusketjuja sekä turvaamaan tarvitsemiemme tavaroiden
ja raaka-aineiden saatavuuden niin, että haitalliset
riippuvuudet vältetään. Yritysten ja kuluttajien etujen puolustamiseen ja edistämiseen tähtäävää
uutta määrätietoista lähestymistapaa noudattaen
olemme ottaneet käyttöön yksipuolisia välineitä,
kuten kansainvälisten julkisten hankintojen
välineen ja asetuksen, joka on uusi väline ulkomaisten tukien mahdollisiin vääristäviin vaikutuksiin puuttumiseksi sisämarkkinoilla.

Koska pandemian kehityssuunnasta ei ole edelleenkään varmuutta, EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen soveltamista sovittiin
jatkettavan komission ehdotuksen mukaisesti 30.
kesäkuuta 2023 saakka.
EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttö on
edennyt rinnan Re-open EU -sovelluksen kanssa.
Re-open EU on verkko- ja mobiilisovellus, jonka
avulla eurooppalaiset voivat etsiä ajantasaista
tietoa matkustus- ja terveystoimenpiteistä Euroopan maissa 24 kielellä. Re-open EU on EU:n
toimielinten tuottamista mobiilisovelluksista
käytetyin. Se on ladattu lähes 4 miljoonaa kertaa,
ja sillä on ollut lähes 43 miljoonaa käyttäjää.

VAHVAN TERVEYSUNIONIN
RAKENTAMINEN

Komissio perusti myös eurooppalaisen yhteentoimivan yhdyskäytäväpalvelun, jonka avulla kansalliset kontaktinjäljityssovellukset voivat kommunikoida keskenään yli rajojen. Syksyyn 2021 mennessä tätä yhdyskäytäväpalvelua käytti 19
jäsenvaltiota tietojen vaihtoon riskikontakteista. Näiden maiden kansalliset sovellukset oli
ladattu yli 70 miljoonaa kertaa. Latausten määrä
on 23 prosenttia yhdyskäytävää käyttävien jäsenvaltioiden väestöstä. Kansalliset sovellukset ja
eurooppalainen yhdyskäytävä tarkoitettiin väliaikaisiksi välineiksi, jotka voidaan lakkauttaa pandemian päätyttyä. Tähän mennessä yhdeksän
jäsenvaltiota on luopunut mobiilisovelluksestaan.

Eurooppa on nyt kokenut ensimmäisen vakavan
pandemian sitten Euroopan unionin perustamisen.
Niitä voi kuitenkin tulla tulevaisuudessa lisää.
Luontokadon ja ilmastonmuutoksen vuoksi muutkin zoonoottiset virukset voivat siirtyä eläimistä
ihmisiin. Uuden pandemian varalta on varmistettava, että kaikki Euroopan maat ovat yhtä valmistautuneita ja reagointikykyisiä. Sen on pandemia
selkeästi opettanut, ja se on yksi tärkeimmistä
syistä sille, että von der Leyenin komissio on luonut perustan Euroopan terveysunionille.
Euroopan terveysunioni on seuraava askel EU:n
kehittämisessä entistä paremmaksi. Tarkoituksena
on suojella paremmin EU:n kansalaisten fyysistä
ja mielenterveyttä, antaa EU:lle ja sen

Sen lisäksi, että Eurooppa avattiin uudelleen sisäiselle ja EU:n ulkopuoliselle matkustamiselle,
komissio esitteli toukokuussa 2022 EU:n liikenteen varautumissuunnitelman, jota laadittaessa otettiin myös huomioon varhaiset kokemukset vihreiden kaistojen strategiasta, jonka
tarkoituksena oli turvata tavaroiden kuljetus ja
toimittaminen kuluttajille maasta toiseen pandemian aikana. Varautumissuunnitelmalla pyritään
vahvistamaan Euroopan liikennealan häiriönsietokykyä kriisiaikoina.
Olemme myös vahvistaneet kauppapolitiikkaamme
helmikuussa 2021 hyväksytyllä tiedonannolla
Avoin, kestävä ja määrätietoinen kauppapolitiikka. Kauppapolitiikan avoimuuspilari on
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jäsenvaltioille valmiudet ehkäistä ja torjua tulevia
pandemioita ja vahvistaa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien selviytymiskykyä.

asetusta, josta tulee oikeudellinen kehys EU:n
nopeille toimille rajat ylittävien terveysuhkien
varalta.

Euroopan terveysunionin ensimmäinen painopiste
on kriisivalmius ja kriisinhallinta. EU:n lainsäätäjät
viimeistelevät parhaillaan valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskevaa

Uusi terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA), joka perustettiin syyskuussa
2021 sen vuoden unionin tilaa koskeneen puheen
yhteydessä, edistää sellaisten lääkkeiden, rokotteiden ja muiden tarvikkeiden, kuten henkilönsuojainten, kehittämistä, tuotantoa ja varastointia,
joista oli usein pulaa koronavirustoimien alkuvaiheessa. HERA edistää terveysuhkien ennaltaehkäisyä, havaitsemista ja nopeaa reagointia
niihin EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana HERA on perustanut covid-19-muunnosten asiantuntijaryhmän
seuraamaan viruksen muuntumista, tehnyt rokotehankintoja apinarokkoa vastaan, käynnistänyt EU
FAB -hankkeen, jotta EU:lla olisi koko ajan rokotteiden ja lääkkeiden tuotantokapasiteettia, joka
voidaan aktivoida nopeasti tulevissa kriiseissä, ja
aloittanut laitteiden ja lääkkeiden varastoinnin
kemiallisia ja ydinuhkia vastaan.

Terveyden parantaminen
ja edistäminen unionissa

Uuden eurooppalaisen
terveystieto-alueen
myötä komissio on ottanut
historiallisen askeleen kohti
digitaalista terveydenhuoltoa
EU:ssa.

Ihmisten suojaaminen
unionissa vakavilta
rajatylittäviltä terveysuhkilta

Lääkkeiden, lääkinnällisten
laitteiden ja kriisitilanteessa
tarvittavien tuotteiden
parantaminen

Muunnoksiin kyetään reagoimaan nopeasti, koska
komissio kehotti pandemian varhaisessa vaiheessa
jäsenvaltioita lisäämään genomin sekvensointia
ja tarkistamaan muunnosten esiintyvyyden
vähintään 5 prosentista ja mieluiten 10 prosentista positiivisia testituloksia. Lisäksi se myönsi
110 miljoonaa euroa tukea Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle. EU:n Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovointiohjelmasta
on myönnetty 123 miljoonaa euroa lisärahoitusta,
jonka avulla EU:lla on merkittävät valmiudet seurata uusien muunnosten ilmaantumista.

Terveydenhuoltojärjestelmien
vahvistaminen
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Pandemialla on ollut ja on edelleen suuri vaikutus
potilaisiin, lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstöön ja terveydenhuoltojärjestelmiin Euroopassa. EU4Health-ohjelmassa mennään kriisitoimia pidemmälle terveydenhuoltojärjestelmien
häiriönsietokyvyn parantamiseksi. Siinä
investoidaan onnistuneiden pandemiatoimien
esimerkin mukaisesti 5,3 miljardia euroa toimenpiteisiin, joilla EU tarjoaa lisäarvoa ja auttaa jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä kehittämään edelleen valmiuksiaan ja toipumaan pandemiasta.

kaikkiin jäsenvaltioihin rajatylittävää yhteistyötä
varten. Komissio perusti helmikuussa 2022 maailman syöpäpäivänä uuden syöpärekisterin, jossa
seurataan jäsenvaltioiden edistymistä syöväntorjunnassa ja määritellään yhteistyön painopisteet.
Uuden eurooppalaisen terveystietoalueen
myötä komissio on ottanut historiallisen askeleen kohti digitaalista terveydenhuoltoa
EU:ssa. Asiaa koskevalla ehdotuksella komissio
antaa kansalaisille mahdollisuuden hallita terveystietojaan ja mahdollistaa paremman terveydenhuollon koko EU:ssa. Ehdotus edistää myös digitaalisten terveyspalvelujen ja -tuotteiden aitoja
eurooppalaisia sisämarkkinoita. Se tarjoaa johdonmukaisen, luotettavan ja tehokkaan kehyksen terveysdatan käytölle tutkimus-, innovointi-, päätöksenteko- ja sääntelytarkoituksia varten ja varmistaa samalla, että EU:n tiukkoja tietosuojanormeja noudatetaan kaikilta osin. Tämä on
korvaamaton apu tutkijoille, innovoijille ja päättäjille, jotka tavoittelevat ihmishenkiä säästäviä
innovatiivisia hoitoja.

Marraskuussa 2020 hyväksytyssä Euroopan
lääkestrategiassa esitetään konkreettisia aloitteita, joilla varmistetaan, että potilaat saavat
turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia lääkkeitä,
ja vastataan täyttämättömiin sairaanhoitotarpeisiin. Samalla helpotetaan tieteellistä ja teknologista innovointia. Strategian tavoitteena on myös
parantaa toimitusvarmuutta, lievittää lääkepulaa ja edistää EU:n strategista riippumattomuutta,
jotta lääkkeitä saadaan myös kriisiaikoina. Euroopan lääkeviraston toimeksiantoa vahvistettiin
maaliskuussa 2022, jotta kriittisten lääkkeiden
pulaa voitaisiin seurata ja lievittää paremmin.

Turvallisten ja tehoavien rokotteiden, korkean rokotusasteen, tehoavien hoitovaihtoehtojen, digitaalisten innovaatioiden (kuten EU:n digitaalinen koronatodistus), Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen vahvistamisen ja sitä tukevan HERAn,
lääkintätarvikkeiden varmuusvarastojen ja kattavan testauskapasiteetin ansiosta EU on kehittänyt
erinomaisen kyvyn selviytyä koronaviruspandemiasta ja tulevista terveyskriiseistä.

Terveysunionin lippulaivahanke on EU:n syöväntorjuntasuunnitelma. Suunnitelmaa on
rahoitettu 4 miljardilla eurolla, josta 1,25 miljardia euroa EU4Health-ohjelmasta, ja sillä on jo
ryhdytty parantamaan syöpien ehkäisyä, tutkimusta ja potilaiden hoitoa. Komissio on aloittanut
syöpäkeskusten ja niiden verkoston perustamisen
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3. V
 IHREÄ, DIGITAALINEN JA
OIKEUDENMUKAINEN SIIRTYMÄ
NEXTGENERATIONEU:
HISTORIALLINEN
MAHDOLLISUUS

Jäsenvaltioille on
maksettu elpymis- ja
palautumistukivälineestä
tähän mennessä yli
100 miljardia euroa.

Von der Leyenin komissio otti toimikautensa alussa
uuden ja kunnianhimoisen suunnan kohti
vihreämpää, digitaalisempaa ja oikeudenmukaisempaa Euroopan unionia. Covid-19 ja Venäjän
hyökkäys Ukrainaan ovat vahvistaneet, että
suunta oli oikea. Sulkutoimet nopeuttivat talouksien digitaalista siirtymää, ja muutamassa viikossa
nähtiin digitaalisia innovaatioita ja muutoksia
enemmän kuin vuosiin. Pandemia on myös osoittanut, että ihmiskunnan on korjattava suhdettaan
maapalloon. Monet eurooppalaiset ovat myös
huomanneet uudelleen luonnon merkityksen
omassa elämässään. Lisäksi Kremlin harjoittama
kiristys energialla on yksi syy lisää irtautua
venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Sen lisäksi,
että EU solidaarisuuden yhteishengessä ottaa
voiton koronaviruksesta, käynnistää taloutensa
uudelleen ja tukee Ukrainaa, se myös investoi luottavaisesti seuraavan sukupolven eurooppalaisten
vahvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Komissio oli keväällä 2022 hyväksynyt melkein
kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset elpymis- ja
palautumissuunnitelmat. Lähes 40 prosenttia
investoinneista on sidottu ilmastotoimiin ja yli 26
prosenttia digitaaliseen siirtymään. Elpymis- ja
palautumissuunnitelmiin sisältyy myös runsaasti
rakenneuudistuksia, joilla on pitkäkestoinen vaikutus ja jotka nopeuttavat vihreää ja digitaalista
siirtymää. Jäsenvaltioille on tähän mennessä maksettu elpymis- ja palautumistukivälineestä yli
100 miljardia euroa. Komissio arvioi, että NextGenerationEU-investoinnit saattavat vauhdittaa
EU:n talouskasvua 1,5 prosentilla vuoteen 2027
mennessä ja auttaa luomaan 2 miljoonaa uutta
työpaikkaa.

Tämä on EU:n historiallisen NextGenerationEU-elpymissuunnitelman lupaus. Elpymissuunnitelman arvo on yli 800 miljardia euroa, ja
yhdessä vuoteen 2027 ulottuvan EU:n pitkän aikavälin talousarvion kanssa eurooppalaisen elvytyspaketin kokonaismäärä on yli 2 biljoonaa euroa.

NextGenerationEU-välineestä investoidaan uusiutuvaan energiaan, jotta voidaan nopeuttaa
vihreää siirtymää ja – Venäjän hyökättyä Ukrainaan – tehdä EU:sta REPowerEU-suunnitelman
ansiosta riippumaton Venäjän fossiilisista polttoaineista paljon ennen vuotta 2030. EU investoi

800 mrd. euroa
NextGenerationEUelpymissuunnitelma

40 %

26 %

investoinneista
sidottu
ilmastotoimiin

investoinneista
sidottu digitaaliseen
siirtymään
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vihreämpiin kaupunkeihin, jossa luontoa on ennallistettu, ja maaseutuun, jossa on nopeat internetyhteydet. Se investoi Euroopan korkean teknologian
teolliseen perustaan vihreästä teräksestä uusiutuvaa energiaa varastoiviin akkuihin ja mikrosiruihin. Lisäksi investoidaan nuorten yhtäläisiin ja
laadukkaisiin koulutus- ja uramahdollisuuksiin
kaikkialla Euroopan unionissa.

myös kuluttajien, sijoittajien ja yritysten hyödyksi,
jotta niillä olisi mittavia, tehokkaita ja luotettavia
rahoituslähteitä kaikkialla EU:ssa.

ENSIMMÄINEN
ILMASTONEUTRAALI
MAANOSA VUOTEEN 2050
MENNESSÄ

NextGenerationEU-välineen rahoittamiseksi
komissiosta on tulossa maailman suurin vihreän
politiikan rahoittamiseen tarkoitettujen vihreiden
joukkolainojen liikkeeseenlaskija. NextGenerationEU:n vihreillä joukkolainoilla kerätään rahoitusta enimmillään 250 miljardia euroa eli 30
prosenttia NextGenerationEU-välineestä. Komissio
on edennyt myös elpymis- ja palautumistukivälineen puitteissa varojen maksamisessa
suunnitellusti. Eteneminen riippuu siitä, toteuttavatko jäsenvaltiot sovitut sitoumukset, mukaan
lukien rakenteelliset uudistukset, joita ovat esimerkiksi innovointien edistäminen tai oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Kansalaisjärjestöt,
paikalliset ja alueelliset sidosryhmät sekä
työmarkkinaosapuolet ja talouselämän toimijat auttavat ohjaamaan investointeja sinne, missä
niitä eniten tarvitaan.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on etenemissuunnitelma, jolla Euroopasta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050
mennessä ja jolla toteutetaan kestävän kehityksen
toimintaohjelma Agenda 2030. Huolimatta pandemiasta ja Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan
Euroopan komissio on pysynyt aikataulussa ja jopa
kiihdyttänyt vihreää siirtymää, kuten tekee myös
REPowerEU-suunnitelma. Sen lisäksi, että EU:n
asukkaiden terveys riippuu maapallon terveydestä,
myös EU:n energiaturvallisuus riippuu laajamittaisesta siirtymisestä uusiutuvaan energiaan.
Vihreä siirtymä on aikakautemme tilaisuus parantaa ihmisten, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston sekä maapallon hyvinvointia ja selviytymiskykyä.

Kestävä rahoitus on olennaista vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Komission hyväksyttyä
huhtikuussa 2021 kunnianhimoisen ja kattavan
kestävän rahoituksen paketin EU:sta on tullut
maailmanlaajuinen johtaja ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien
standardien asettamisessa rahoitusmarkkinoille.
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä muodostaa
ainutlaatuisen luokitusjärjestelmän kestävälle
liiketoiminnalle. Viherpesun torjumiseksi komissio
päivittää myös yritysten kestävyysraportointia koskevaa EU:n lainsäädäntöä, jossa suurten
yritysten edellytetään julkistavan tietoja toiminnastaan. Yhdistettynä pääomamarkkinoiden uudistuksiin komissio on luomassa pääoman sisämarkkinoita paitsi kanavoidakseen yksityisiä
investointeja vihreään ja digitaaliseen siirtymään,

Sen jälkeen, kun vasta kymmenen päivää toiminut
von der Leyenin komissio esitteli Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman, EU on nopeuttanut toimia
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi,
vihreään teknologiaan investoimiseksi ja luonnonympäristön suojelemiseksi. Ilmastolain ansiosta vuoden 2050 tavoite on asetettu sitovaksi
EU:n lainsäädännössä.

Kasvihuonekaasujen nettopäästöjen

55 %
vuoteen 2030 mennessä
vähentäminen VÄHINTÄÄN

25

UNIONIN TILA 2022
SAAVUTUKSET

Komissio julkaisi maaliskuussa 2021 luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan
toimintasuunnitelman, jolla autetaan EU:n viljelijöitä saavuttamaan tavoite, jonka mukaan 25
prosenttia maatalousmaasta on luonnonmukaisessa viljelyssä ja luonnonmukaista vesiviljelyä
lisätään merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.
Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia
toimia, joilla edistetään sekä luonnonmukaisten
tuotteiden kulutusta että tuotantoa ja parannetaan
edelleen alan kestävyyttä.

Ilmastolaissa asetetaan myös välitavoite vähentää
kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030
mennessä. Komission kesällä 2021 esittämä
55-valmiuspaketti sisältää konkreettiset toimet,
joita tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on kokonaisvaltaisin muutossuunnitelma maailmassa. Euroopalla
on visio ja tavoitteet sekä NextGenerationEU-välineen avulla investointivalmiudet, ja nyt
on aika nopeuttaa täytäntöönpanoa seuraavien
välineiden avulla:

55-valmiuspaketti, mukaan
lukien päästökauppa,
päästösäännökset ja
päästöjä koskevat
tavoitteet

Hiilirajamekanismi

Rakennusten
kunnostamisaloite

Kestävää toimintaa
koskeva EU:n
luokitusjärjestelmä

Pellolta pöytään
-strategia

Vaihtoehtoisten
polttoaineiden ja
infrastruktuurin
käyttöönotto
liikenteessä

Saasteettomuustoimintasuunnitelma

Kiertotalouspaketti

Metsästrategia

Kestävää ja älykästä
liikkuvuutta koskeva
strategia

Biodiversiteettistrategia

Komissio hyväksyi tammikuussa 2022 suuntaviivat ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja
energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle.
Niillä luodaan joustavat ja tarkoituksenmukaiset
puitteet, joilla autetaan jäsenvaltioita antamaan
tarvittavaa tukea, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet saavutetaan kohdennetulla ja kustannustehokkaalla tavalla.

Komissio esitti maaliskuussa 2022 myös ehdotuspaketin, jolla kestävistä tuotteista tehdään
normi EU:n markkinoilla. Uusilla säännöillä parannetaan tuotteiden fyysistä kestävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä, korjattavuutta,
kierrätettävyyttä sekä energia- ja resurssitehokkuutta. Ehdotukset ovat jatkoa voimassa oleville
ekologista suunnittelua koskeville vaatimuksille,
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jotka pelkästään vuonna 2021 vähensivät kulutushyödykkeiden, kuten kodinkoneiden, vuotuista
energiankulutusta 10 prosentilla ja toivat EU:n
kuluttajille säästöä 120 miljardia euroa. Osana
uutta pakettia komissio esitti myös suunnitelmia
tekstiilien kestävyyden, korjattavuuden ja kierrätettävyyden parantamiseksi sekä uusia sääntöjä,
joilla lisätään kuluttajien mahdollisuuksia vaikuttaa vihreään siirtymään ja varmistetaan, että
kuluttajat saavat enemmän tietoa tuotteiden
ympäristökestävyydestä ja että heitä suojellaan
paremmin viherpesulta.

myös tehnyt ehdotuksen, jolla kielletään muualla
maailmassa metsäkatoa aiheuttavien tavaroiden
ja hyödykkeiden pääsy EU:n sisämarkkinoille.

Komissio esitti kesäkuussa 2022 kaksi uutta
säädösehdotusta luonnon palauttamiseksi kaikkialle EU:ssa. Ehdotettu luonnon ennallistamista
koskeva säädös on keskeinen ilmastonmuutoksen
ja luontokadon pahimpien vaikutusten ehkäisemisessä. Siinä keskitytään ennallistamaan EU:n
kosteikkoja, jokia, metsiä, niittyjä, meriekosysteemejä ja kaupunkiympäristöjä sekä
niiden lajistoa. Äskettäin ehdotetuilla kemiallisia
torjunta-aineita koskevilla säännöillä vähennetään torjunta-aineiden käyttöä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, pienennetään EU:n
elintarvikejärjestelmän ympäristöjalanjälkeä, suojellaan kansalaisten ja maataloustyöntekijöiden
terveyttä ja hyvinvointia sekä lievennetään taloudellisia menetyksiä, joita maaperän laadun heikkeneminen ja torjunta-aineiden aiheuttama pölyttäjäkato aiheuttavat. Tämä on osa EU:n tavoitetta
suojella lakisääteisesti vähintään 30 prosenttia
maa-alueistaan ja 30 prosenttia merialueistaan
vuoteen 2030 mennessä, kuten EU:n
biodiversiteettistrategiassa esitetään. Komissio on

Tarve kehittää ilmastonmuutoksen torjuntaan
yhdessä ratkaisuja alhaalta ylös -menetelmällä on
myös syy siihen, että puheenjohtaja von der Leyen
käynnisti unionin tilasta vuonna 2020 pitämässään
puheessa uusi eurooppalainen Bauhaus -liikkeen,
jonka tavoitteena on tehdä vihreästä siirtymästä
kestävä, kaunis ja osallistava kokemus kansalaisille
heidän jokapäiväisessä elämässään. Komissio
julkisti syyskuussa 2021 Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinnon ja Uuden eurooppalaisen Bauhausin
nousevien tähtien palkinnon 20 voittajaa. Komissio
käynnisti keväällä 2022 uuden eurooppalaisen
Bauhausin laboratorion ja järjesti kesällä uuden
eurooppalaisen Bauhausin festivaalin näkyvyyden
tarjoamiseksi kasvavalle liikkeelle. Laboratorio tukee
liikettä sellaisten välineiden, ratkaisujen ja politiikkatoimien testaamisessa, jotka edistävät muutosta
kentällä. Ajattelutapaa toteuttaa käytännössä
komission uusi tutkimuskeskus Sevillassa, sillä se
ei ole pelkästään täysin hiilineutraali vaan se on
jopa energiapositiivinen. Uusi eurooppalainen Bauhaus osoittaa, että Euroopan vihreän kehityksen
ohjelmassa on kyse muustakin kuin inspiroivien ja
toimivien ratkaisujen etsimisestä ilmastonmuutokseen. Tarkoituksena on suunnitella koteja ja kaupunkeja ihmisten elämää parantavalla tavalla.

Jotta Euroopan vihreä siirtymä onnistuisi, tarvitaan
kansalaisten ja yritysten tukea ja aktiivista
osallistumista kaikkialla Euroopan unionissa.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan on sen
vuoksi sisällytetty eurooppalainen ilmastosopimus, joka kokoaa yhteen kansalaisia eri puolilta
EU:ta toimimaan yhdessä ilmaston ja kestävyyden
puolesta vapaaehtoislähettiläinä.

VÄHENNETÄÄN torjunta-aineiden

50 % vuoteen
2030 mennessä
käyttöä

Uusi eurooppalainen
Bauhaus on liike, jolla
vihreästä siirtymästä tehdään
kestävä ja osallistava
kokemus kansalaisille heidän
jokapäiväisessä elämässään.
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Kesäkuussa 2022 komissio ankkuroi kestävyyskriteerit tiukasti kahdenvälisiin kauppasopimuksiinsa. Tällä on merkitystä, koska EU on
maailman johtava kauppamahti. Kauppasopimusten kestävän kehityksen näkökohtien tarkastelun
jälkeen EU aikoo tehdä tiiviimpää yhteistyötä kauppakumppaneidensa kanssa keskeisten kestävyyskriteerien ja etenkin Pariisin sopimuksen ja
Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten
täytäntöönpanemiseksi. Uudet tavoitteemme
näkyvät jo EU:n ja Uuden-Seelannin kauppasopimuksessa, joka tehtiin 1.7.2022. Sopimukseen
sisältyy ensiluokkaisia kauppaa ja kestävyyttä
koskevia määräyksiä, mukaan lukien Pariisin sopimuksen noudattamiseen kytkettyjä pakotteita.

Maailmannäyttämöllä Euroopan unioni vaati Glasgow’ssa marraskuussa 2021 pidetyssä Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa
(COP26) merkittävää edistymistä Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa, jotta voidaan varmistaa, että maailmanlaajuinen tavoite rajata
maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen on
edelleen saavutettavissa. Erittäin innovatiivisena
teollistuneena alueena EU innostaa muita esimerkillään. Glasgow’ssa komissio lupasi miljardi
euroa maailman metsien suojeluun, sillä metsät ovat
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja biologisen
monimuotoisuuden suojelemisessa olennaisen
tärkeitä. Uraauurtava oikeudenmukaisen energiasiirtymän kumppanuus Etelä-Afrikan kanssa auttaa
maata irtautumaan hiilestä ja toimii mallina ilmastoja teknologiayhteistyölle muiden kumppaneiden,
kuten Vietnamin, kanssa. EU ja sen jäsenvaltiot ovat
edelleen suurin julkisen ilmastorahoituksen
antaja kehittyvissä talouksissa. EU:n vihreä allianssi
Japanin kanssa vahvistaa tiivistä yhteistyötä, jota
teemme demokratioiden kanssa ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Kesäkuussa EU auttoi myös Maailman kauppajärjestön 12. ministerikokouksessa saamaan aikaan
merkittävän sopimuksen, jolla puututaan
haitallisiin kalastustukiin maailmanlaajuisesti.
Sopimuksella kielletään tuet laittomalle, ilmoittamattomalle ja sääntelemättömälle kalastukselle
ja tiettyjen kalakantojen liikakalastukselle. Nämä
kaksi ilmiötä tyhjentävät valtamerten kalakantoja.
Tämän toteuttamiseksi ja ottaakseen vetovastuun
yhteisestä maailmanlaajuisesta lähestymistavasta
merten suojelemiseen ja ennallistamiseen komissio julkisti uuden kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevan ohjelmansa. EU suojelee valtameriä tuleville sukupolville.

EUROOPAN DIGITAALISEN
VUOSIKYMMENEN
EDISTÄMINEN
EU on edelläkävijä tiellä kohti turvallista ja luottamusta herättävää digitaalista maailmaa. Koronaviruspandemia on osoittanut digitalisaation hyödyt
jokapäiväisessä elämässä ja sen, miksi Euroopan
ihmiskeskeinen digitaalinen siirtymä on oikea
tapa edetä. Vapauden olla yhteydessä ystäviin ja
sukulaisiin rajojen yli on oltava oikeus eikä
etuoikeus. Vapaudesta työskennellä tai opiskella
etäyhteyksin on nopeasti tulossa totta monille
eurooppalaisille, mikä avaa uusia mahdollisuuksia
nuorille perheille, yrityksille ja maaseutuyhteisöille.
Kun yksityis- ja työelämä siirtyy entistä enemmän
verkkoon, myös perusoikeuksien ja datan suojelua
verkossa on lisättävä.

Katalonialainen Maria Teresa
Ferres, jonka suku on kalastanut
viiden sukupolven ajan, on perustanut
”Naisten meri” -osuuskunnan, joka
edistää eettistä suhtautumista
mereen ja naisten roolin näkyvyyttä
kalastusalalla.
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Komissio esitti tammikuussa 2022 ehdotuksen eurooppalaiseksi julistukseksi digitaalisista oikeuksista ja periaatteista. Euroopan
parlamentti ja neuvosto ovat liittyneet neuvotteluihin komission kanssa lopullisesta tekstistä, joka
kaikkien kolmen toimielimen on määrä hyväksyä.
Tämä ehdotus on jatkoa useille merkittäville EU:n
säädöksille, joilla rakennetaan turvallisempaa ja
vapaampaa digiympäristöä Euroopassa ja sen
ulkopuolella.

suuria digitaalialan yrityksiä käyttämästä väärin
markkinavoimaansa ja mahdollistavat uusien
toimijoiden pääsyn markkinoille. Digimarkkinasäädöksen myötä komissio toimeenpanee
ensimmäisenä maailmassa teknologiajättien
markkinoiden sääntelyä, joka kattaa lukuisia
käytäntöjä ja digitaalisia palveluja.

Komissio julkaisi odotetun luonnoksen tekoäly
säädökseksi huhtikuussa 2021. Se on maailman
edistyksellisin yritys säännellä tekoälyteknologioita.
Siinä esitetään riskiperusteinen ja monialainen
sääntelymalli tekoälyjärjestelmien käyttöön EU:ssa
ja sen sisämarkkinoilla. Komissio haluaa yhdenmukaistaa tekoälyä koskevat säännöt koko EU:ssa
ja varmistaa siten oikeusvarmuuden, kannustaa
tekoälyyn liittyviin investointeihin ja innovointiin ja
rakentaa yleistä luottamusta siihen, että tekoälyjärjestelmiä käytetään eurooppalaisia arvoja ja
perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla.
Komission datahallintosäädös, josta sovittiin
Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa syksyllä 2021, lisää luottamusta datan jakamiseen.
Sitä täydennettiin helmikuussa 2022 ehdotuksella
datasäädökseksi, jossa vahvistetaan uudet
säännöt siitä, kuka voi käyttää ja päästä näkemään
EU:ssa eri talouden aloilla tuotettua dataa. Lisäksi
komissio perustaa strategisille aloille yhteisiä
eurooppalaisia data-avaruuksia, joihin osallistuu
sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Tämän vuoden huhtikuussa saavutettiin toinen
virstanpylväs, kun saavutettiin yhteisymmärrys
digipalvelusäädöksestä. Se on maailmassa
ensimmäinen laatuaan digitaalisen sääntelyn
alalla. Säädöksen periaatteena on, että mikä on
laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa. Erittäin suuriin verkkoalustoihin ja hakukoneisiin sovelletaan tiukempia vaatimuksia käyttäjien suojelemiseksi laittomilta sisällöiltä, tavaroilta ja palveluilta. Lisäksi verkkoalustojen ja
hakukoneiden on arvioitava ja lievennettävä laajempia haittoja, joita niiden toiminnasta ja algoritmeista saattaa aiheutua perusoikeuksille, lasten
hyvinvoinnille ja kansalaiskeskustelulle. Sekä digimarkkinasäädös että digipalvelusäädös hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa
heinäkuun alussa. Ne tulevat voimaan tänä vuonna
ja niitä aletaan soveltaa vuonna 2023.

EU:n lainsäätäjät saavuttivat maaliskuussa 2022
virstanpylvään sopiessaan digimarkkinasäädöksestä, jolla säännellään suurten verkkoalustojen,
niin sanottujen portinvartijoiden, toimintaa EU:n
digitaalisten sisämarkkinoiden avoimuuden ja
oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Näihin
portinvartijoihin sovelletaan useita selkeästi
määriteltyjä velvoitteita ja kieltoja, jotka estävät

Ihmiskeskeinen digitaalinen siirtymä on perusta
Euroopan digitaalisen vuosikymmenen neljälle
pilarille: kansalaisten voimaannuttaminen
digiosaamisen avulla, yritysten digitalisaatio,
julkisten palvelujen digitalisointi ja digitaalisen infrastruktuurin vahvistaminen. Polku digitaaliselle
vuosikymmenelle -ohjelmassa, josta sovittiin
Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa

Digitaidot

Yritysten digitaalinen
muutos

Julkisten palvelujen
digitalisointi

29

Turvalliset ja kestävät
digitaaliset
infrastruktuurit

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen
vierailee Advanced Semiconductor Materials Lithography
(ASML) -yrityksessä Eindhovenissa Alankomaissa.
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heinäkuussa 2022, asetettiin näiden neljän pilarin
pohjalta konkreettisia tavoitteita ja luotiin vankka
täytäntöönpanomekanismi. Digitalisaatiota
edistetään NextGenerationEU-välineen puitteissa
250 miljardilla eurolla, jotta Eurooppa voi edistyä
kaikilla neljällä osa-alueella. Komissio aikoo esimerkiksi tänä vuonna antaa ehdotuksen tietoliikenneinfrastruktuurisäädökseksi, jolla edistetään
erittäin suuren kapasiteetin sähköisten viestintäverkkojen, mukaan lukien valokuitu- ja 5G-verkkojen,
tehokkaampaa ja nopeampaa käyttöönottoa koko
EU:ssa.

keskuspankki sopivat tammikuussa 2021 analysoivansa yhdessä erilaisia digitaaliseen euroon
liittyviä muotoiluvaihtoehtoja ja niistä seuraavia
sääntelyvaikutuksia. Keskuspankkiraha digitaalisessa muodossa tarjoaisi kuluttajille ja yrityksille
enemmän valinnanvaraa. Ottaen huomioon digitalisaation, nopeat maksutapojen muutokset ja kryptovarojen synnyn digitaalinen euro voisi täydentää
käteisrahaa ja vastata uusiin maksutarpeisiin.
Rahoitusvakauden säilyttämiseksi innovointia kuitenkaan estämättä ja kryptovarasektorin houkuttelevuuden vaalimiseksi EU on ensimmäinen sääntelytaho maailmassa, joka suojelee kansalaisiaan
joiltakin kryptovarasijoituksiin liittyviltä riskeiltä. EU:n
lainsäätäjät saavuttivat kesäkuussa 2022 tärkeän
yhteisymmärryksen komission ehdottamasta kryptovaroja koskevasta asetuksesta.

Komission helmikuussa 2022 hyväksymä ehdotus
EU:n sirusäädökseksi on EU:ssa tapahtuvan muutoksen lippulaivahanke. Digitaalista tulevaisuutta ei
ole ilman siruja. Niitä käytetään puhelimissa, tietokoneissa, autoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja kaikissa verkkoon tai toisiinsa kytkettävissä laitteissa.
Pandemian aiheuttamat toimitusketjun häiriöt ovat
lisänneet tarvetta investoida hyödyntäen Euroopan
puolijohteiden maailmanluokan tutkimuspohjaa,
jotta päästään takaisin suunnittelun ja tuotannon
huipulle. EU ja sen jäsenvaltiot ovat saaneet liikkeelle
43 miljardia euroa julkisia investointeja, mikä on jo
houkutellut Yhdysvaltojen suurimman siruvalmistajan investoimaan EU:hun 19 miljardia euroa.

EU:n avaruusohjelma tarjoaa jo nyt arvostettua
dataa ja palveluja monenlaisille päivittäisille sovelluksille, esimerkiksi kaupallisen liikenteen ja henkilökohtaisen navigoinnin, täsmäviljelyn ja ilmastonmuutoksen ratkaisujen tukemiseksi. Euroopan komissio ehdotti helmikuussa 2022 kahta uutta lippulaiva-aloitetta, joilla tehostettaisiin satelliittipohjaisia
suojattuja yhteyksiä ja avaruusliikenteen hallintaa.
Kesäkuussa 2021 perustettu EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto tarjoaa EU:lle
ja Yhdysvalloille toimivan foorumin lähestymistapojensa koordinoimiseksi ja yhteistyön syventämiseksi
keskeisissä digitaalialan, teknologian, talouden ja
kaupan kysymyksissä. Sen ensimmäisen kokous
pidettiin Pittsburghissa Pennsylvaniassa 29. syyskuuta 2021 ja toinen Paris-Saclay-yliopistossa Ranskassa 16. toukokuuta 2022. Neuvoston eurooppalainen ja yhdysvaltalainen puheenjohtaja ilmoittivat
uusista aloitteista, jotka koskevat toimitusketjuja,
ruokaturvaa, uutta teknologiaa, digitaalista infrastruktuuria ja kauppaa. Nämä aloitteet vahvistavat
EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisiä demokraattisia arvoja
ja vahvistavat transatlanttista kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, hyödyttävät työntekijöitä ja perheitä Atlantin molemmin puolin ja muovaavat maailmanlaajuista digitaalista ja teknologista siirtymää.

Ehdotus EU:n
sirusäädökseksi on
Euroopassa tapahtuvan
muutoksen lippulaivahanke.
Lisäksi komissio on antanut tarkistetun tiedonannon
valtiontukisäännöistä merkittäville Euroopan
yhteisen edun mukaisille hankkeille, joilla
tuetaan merkittäviä rajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja läpimurtoinnovaatioihin, esimerkiksi
akkujen arvoketjussa.
Digitaalisen siirtymän kaksi vahvasti nousevaa
osa-aluetta ovat rahoitus ja avaruus, ja myös näillä
osa-alueilla EU on edelläkävijä. Komissio ja Euroopan

Lisäksi puheenjohtaja von der Leyen ja Intian
pääministeri Narendra Modi sopivat huhtikuussa
2022 EU:n ja Intian yhteisen kauppa- ja teknologianeuvoston perustamisesta kauppaan, talouteen ja teknologiaan liittyvien keskeisten haasteiden
ratkaisemiseksi ja yhteistyön edistämiseksi näillä
aloilla. Euroopan unioni tekee yhteistyötä
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samanmielisten kumppaneiden kanssa eri puolilla
maailmaa muokatakseen digiympäristölle maailmanlaajuisia sääntöjä. Uudistamme digitaalisia
suhteita keskeisiin kumppaneihin asettaaksemme
digitaaliselle kaupankäynnille säännöt kytkien tämän
sisäisten uudistustemme toteuttamiseen. Japanin
kanssa sovittiin digitaalisesta kumppanuudesta toukokuussa 2022 pidetyssä EU:n ja Japanin huippukokouksessa, ja vastaavia neuvotteluja käydään
Singaporen ja Etelä-Korean kanssa.

enimmillään 627 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2022
komissio käynnisti Euroopan innovaationeuvoston
20 miljoonan euron tukitoimen, joka on kohdennettu
vähintään 200 ukrainalaiselle syväteknologian startup-yritykselle, ja valitsi vielä 74 innovatiivista
startup- ja pk-yritystä. Niiden on määrä saada
382 miljoonan euron rahoitus.
Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma hyväksyttiin heinäkuussa 2022. Siihen sisältyy viisi suurta
lippulaivaohjelmaa, joilla EU pyritään nostamaan
syväteknologian innovoinnin johtoon maailmassa.
Ohjelman avulla on mahdollista saada liikkeelle noin
45 miljardia euroa yksityisiltä institutionaalisilta
sijoittajilta laajentumisvaiheessa olevien yritysten
tukemiseen. Lisäksi innovaatio-ohjelman puitteissa
perustetaan ohjelma miljoonan ihmisen kouluttamiseksi syväteknologian aloille, joita ovat esimerkiksi uudet materiaalit, synteettinen biologia ja
ympäristöä säästävä teknologia.

MAAILMANLUOKAN TUTKIMUSJA INNOVOINTITOIMINTAA
Vuoteen 2027 ulottuvalla 95,5 miljardin euron rahoituksella Horisontti Eurooppa on maailman suurin
kansainvälinen tutkimus- ja innovointiohjelma. Sekä
vihreä että digitaalinen siirtymä Euroopassa riippuvat maailmanluokan tutkimuksesta ja innovoinnista.
Komissio käynnisti syyskuussa 2021 viisi EU:n tutkimus- ja innovaatiomissiota, joissa etsitään
konkreettisia ratkaisuja joihinkin tämän hetken
suurimmista haasteista.

Käynnistämällä EU:n ja Catalystin kumppanuuden komissio vahvistaa myös toimia vihreän teknologian edelläkävijähankkeiden edistämiseksi.
Tämän uuden kumppanuuden tavoitteena on edistää
ja kasvattaa investointeja vaikutuksiltaan merkittäviin EU:hun sijoittautuneisiin hankkeisiin, jotka
koskevat kriittisiä ilmastoteknologioita, joiden odotetaan tulevaisuudessa mahdollistavan ilmastoneutraalin talouden (vihreä vety, kestävät lentopolttoaineet, hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmasta ja
pitkäkestoinen energian varastointi). Kumppanuus
käynnistettiin COP26-kokouksessa, ja sen avulla on
mahdollista saada liikkeelle jopa

Euroopan innovaationeuvosto, joka on Horisontti
Eurooppa -puiteohjelman lippulaivahanke, myönsi
14. lokakuuta 2021 65 innovatiiviselle startup-yritykselle ja pk-yritykselle 363 miljoonaa euroa rahoitusta terveydenhuollon, digitaaliteknologian, energian, bioteknologian, avaruusalan ja muiden alojen
läpimurtoinnovaatioihin. Joulukuussa 2021 valittiin
vielä 99 startup-yritystä, joille myönnetään

MISSIOIDEN AIHEALUEET

Maaperän terveys
ja elintarvikkeet

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen ja
yhteiskunnallinen
muutos

Ilmastoneutraalit ja
älykkäät kaupungit

Syövän torjunta

Terveet valtameret,
meret sekä rannikko- ja
sisävedet
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840 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä ja
auttaa saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman tavoitteet ja EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteet.

mukaisesti. Tämän vuoksi von der Leyenin komissio
on perustanut oikeudenmukaisen siirtymän
mekanismin, jolla siirtymästä vaikeimmin selviytyville EU:n alueille ohjataan vuoteen 2027 mennessä jopa 55 miljardia euroa. Se on myös ehdottanut sosiaalista ilmastorahastoa, joka rahoitettaisiin suoraan Euroopan päästökauppajärjestelmästä saaduilla tuloilla ja joka auttaisi yhteiskunnan
heikoimmassa asemassa olevia kotitalouksia selviytymään energia- ja liikennekuluistaan.

Euroopan tutkimusneuvoston tukemat tutkijat
ovat kuluneen vuoden aikana saaneet merkittäviä
kansainvälisiä lääketieteen, astrofysiikan ja matematiikan alan palkintoja sekä kaksi Nobel-palkintoa,
kemian ja fysiikan alalla. Äskettäin tehtyjen selvitysten mukaan Euroopan tutkimusneuvosto on
rahoittanut satoja tutkimushankkeita, jotka ovat
EU:n ilmastotoimien, terveyspolitiikan ja digitaalisen
muutoksen kannalta keskeisiä, ja useampi kuin joka
kymmenes avustuksensaaja on perustanut startup-yrityksiä tai siirtänyt tutkimustuloksiaan muille
yrityksille.

Parlamentti ja neuvosto
pääsivät kesäkuussa
2022 historialliseen
yhteisymmärrykseen riittäviä
vähimmäispalkkoja
koskevasta direktiivistä.

Lisäksi EU aikoo Horisontti Eurooppa -ohjelman
tuella yli kaksinkertaistaa vetylaaksojen määrän
nykyisestä 21:stä 50:een vuoteen 2025 mennessä
ja näin saada teollisuuden ja jäsenvaltiot lisäämään
investointeja. EU aikoo myös laajentaa olemassa
olevan vetylaaksojen verkoston muualle maailmaan
perustamalla sata vetylaaksoa Mission Innovation -aloitteen avulla (maailmanlaajuinen aloite
puhtaan energian innovoinnin nopeuttamiseksi toimintakeskeisen yhteistyön avulla). Lisäksi komissio
on myöntänyt Erasmus+ -ohjelmasta noin 4 miljoonaa euroa, joilla tuetaan teollisuuden ja koulutuksen
välistä pitkän aikavälin kumppanuutta vetytaloudessa tarvittavan osaamisen kehittämiseksi ja sen
saattamiseksi kaikkien oppilaitosten saataville.

EU:n reaktiot pandemiaan ja nyt Venäjän sotaan
Ukrainaan vastaan toimivat lyhyen aikavälin
joustavuuden ja pitkän aikavälin vision yhdistelmän
ansiosta. Tämä joustava lähestymistapa, joka
perustuu Euroopan sosiaalisen markkinatalouden
arvoihin, toteutuu komission perustamassa hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen
tukiohjelmassa (SURE). SURE on auttanut työnantajia pitämään työntekijät työllistettyinä maksamalla heidän palkkansa sulkutoimien aikana.
Rahoitustukea on maksettu 92 miljardia euroa 19
jäsenvaltiolle suoraan tuensaajien hyväksi.
Pelkästään vuonna 2020 SURE-välineestä sai
EU:ssa tukea noin 31 miljoonaa ihmistä ja 2,5 miljoonaa yritystä. SURE tuki lähes 30:tä prosenttia

Venäjän hyökättyä Ukrainaan EU lopetti meneillään
olevan yhteistyön venäläisten julkisyhteisöjen ja niihin liittyvien elinten kanssa EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmissa, sulki pois mahdollisuuden tulevaan
yhteistyöhön venäläisten oikeushenkilöiden kanssa
ja käynnisti toimenpiteitä Ukrainan tutkimusyhteisön
tukemiseksi. Ukraina voi jo nyt saada EU:n rahoitusta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta.
Komissio on jo osoittanut 25 miljoonaa euroa uuteen
Marie Skłodowska-Curie -toimeen, josta myönnetään 200 ukrainalaiselle tutkijalle apuraha
tutkimustyöhön EU:n yliopistoissa.

PIDETÄÄN KAIKKI
EUROOPPALAISET MUKANA
Vihreän ja digitaalisen siirtymän on tapahduttava
sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja Euroopan
sosiaalisen markkinatalouden arvojen
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SUREVÄLINEEN avulla tuettiin lähes
30:tä prosenttia kokonaistyöllisyydestä
ja neljäsosaa kaikista yrityksistä sen
19 EDUNSAAJAMAASSA

kehittämistä, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmiä, rahoitetaan koulutusohjelmia ja työllisyysjärjestelyjä sekä tarjotaan koulutarvikkeita ja aineellista apua sitä eniten tarvitseville.

Rahoitustukea
on maksettu
92 MILJARDIA EUROA

Valtiontuet ovat myös olleet tärkeä osa komission taloudellisia pandemian vastatoimia. Komissio on tehnyt kriisin alkamisen jälkeen yli 1 430
valtiontukipäätöstä ja hyväksynyt lähes 1 010
kansallista toimenpidettä, joiden hyväksytty kokonaismäärä on noin 3,2 biljoonaa euroa. Tilapäisistä
puitteista valtiontukitoimenpiteille covid-19-epidemiassa luovuttiin asteittain 30. kesäkuuta 2022
mennessä.
Komissio antoi marraskuussa 2021 tiedonannon
uusia haasteita vastaavasta kilpailupolitiikasta. Siinä tuodaan esiin kilpailupolitiikan merkitystä Euroopan elpymisessä, vihreässä
ja digitaalisessa siirtymässä sekä palautumiskykyisten sisämarkkinoiden luomisessa. Tiedonannossa
korostetaan kilpailupolitiikan sisäänrakennettua
kykyä mukautua uusiin markkinaolosuhteisiin,
politiikan painopisteisiin ja käyttäjien tarpeisiin.
Lisäksi komissio tarkastelee parhaillaan kilpailupolitiikan välineitä varmistaakseen, että kaikkien
osa-alueiden (sulautumiset, kilpailunrajoitukset ja
valtiontukien valvonta) välineet säilyvät tarkoituksenmukaisina, ja täydentääkseen nykyistä välinevalikoimaansa.

19 jäsenvaltiolle

kokonaistyöllisyydestä ja neljäsosaa kaikista yrityksistä sen 19 edunsaajamaassa. Vuonna 2021
SURE-tuki työpaikkojen suojelemiseksi jatkui ja loi
pohjaa talouden vahvalle elpymiselle.
EU:n työmarkkinat ovat tällä hetkellä vahvemmat
kuin vuosikymmeniin. Vuoden 2021 alusta vuoden
2022 alkuun EU:ssa syntyi lähes 6 miljoonaa
työpaikkaa. Talouden elpyessä jäsenvaltiot siirtyivät vähitellen lyhyen aikavälin poikkeustoimenpiteistä tulevaisuuteen suuntautuviin työmarkkinatoimenpiteisiin tehokkaasta työllisyyden
aktiivituesta (EASE) annetun komission suosituksen mukaisesti. Vaikka Venäjän Ukrainassa
käymällä sodalla on vakava vaikutus tiettyihin
aloihin, EU:n työllisyysluvut ovat toistaiseksi
pysyneet suurin piirtein ennallaan ja työttömyys
on ennätyksellisen alhaisella tasolla (6,0 % kesäkuussa 2022). Vaikka taloudellinen epävarmuus
jatkuu, tämänhetkisten kehitysarvioiden mukaan
työllisyys kasvaisi edelleen vuonna 2023.

Kuten pandemia on osoittanut, vahva sosiaalinen
markkinatalous, jossa on etusijalla ihmisten hyvinvointi, on selviytymiskykyisin malli pandemian
jälkeisessä teknologiavetoisessa maailmassa.
Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan kolmea kunnianhimoista työllisyyteen, osaamiseen ja köyhyyden
vähentämiseen liittyvää yleistavoitetta, jotka EU:n
on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Porton huippukokoukseen kokoontuneet EU:n
johtajat pitivät ehdotusta tervetulleena. Keskeinen
rahoitusväline Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarin täytäntöönpanossa on Euroopan sosiaalirahasto, jonka kokonaisbudjetti on 99 miljardia euroa. Kaikki jäsenvaltiot esittivät kesäkuussa
2022 kansalliset tavoitteensa, joilla ne osoittivat
sitoutuneensa täyttämään Porton huippukokouksessa annetut lupaukset.

Toinen väline elpymisen aikaansaamiseksi koko
EU:ssa ja erityisesti kasvun vauhdittamiseksi
vähemmän kehittyneillä alueilla on ollut
koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu
(REACT-EU). Koheesiopolitiikan varoja lisättiin
merkittävästi, yli 50 miljardilla eurolla. REACT-EU
oli
ensimmäinen
NextGenerationEU-elpymisvälineen puitteissa käytetty väline.
Ensimmäinen maksu suoritettiin jo kesäkuussa
2021. Nämä nopeat toimet lievensivät pandemiakriisin vaikutuksia ja auttoivat siirtymässä pitkän
aikavälin elpymissuunnitelmaan. REACT-EUvälineestä tuetaan yrityksiä ja liiketoiminnan

Heinäkuussa 2020 esitetty Euroopan osaamisohjelma on viisivuotissuunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja yrityksiä
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Neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2022 yksilöllisiä
oppimistilejä ja pieniä osaamiskokonaisuuksia (microcredentials) koskevat suositukset.
Taatakseen, että Eurooppa pysyy koulutuksessa
maailman parhaimmiston joukossa, komissio on
esittänyt eurooppalaisen yliopistostrategian.
Sillä parannetaan merkittävästi EU:n korkea-asteen koulutusjärjestelmien kilpailukykyä laajentamalla ja syventämällä kansainvälistä yhteistyötä.
Näin luodaan paremmat edellytykset lahjakkuuksien menestymiselle osaamisyhteiskunnassa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilaria koskevassa
toimintasuunnitelmassa asetetut
yleistavoitteet, jotka on määrä
saavuttaa vuoteen 2030 mennessä
vähintään

78 %:n

20–64-vuotiaista olisi oltava
työssä vuoteen 2030 mennessä

Parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa
2022 historialliseen yhteisymmärrykseen
riittäviä vähimmäispalkkoja koskevasta
direktiivistä, jota komissio oli ehdottanut
lokakuussa 2020. Von der Leyenin komissio on
pitänyt tätä säädöstä erittäin tärkeänä alusta
alkaen, sillä se auttaa parantamaan vähimmäispalkkojen riittävyyttä ja työntekijöiden mahdollisuuksia saada vähimmäispalkkasuoja kaikkialla EU:ssa.

vähintään

60 %:n

kaikista aikuisista olisi osallistuttava
vuosittain koulutukseen vuoteen
2030 mennessä

Suojellakseen työntekijöitä työelämän digitalisaatioon liittyviltä uusilta haasteilta komissio ehdotti
joulukuussa 2021 direktiiviä työolojen parantamisesta alustatyössä. Ehdotuksella pyritään
varmistamaan, että digitaalisten alustojen välityksellä työskenteleville henkilöille myönnetään
heidän todellisia työjärjestelyjään vastaava oikeudellinen asema ja että he voivat nauttia niistä
työntekijöiden oikeuksista ja sosiaalietuuksista,
joihin heillä on oikeus. Ehdotuksessa käsitellään
myös monimutkaisia alustojen algoritmien hallinnan kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa
läpinäkyvyys ja se, että järjestelmää valvoo ihminen.

vähintään

15 miljoonaa

ihmistä vähemmän köyhyystai syrjäytymisriskissä

kehittämään enemmän ja entistä parempaa osaamista, korjaamaan työmarkkinoiden puutteita ja
menestymään vihreämmässä ja digitaalisemmassa taloudessa. Marraskuussa 2020 käynnistetty osaamissopimus auttaa yrityksiä, työntekijöitä, paikallisviranomaisia, työmarkkinaosapuolia,
koulutuksen tarjoajia ja työvoimapalveluja yhdessä
kartoittamaan, mitä taitoja eri aloilla tarvitaan, ja
sopimaan työntekijöiden uudelleenkouluttamisesta. Sopimuksessa on tähän mennessä mukana
yli 600 organisaatiota, jotka ovat luvanneet auttaa
1,5 miljoonan ihmisen täydennyskouluttamisessa.

Komissio esitti joulukuussa myös yhteisötalouden
toimintasuunnitelman. Lisäämällä tukea
yhteisötaloudelle sekä luodaan työpaikkoja että
annetaan organisaatioille mahdollisuus lisätä
yhteiskunnallista vaikutustaan kaikkialla EU:ssa
Toimintasuunnitelma helpottaa yhteisötalouden

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Romanian
yritysmaailma perusti yhdessä jobs4ukr.comverkkoalustan, joka auttaa ukrainalaisia pakolaisia
löytämään töitä eri puolilta EU:ta.
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Global Gateway perustuu viiteen periaatteeseen, jotka ovat kestävyys, ihmisoikeuksien ja
sosiaalisten oikeuksien levittäminen hyvää hallintotapa, turvallisuus ja yksityisten investointien houkutteleminen. Siinä on kyse paremman arvoihin
perustuvan vaihtoehdon tarjoamisesta. EU tekee
tiivistä yhteistyötä samanmielisten kumppaneiden
kanssa tämän aloitteen toteuttamiseksi.

organisaatioiden menestymistä ja kasvua
lisäämällä niiden näkyvyyttä, luomalla oikeanlaiset
poliittiset ja oikeudelliset puitteet ja auttamalla
toiminnan aloittamisessa ja sen laajentamisessa.
EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailmanlaajuisesti
edelläkävijöitä yhteisöverotuksen uudistamisessa.
Sen jälkeen kun 137 maata oli allekirjoittanut
vuonna 2021 kansainvälisen sopimuksen 15
prosentin tosiasiallisesta veroasteesta, komissio
ehdotti direktiiviä, jolla varmistetaan vähimmäisveroasteen toteutuminen suurten monikansallisten konsernien maailmanlaajuisessa
toiminnassa. Ehdotuksella täytetään EU:n lupaus
panna ensimmäisten joukossa nopeasti täytäntöön
historiallinen maailmanlaajuinen verouudistussopimus, jolla pyritään lisäämään kansainvälisen yhteisöverokehyksen oikeudenmukaisuutta,
läpinäkyvyyttä ja vakautta.

Global Gatewayn ansiosta EU auttaa kahden
tehtaan rakentamisessa Ruandaan ja Senegaliin uusimpien mRNA-rokotteiden valmistamista varten. Ensi vuodesta alkaen näitä
rokotteita myydään Afrikan maihin voittoa tavoittelemattomalla hinnalla. Vastaava hanke on
vireillä myös Ghanan ja Etelä-Afrikan kanssa.
Global Gatewayllä tuetaan jo myös Saharan
vihreää muuria elintarviketuotannon lisäämiseksi
Nigeristä ja Senegalista Etiopiaan suojaksi elintarvikepulalta ja ilmastonmuutokselta.

EUROOPAN GLOBAL
GATEWAY -STRATEGIA

EU investoi vahvasti turvallisuuden, vakauden ja
vaurauden luomiseen naapurialueillaan. EU:lla on
Länsi-Balkania varten lähes 30 miljardin euron
talous- ja investointipaketti (määrä vastaa kolmannesta alueen yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta), joka sisältää kymmenen lippulaivainvestointia kestävään liikenteeseen, puhtaaseen
energiaan, ympäristöön ja ilmastoon, digitaaliseen
tulevaisuuteen, yksityiseen sektoriin ja inhimilliseen pääomaan. EU:n investoinneilla tuetaan myös
nopeaa vihreään energiaan siirtymistä Länsi-Balkanilla ja asteittaista luopumista hiilestä

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti syksyllä 2021 Global Gateway -strategiasta, joka
on Euroopan vastaus maailman valtaviin investointitarpeisiin. Investointeja tarvitaan puhtaaseen
energiaan, tulvankestäviin teihin ja siltoihin sekä
äärimmäisiä helleaaltoja kestäviin rakennuksiin,
terveydenhuoltojärjestelmien valmistamiseen
tulevaisuuden pandemioihin ja maatalouden
sopeuttamiseen kuivempiin olosuhteisiin, työntekijöiden varustamiseen tulevaisuuden työpaikkoja
vastaavilla taidoilla ja digitaaliseen infrastruktuuriin, koska uuden talouden polttoainetta on
data.
Global Gateway auttaa mahdollistamaan tällaiset
investoinnit, olivatpa ne julkisia tai yksityisiä. Näin
edistetään älykkäitä, puhtaita ja turvallisia yhteyksiä digitaali-, energia- ja liikennealoilla ja vahvistetaan terveydenhuolto-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmiä kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi EU
laajentaa kumppaneilleen suunnattua tarjoustaan
tukea suuria infrastruktuurihankkeita eri
puolilla maailmaa keskittyen vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Team Europe pyrkii
vuoteen 2027 mennessä saamaan liikkeelle jopa
300 miljardin euron investoinnit, joista puolet Afrikassa.

35

UNIONIN TILA 2022
SAAVUTUKSET

ensisijaisena energianlähteenä. Vuonna 2022 EU
otti myös merkittävän askeleen liittymisneuvottelujen aloittamiseksi Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa.

Global Gateway -investoinnit ovat kestäviä sekä
ympäristön että kumppanimaiden talouden kannalta. Näissä investoinneissa asetetaan aina ihmiset etusijalle. Hankkeet suunnitellaan aina
yhdessä kumppanien kanssa, jotta voidaan
varmistua, että niistä saadaan pysyviä hyötyjä
paikallisyhteisöille. Euroopalla on tässä selvä
strateginen intressi. On EU:n edun mukaista tehdä
yhteistyötä maapallon hyväksi, parantaa naapureiden ja kumppaneiden kykyä selviytyä kaikenlaisista häiriöistä ja korvata kestämättömät riippuvuussuhteet tasapainoisemmilla keskinäisen riippuvuuden suhteilla.

Itäisessä kumppanuudessa EU mobilisoi eri
aloilla kaikkiaan jopa 17 miljardin euron investoinnit. Tähän sisältyy digitaalisia yhteyksiä koskevia
hankkeita, kuten valokuitukaapelin asentaminen Mustanmeren alta ja nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen. EU haluaa myös
perustaa liikenneyhteyksiä, jotka helpottavat
ihmisten ja tavaroiden kuljettamista Kaukasian ja
EU:n välillä. Lisäksi eteläisellä naapurialueella
investoidaan 30 miljardia euroa pääasiassa uusiutuvan energian infrastruktuuriin.

GLOBAL GATEWAY: 5 INVESTOINTIPRIORITEETTIA

ILMASTO
JA ENERGIA

DIGITAALIALA
EU tukee
avointa ja
turvallista
internetiä

LIIKENNE
EU tukee kaikkia
vihreän,
älykkään ja
turvallisen
liikenteen
muotoja

EU tukee
investointeja ja
sääntöjä, joilla
valmistellaan
siirtymistä
puhtaaseen
energiaan

KOULUTUS
JA TUTKIMUS

TERVEYS
EU auttaa
vahvistamaan
toimitusketjuja
ja paikallista
rokotetuotantoa

KOULUTUS JA TUTKIMUS
EU investoi laadukkaaseen
koulutukseen ja panostaa
erityisesti tyttöihin ja naisiin
sekä haavoittuvassa
asemassa oleviin ryhmiin
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4. EUROOPPALAISEN
DEMOKRATIAN PERUSTA
puolueita ja säätiöitä sekä liikkuvia EU:n kansalaisia (jotka asuvat muussa EU-maassa kuin maassa,
jonka kansalaisia he ovat) koskevien EU:n sääntöjen ajantasaistamista. Tällaisia EU:n kansalaisia
on noin 13,5 miljoonaa, ja hyvin harva heistä käyttää oikeuttaan äänestää Euroopan parlamentin
vaaleissa ja kuntavaaleissa. Uusien ehdotusten
ansiosta liikkuvien kansalaisten on helpompi
äänestää.

KOMISSIO PITÄÄ KIINNI
DEMOKRATIASTA JA
OIKEUSVALTIOPERIAATTEESTA
Demokratia on hyökkäyksen kohteena Euroopassa.
Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on sotaa
demokratiaa vastaan. Ainoastaan Ukrainan kansa
voi tehdä suvereenisti päätöksiä omasta tulevaisuudestaan. Hyökkäys sotii tätä ajatusta vastaan. EU:n tuki Ukrainalle perustuu suoraan EU:n
demokraattisiin arvoihin. Ukrainan kansa näkee
EU:ssa demokratian, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaatteen sekä yksilön- ja taloudellisen
vapauden. Tätä EU edustaa. Demokratiaa ei kuitenkaan voida pitää EU:ssa itsestäänselvyytenä. Sitä
on vaalittava ja siitä on huolehdittava joka päivä.
Näin von der Leyenin komissio on pyrkinyt
tekemään toimikautensa alusta lähtien.

Komissio on EU:n perussopimusten valvoja.
Komission tehtävänä on suojella EU:n kansalaisten
oikeuksia riippumatta siitä, missä päin unionia he
asuvat. Oikeusvaltioperiaate on EU:ta yhdistävä
liima. Se on välttämätöntä EU:n perustana olevien
arvojen – demokratian, vapauden, tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien – suojelemiseksi. Kaikki 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet siihen suvereeneina valtioina ja vapaina kansoina mutta osana EU:ta.
Von der Leyenin komissio on ottanut käyttöön historiallisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n
valmiuksia edistää ja suojella oikeusvaltioperiaatetta. Komissio on perustanut kattavan oikeusvaltiomekanismin, johon kuuluu vuotuinen
vuoropuhelu Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission kesken sekä jäsenvaltioiden ja niiden
kansallisten parlamenttien, kansalaisyhteiskunnan
ja muiden oikeusvaltioasioiden sidosryhmien
kanssa.

Edustuksellinen demokratia edellyttää myös jatkuvaa uudistumista. Euroopan komissio esitti marraskuussa 2021 poliittisen mainonnan
läpinäkyvyyttä ja kohdentamista koskevan
ehdotuksen osana Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa ilmoitettuja toimenpiteitä,
joilla pyritään suojelemaan vaalien luotettavuutta
ja turvaamaan avoin demokraattinen keskustelu.
Ehdotettujen sääntöjen mukaan kaikki poliittiset
mainokset olisi selvästi merkittävä mainonnaksi
ja niissä olisi ilmoitettava muun muassa, kuka ne
on maksanut ja kuinka paljon ne ovat maksaneet.
Komissio ehdotti myös Euroopan tason poliittisia

Vuoropuhelun helpottamiseksi komissio on julkaissut vuosittain EU:n oikeusvaltiokertomukset,
joissa keskitytään neljään keskeiseen osa-alueeseen: oikeuslaitos, korruptiontorjuntakehys, tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontajärjestelmään liittyvät institutionaaliset kysymykset.
Kussakin kertomuksessa arvioidaan tilannetta
koko EU:ssa, ja siihen sisältyy 27 maakohtaista
lukua, joissa tarkastellaan kehitystä jäsenvaltioissa. Tähän mennessä on julkaistu kolme kertomusta, viimeisin heinäkuussa 2022. Tästä vuodesta alkaen kertomukset sisältävät kohdennettuja suosituksia jäsenvaltioille.
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Komission vastuulla on suojella EU:n talousarviota
oikeusvaltioperiaatteen loukkauksilta. Unionin
talousarvion suojaa oikeusvaltioperiaatteen loukkauksia vastaan on lisätty vuodesta 2021 alkaen.
Tämä johtuu tammikuussa 2021 voimaan tulleesta
ns. ehdollisuusasetuksesta, joka sisältää yleisen
ehdollisuusjärjestelmän unionin talousarvion suojaamiseksi. Tällä mekanismilla on keskeinen vaikutus NextGenerationEU-välineeseen ja EU:n
talousarvioon. Se edellyttää toimenpiteitä, jos
todetaan, että oikeusvaltioperiaatteen rikkominen
jossakin jäsenvaltiossa vaikuttaa tai uhkaa vakavasti vaikuttaa EU:n varainhoidon moitteettomuuteen tai EU:n taloudellisiin etuihin.

polttoaineista. Niinpä on kiinnitettävä erityistä
huomiota siihen, että nämä varat käytetään asianmukaisesti ja vaikuttavasti. Tämä ei ole ainoastaan olennainen osa EU:n demokraattisia järjestelmiä, vaan se myös antaa sijoittajille ja yrityksille luottamusta tällä ratkaisevalla hetkellä.
Demokratia ja oikeusvaltio ovat myös EU:n
jäsenyysprosessin ytimessä. Länsi-Balkanin,
Ukrainan, Moldovan ja Georgian kansalaiset odottavat niiden toteutumista omassa maassaan, ja
kyseiset arvot muodostavat laajentumismenettelyn ”perusasiat ensin” -lähestymistavan ytimen.

JOURNALISMI JA
SANANVAPAUS

Komissio lähetti 27. huhtikuuta 2022 Unkarin
viranomaisille kirjallisen ilmoituksen talousarvion ehdollisuusasetuksen mukaisesti. Komissio
katsoi, että useat oikeusvaltioon liittyvät ongelmat
vaikuttavat tai uhkaavat vakavasti vaikuttaa moitteettomaan varainhoitoon tai EU:n taloudellisten
etujen suojaamiseen. Ilmoituksella käynnistettiin
menettely, jonka aikana komissio keskusteli
kansallisten viranomaisten kanssa rakentavista
ratkaisuista esiin tulleisiin ongelmiin. Unkari toimitti huomautuksensa ja esitti korjaavia toimenpiteitä 22. elokuuta. Komissio analysoi parhaillaan
tätä vastausta ennen kuin se päättää, ehdottaako
se toimenpiteitä neuvoston hyväksyttäviksi.

Demokratian perusperiaate on, että maan hallinto
palvelee sen kansalaisia. Demokratiat antavat
kansalaisilleen päätösvaltaa ja mahdollisuuden
pitää vaaleilla valitut edustajansa tilivelvollisina.
Tämä edellyttää maksuttoman ja laadukkaan tiedon saantia. Tästä syystä tiedotusvälineiden
vapaus ja moniarvoisuus ovat olennaisen tärkeitä
asianmukaisesti toimivan demokraattisen järjestelmän kannalta, ja ne ovat Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman painopistealue.

EU investoi nyt enemmän rahaa kuin koskaan
yhteisen elpymisen edistämiseen ja EU:n vapauttamiseen riippuvuudesta venäläisistä fossiilisista

Puheenjohtaja von der Leyen johti joulukuussa
2021 puhetta Yhdysvaltojen presidentti Bidenin
isännöimän demokratiahuippukokouksen johtajien

EUROOPAN
DEMOKRATIATOIMINTASUUNNITELMA
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kokouksessa ja totesi, että demokratiaa on vaalittava ja sen eteen on tehtävä töitä joka päivä, koska
tiedämme, miten nopeaa ja tuhoisaa maailman
muuttuminen voi olla. Komissio ilmoitti uudesta
1,5 miljardin euron arvoisesta Globaali
Eurooppa -välineen ihmisoikeus- ja demokratiaohjelmasta, jolla lisätään EU:n tukea ihmisoikeuksien, perusvapauksien, demokratian, oikeusvaltion sekä kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien työn edistämiseen ja suojeluun
kaikkialla maailmassa vuoteen 2027 saakka.

lahjoitukset menevät suoraan ukrainalaisille toimittajille sotaraportoinnista aiheutuvien toimintakulujen kattamiseen, kiireellisiä varustehankintoja
varten, toimipaikan siirtämiseen tai uusien toimistojen perustamiseen Ukrainan turvallisiin kaupunkeihin tai EU:n alueelle.
Toimittajilla on kuitenkin yhä suurempia
haasteita myös EU:ssa. Monet toimittajat kohtaavat yhä enemmän esteitä tärkeässä työssään
demokratian hyväksi johtuen mediakentän teknologisista ja digitaalisista muutoksista, joita koronaviruspandemia on nopeuttanut, ja toimittajiin
kohdistuvien uhkausten ja hyökkäysten lisääntymisestä. Komissio on tähän mennessä toteuttanut
tai valmistellut kolmea toimenpidettä tämän kehityksen kääntämiseksi.
Ensinnäkin komissio esitti syyskuussa 2021 jäsenvaltioille suosituksia, miten toimittajien turvallisuutta voitaisiin parantaa verkossa ja sen ulkopuolella. Keskeisiä aloitteita ovat riippumattomien
kansallisten tukipalvelujen luominen, mukaan
lukien tukipuhelimet, oikeudellinen neuvonta,
psykologinen tuki, toimittajien suojelun parantaminen mielenosoitusten yhteydessä sekä uhkailujen
kohteena olevien toimittajien ja media-alan
ammattilaisten turvatalot.

Rohkeat toimittajat vaarantavat
henkensä raportoidessaan Ukrainan
sodan inhimillisistä seurauksista.
Ranskalainen Frederic LeclercImhoff oli vain 32-vuotias, kun
hän menetti henkensä Venäjän
hyökkäyksessä humanitaarista
saattuetta vastaan Ukrainassa.

Toiseksi komissio ehdotti huhtikuussa 2022 vankkaa lainsäädäntöä toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi perusteettomilta kanteilta. Uusien toimenpiteiden
ansiosta tuomarit voivat nopeasti hylätä niin kutsutut SLAPP-kanteet (strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet) ja antaa toimittajille ja
ihmisoikeuksien puolustajille mahdollisuuden
toimia yleisen edun nimissä.

Komissio tukee aktiivisesti Ukrainan riippumattomia tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa osana Ukrainalle annettavaa
335 miljoonan euron humanitaarista apua. Euroopan kansalaisyhteiskunta lisää myös tukeaan
ukrainalaisille toimittajille.

Kolmanneksi komissio on esittämässä mediavapaussäädöksen. Sillä kirjataan ensimmäistä
kertaa EU:n lainsäädäntöön yhteiset takeet tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja toimituksellisen
riippumattomuuden suojelemiseksi. Tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta ja toimittajien turvallisuutta seurataan myös vuotuisissa
oikeusvaltiokertomuksissa.

Helmikuun 25. päivä – vain päivä sen jälkeen, kun
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan – ryhmä pienen mittakaavan yleiseurooppalaisia mediakumppaneita,
mukaan lukien Are We Europe -säätiö, asetti tavoitteekseen kerätä 150 000 euroa hätärahoitusta
ukrainalaisille mediaorganisaatioille ja yksittäisille
toimittajille. Viikkoa myöhemmin Keep Ukraine’s
Media Going -kampanja oli kerännyt yli 1,5 miljoonaa euroa, lähinnä pieninä lahjoituksina tuhansilta ihmisiltä eri puolilla maailmaa. Nämä

TASA-ARVON UNIONI
Liike-elämässä, politiikassa ja ylipäätään
yhteiskunnassa voidaan saavuttaa koko potentiaali ainoastaan hyödyntämällä kaikkea
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osaamista ja monimuotoisuutta. Innovaatioita
syntyy silloin, kun erilaisista lähtökohdista tulevat
ihmiset ja erilaiset näkökulmat sekoittuvat. Edessä
olevien väestöhaasteiden vuoksi EU:lla ei ole varaa
olla tarjoamatta mahdollisuuksia yhteiskunnan
kaikille jäsenille ja hyödyntämättä heidän potentiaaliaan. Kaikilla, joilla on samat tavoitteet, on
oltava samat mahdollisuudet. Tämä on ollut yksi
von der Leyenin komission tärkeimmistä painopisteistä toimikautensa alusta lähtien. Sukupuolten
tasa-arvon edistäminen on EU:n ulkoisissa toimissa keskeinen tavoite.

sääntöjä naisiin kohdistuvan sukupuoleen
perustuvan väkivallan ja perheväkivallan
lopettamiseksi. Ehdotetulla direktiivillä kriminalisoidaan sekä raiskaus suostumuksen puutteen
perusteella että tyttöjen ja naisten sukuelinten
silpominen. Siinä kriminalisoidaan myös sukupuoleen perustuva verkkoväkivalta, johon kuuluu
intiimien kuvien luvaton jakaminen, verkkoahdistelu, verkkohäirintä ja yllyttäminen väkivaltaan
tai vihaan verkossa. Uudet säännöt parantavat
uhrien oikeussuojan saatavuutta ja kannustavat
jäsenvaltioita helpottamaan tuen saamista.

Tasa-arvo ja syrjinnän torjunta ovat demokratian
keskeisiä arvoja. Naisten ja miesten tasa-arvo on
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa
vahvistettu EU:n perusarvo. Osallisuus ja monimuotoisuus edistävät myös innovointia ja taloudellista tuottavuutta. Kymmenen vuotta sen jälkeen,
kun komissio ehdotti ensimmäistä kertaa direktiiviä sukupuolten tasapuolisen edustuksen
parantamiseksi yhtiöiden hallintoelimissä,
lainsäätäjät pääsivät siitä sopimukseen von der
Leyenin komission uusien ponnistelujen ansiosta.

EU:n ulkopuolella EU:n ja YK:n Spotlight-aloitteella
on saavutettu merkittäviä tuloksia kaikenlaisen
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Aloitteeseen kuuluvilla käyttäytymisen
muutokseen tähtäävillä kampanjoilla on maailmanlaajuisesti saavutettu 130 miljoonaa ihmistä.
Tuomiot sukupuoleen perustuvasta väkivallasta
ovat osallistujamaissa kaksinkertaistuneet, ja
tuhannet naisten oikeuksia edistävät paikalliset ja
ruohonjuuritason järjestöt ovat saaneet enemmän
vaikutusvaltaa. Spotlight-aloite on toiminut myös
ja erityisesti covid-19-pandemian aikana, ja se on
auttanut tarjoamaan yli 1,6 miljoonalle sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kokeneelle naiselle ja
tytölle paikallisia palveluja.

Palkkasyrjintä on edelleen ongelma. Sen vuoksi
komissio esitti maaliskuussa 2021 direktiiviehdotuksen, jolla vahvistetaan samapalkkaisuuden
periaatteen soveltamista palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanon valvontamekanismien
avulla. Lisäksi komission Horisontti Eurooppa -ohjelmassa on käynnistetty Women TechEU -pilottihanke, jolla edistetään naisten menestystä syväteknologian aloilla. Women TechEU kaventaa sukupuolten välistä innovaatiokuilua tukemalla vuosittain 130:tä aloittelevaa, naisten johtamaa
teknologiayritystä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tyytyväinen
lainsäätäjien poliittiseen yhteisymmärrykseen julkisesti noteerattujen
yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten
sukupuolijakauman tasapainottamista koskevasta direktiivistä.

SAAVUTUKSET

Komissio tekee yhteistyötä
jäsenvaltioiden kanssa kansallisten
hlbtiq+ -toimintasuunnitelmien
ja rasisminvastaisten
toimintasuunnitelmien
laatimiseksi, hyväksymiseksi ja
täytäntöönpanemiseksi.

Sukupuoleen perustuva väkivalta on edelleen hirvittävää todellisuutta liian monille naisille EU:ssa.
Komissio ehdotti maaliskuussa 2022 EU:n laajuisia

Euroopan komissio on sitoutunut moniarvoiseen,
sukupuolten tasa-arvoon perustuvaan ja
osallistavaan yhteiskuntaan, jossa hlbtiq+ -henkilöitä, vähemmistöjä ja vammaisia kohdellaan
yhdenvertaisesti. Tasa-arvotyöryhmä pyrkii valtavirtaistamaan tasa-arvon kaikilla politiikan aloilla.
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Syrjinnällä ei saa olla sijaa EU:ssa. Komissio tekee
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kansallisten
hlbtiq+ -toimintasuunnitelmien ja rasisminvastaisten toimintasuunnitelmien kehittämiseksi, hyväksymiseksi ja toteuttamiseksi.
Komissio antoi edellisiä toimintasuunnitelmia
koskevat suuntaviivat huhtikuussa ja jälkimmäisiä
koskevat maaliskuussa 2022. Komissio otti joulukuussa 2021 ensiaskeleet lisätäkseen EU-rikosten luetteloon myös vihapuheen ja viharikokset.
Kunhan aloitteesta päästään neuvoston kanssa
sopimukseen, sillä varmistetaan yhteiset vähimmäissäännöt siitä, miten nämä rikokset ja kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa sovellettavat seuraamukset
määritellään. Perussopimusten valvojana komissio
ei epäröi käynnistää rikkomusmenettelyjä perusoikeuksien loukkauksia vastaan, kuten on
tehty esimerkiksi hlbtiq+ -yhteisön oikeuksien
loukkauksien yhteydessä Unkarissa ja Puolassa.

Euroopan juutalaiset ja juutalaisyhteisöt ovat
osaltaan edistäneet Euroopan kehitystä yli kahden
vuosituhannen ajan. Ne ovat erottamaton osa
Euroopan identiteettiä. Antisemitismi ei sovi yhteen Euroopan perusarvojen kanssa, mutta sitä
valitettavasti edelleen esiintyy. Lokakuussa 2021
hyväksytyssä EU:n strategiassa antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan
vaalimiseksi esitetään joukko toimenpiteitä, joilla
tehostetaan kaikenlaisen antisemitismin torjuntaa
mutta myös ensimmäistä kertaa edistetään juutalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä torjutaan
antisemitismiä EU:n ulkopuolella. Jäsenvaltiot laativat parhaillaan kansallisia toimintasuunnitelmia,
jotka valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.
Eurooppalaisissa yhteiskunnissa ei ole sijaa
minkäänlaiselle väkivallalle eikä etenkään lapsiin
kohdistuvalle väkivallalle. Komissio ehdotti 11.
toukokuuta 2022 uutta EU-lainsäädäntöä verkossa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi. Ehdotetut säännöt velvoittavat
palveluntarjoajat tunnistamaan ja poistamaan
lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan
kuvamateriaalin ja ilmoittamaan siitä. Uusi riippumaton lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan
EU-torjuntakeskus tekee tiivistä yhteistyötä
kansallisten lainvalvontaviranomaisten, Euroopan
unionin lainvalvontayhteistyöviraston ja tukiryhmien kanssa, jotta voidaan pelastaa ja voimaannuttaa väkivaltaa kokeneita ja saattaa syylliset oikeuden eteen.
Samana päivänä komissio hyväksyi uuden
Parempi internet lapsille -strategian. Lasten
digitaaliseen koulutukseen tehtävien lisäinvestointien lisäksi komissio ja sidosryhmät kehittävät
lasten aktiivisella panoksella sääntöjä, joiden
avulla verkkopalvelut voidaan suunnitella ikätasolle
sopiviksi. Myös terroristisen verkkosisällön poistamista koskevat säännöt tulivat voimaan. Nämä
normit ovat tärkeän digipalvelusäädöksen mukaisia. Lapset kaikkialla maailmassa, eivät vain
Euroopassa, ovat paremmassa turvassa ja saavat
enemmän vaikutusmahdollisuuksia.

Anna Ohnweiler on yksi
antisemitismiä, rasismia ja
naisvihaa torjuvan ”Omas gegen
rechts” -liikkeen (mummot
äärioikeistoa vastaan) perustajista.
Käytännön muutosten aikaansaaminen edellyttää
toimia paikallistasolla. Tässä hengessä huhtikuussa 2022 jaettiin ensimmäiset Euroopan
osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinnot. Palkinnot olivat tunnustus
työstä, jota Euroopan kaupungit ja alueet ovat
tehneet edistääkseen osallisuutta ja luodakseen
yhteiskunnan, jossa ei ole syrjintää ja vihaa. Myös
vammaisfoorumi voidaan mainita paikkana,
jossa sidosryhmät voivat jakaa kokemuksia ja
hyviä käytäntöjä, oppia toisiltaan ja tehdä
yhteistyötä.

Varhaisessa iässä koettu huono-osaisuus ja syrjäytyminen heikentävät lasten tulevia menestymisen mahdollisuuksia. Eurooppalaisen lapsitakuun tarkoitus on katkaista tämä kierre. Se
antaa jäsenvaltioille ohjeita ja keinoja lasten
tukemiseen takaamalla, että he pääsevät koulutuksen, harrastustoiminnan, terveellisen kouluruoan ja terveydenhuollon piiriin. Vuonna 2022
komissio auttoi kymmentä jäsenvaltiota lisäämään
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VÄESTÖRAKENNE,
MAASEUTUALUEET JA
MONIMUOTOISUUS

koulutusjärjestelmiensä osallistavuutta tukemalla
vammaisten lasten tai maahanmuuttajataustaisten tai haavoittuvassa asemassa olevien
lasten osallistamista.
Ukrainan sodan alkamisen jälkeen yli kaksi miljoonaa ukrainalaista lasta on hakenut turvaa
Euroopan unionista. Näillä lapsilla on samat oikeudet ja suoja kuin lapsilla, jotka ovat EU:n kansalaisia. On ollut sydäntä lämmittävää, miten heidät on
toivotettu tervetulleiksi kouluun kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä lapset ansaitsevat parhaan mahdollisen
opetuksen ja huolenpidon, jotta he voivat sodan
päätyttyä palata kotiin uudelleenrakentamaan Ukrainaa ja ohjaamaan sitä eurooppalaisella tiellä.

Euroopassa on tapahtunut ja jatkuu edelleen
perusteellinen väestörakenteen muutos.
Elinajanodote syntymähetkellä on EU:ssa pidentynyt kymmenellä vuodella viiden viime vuosikymmenen aikana. Tämä on merkittävä saavutus ja
osoittaa EU:n sosiaalisen markkinatalouden vahvuuden ja arvon. Väestön ikääntyminen vaikuttaa
kuitenkin eurooppalaiseen elämänmuotoon, ja
yhteiskuntamalli ja politiikka on mukautettava
tähän uuteen todellisuuteen.
Tämän vuoksi Euroopan komissio hyväksyi toimikautensa alussa ikääntymistä koskevan
vihreän kirjan ja käynnisti laajan julkisen keskustelun haasteista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät ikääntymisen pitkän aikavälin vaikutuksiin,
jotka koskettavat kaikkia ikäpolvia. Julkisen
kuulemisen tulokset on otettu laajalti huomioon

Euroopan maaseutualueet
muokkaavat aktiivisesti EU:n vihreää
siirtymää ja digitaalista muutosta.
Lähes 30 prosenttia EU:n väestöstä
asuu maaseudulla, jonka osuus EU:n
alueesta on 80 prosenttia.

Anastasiia Konovalova pakeni
Odessasta Bukarestiin, jossa hän
opettaa nyt ukrainalaislapsista
koostuvia alakoululuokkia. Hän on
30-vuotias.

€

VAHVEMPI
MAASEUTU
Vaikutusvaltaiset yhteisöt

MAASEUDUN
YHTEYDET
Syvemmät digitaaliset
yhteydet

Parempi palvelujen saatavuus
Sosiaalinen innovointi

Liikenneyhteydet ja uudet
liikkuvuuden muodot
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eurooppalaisessa hoito- ja hoivastrategiassa, jonka komissio esittää syyskuussa 2022.
Euroopan tulevaisuus riippuu myös maaseutualueista, joilla asuu lähes 30 prosenttia EU:n
väestöstä (137 miljoonaa ihmistä) ja joiden osuus
EU:n alueesta on 80 prosenttia. Maaseutualueet
muokkaavat aktiivisesti EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää.

osaamiskumppanuuksia keskeisten kumppanien
kanssa.

Vapaudesta työskennellä tai opiskella etäyhteyksin
on nopeasti tulossa todellisuutta monille EU:ssa,
mikä avaa uusia mahdollisuuksia nuorille perheille,
yrityksille ja maaseutuyhteisöille. Kestävän maatalouden innovaatiot ovat hyödyksi paitsi ihmisten
terveydelle ja ilmastolle myös Euroopan
ruokaturvalle.

Sen jälkeen kun komissio esitteli uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen syyskuussa
2020, laajemman muuttoliikekysymyksen käsittelyssä on saavutettu edistystä. Sopimuksessa
yhdistyvät vankka ja oikeudenmukainen rajavalvonta sekä tehokkaat ja inhimilliset turvapaikka- ja
maahanmuuttosäännöt. Komissio esitti 2. kesäkuuta 2021 uuden strategian Schengen-alueen
vahvistamiseksi. Sen tarkoitus on varmistaa EU:n
ulkorajojen tuloksellinen valvonta, lisätä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä, parantaa
valmiutta ja hallintoa sekä saattaa päätökseen
Schengen-alueen laajentuminen. Euroopan
unionin turvapaikkavirasto aloitti toimintansa
tammikuussa 2022 ja lisäsi jäsenvaltioille annettavan avun määrää. Kriisinhallintaverkoston
aktivointi, jonka tavoitteena oli parantaa muuttoliikkeeseen liittyvää tilannetietoisuutta ja varhaista varoittamista, osoitti tiedonvaihdon keskeisen roolin.

Kesäkuussa 2021 julkistetussa maaseutualueita
koskevassa pitkän aikavälin visiossa
esitetään, millä keinoin maaseutualueista tulee
vahvempia, verkottuneempia, selviytymiskykyisempiä ja vauraampia. Joulukuussa 2021 otettiin
käyttöön maaseutusopimus, jossa on otettu huomioon maaseutuyhteisöjen näkemyksiä. Yhdessä
laadittu maaseutua koskeva EU:n toimintasuunnitelma auttaa muuttamaan pitkän aikavälin vision
todeksi. NextGenerationEU-välineessä kiinnitetään
erityistä huomiota maaseutualueiden vaurauteen.
Neuvoston 30. kesäkuuta 2022 hyväksymillä 25
kansallisella elpymis- ja palautumissuunnitelmalla
tuetaan maaseutualueita ja syrjäisiä alueita noin
14,6 miljardilla eurolla. Mukana on monilla ei
osa-alueilla toteutettavia investointeja ja uudistuksia, kuten luonnon ennallistamista, nopeita
internetyhteyksiä ja paikallisia rautatieyhteyksiä.

EUROOPAN NUORISO
JA OSALLISTAVA
PÄÄTÖKSENTEKO

Tarvitaan laillista muuttoliikettä koskevaa tavoitteellista ja kestävää EU-politiikkaa, jotta voidaan
houkutella osaajia, joita EU:n yritykset kaupungeissa ja maaseudulla tarvitsevat. Komissio
esitteli huhtikuussa 2022 osaamispaketin, joka
sisältää lainsäädäntöehdotuksia siirtotyöläisten
oikeuksien parantamiseksi ja EU:ssa pitkään oleskelleiden henkilöiden liikkuvuuden helpottamiseksi EU:n sisällä. Komissio aikoo perustaa
EU:n osaajareservin helpottamaan työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaamista EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osalta. Parhaillaan
ollaan käynnistämässä pilottihanketta, jossa keskitytään ukrainalaisiin pakolaisiin. Vahvistaakseen
operatiivista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden
kanssa työmarkkinoiden ja osaajien tarpeiden
yhteensovittamiseksi komissio käynnistää

Nuoret uhrasivat koronaviruspandemiassa suuren
osan vapaudestaan muiden terveyden ja turvallisuuden hyväksi. He ovat todella näyttäneet esimerkkiä. Puheenjohtaja von der Leyen ehdotti
unionin tilasta vuonna 2021 pitämässään
puheessa, että vuodesta 2022 tulisi Euroopan
nuorison teemavuosi. Euroopan unionille tämä
on tilaisuus vaihtaa nuorten kanssa ajatuksia ja
kuulla, mitä he haluavat ja mistä he unelmoivat
Euroopan suhteen.
Teemavuosi on puolivälissä, ja tulokset ovat vaikuttavia:
• Mukana 27 jäsenvaltiota, kuusi EU:n ulkopuolista maata, 30 Euroopan komission
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Vuonna 2022 tuli myös kuluneeksi kymmenen
vuotta eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotosta. Komissio on syyskuun 2021 puolivälin
jälkeen rekisteröinyt kymmenen uutta eurooppalaista kansalaisaloitetta, joissa vaaditaan
EU:lta toimia muun muassa vaatetusalan työolojen parantamisesta ympäristöystävällisten tuotteiden verotukseen ja eläinten oikeuksien lisäämiseen. Tänä aikana kolme aloitetta on kerännyt yli
miljoona allekirjoitusta, jotka kansallisten viranomaisten on tarkistettava:

pääosastoa ja yksikköä sekä 120 sidosryhmäorganisaatiota.
• Noin 90 nuoria koskevaa komission lippulaivahanketta, jäsenvaltiot toteuttaneet tuhansia
toimia ja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa ja
sen ulkopuolella.

• Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa
• Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät! Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen
ympäristön puolesta

• Sosiaalisessa mediassa toteutetun kampanjan
yhteydessä julkaistuja postauksia katsottu
240 miljoonaa kertaa, ja ne ovat saavuttaneet
80 prosenttia 18–25-vuotiaista eurooppalaisista.

• Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka: ei
eläinkokeille Euroopassa.
Komissio on sitoutunut huolehtimaan EU:n päätöksentekoprosessin läpinäkyvyydestä ja legitimiteetistä. Yksi sen keskeisistä tavoitteista on edistää
eurooppalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista päätöksentekoon. Suuri yleisö ja sidosryhmät voivat antaa palautetta verkossa Kerro mielipiteesi -portaalin kautta koko päätöksentekosyklin ajan. Palautetta voi antaa jo komission esitettyä
ensimmäisiä ideoita ja vielä senkin jälkeen, kun
komission kollegio on hyväksynyt aloitteet.

Komissio käynnisti vuonna 2022 ALMA-aloitteen
(”aseta tavoite, opi, osaa, saavuta”), jolla autetaan
heikoimmassa asemassa olevia tai epäsuotuisista
oloista ponnistavia nuoria pääsemään työmarkkinoille. ALMA käsittää ohjatun 2–6 kuukauden oleskelujakson toisessa EU:n jäsenvaltiossa sekä valmennuksen ja neuvonnan ennen oleskelujaksoa, sen
aikana ja sen jälkeen. ALMA täydentää vuonna 2020
vahvistettua nuorisotakuuta, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikille
alle 30-vuotiaille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai
koulutuksen päättämisestä. Nuorisotakuu on
toiminut hyvin monissa EU:n jäsenvaltioissa, ja sitä
ollaan laajentamassa Länsi-Balkanille sen varmistamiseksi, että yksikään alueen nuori ei jää jälkeen.

Yksinkertaistaakseen kuulemisprosessia entisestään komissio otti marraskuussa 2021 käyttöön
yhdistetyt kannanottopyynnöt, joissa yhdistettiin
kaksi aiemmin erillistä kuulemisvaihetta. Teksti on
nyt käännetty kaikille EU:n kielille, jotta mahdollisimman laaja osallistuminen olisi mahdollista.
Kuulemiset tulivat myös vammaisten henkilöiden ulottuville vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskevan strategian mukaisesti, ja
tieteellistä tutkimusyhteisöä kannustetaan
esittelemään asiaa koskevaa tieteellistä tutkimusta kuulemisten alusta alkaen.

Uskomme, että Eurooppa tarvitsee nuorta intoa,
jotta pandemia voidaan voittaa ja kääntää uusi
lehti. Tästä syystä Euroopan nuorison teemavuosi
kytkeytyy tiiviisti NextGenerationEU-välineeseen,
jolla pyritään ympäristöystävällisempään, digitaalisempaan ja oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan
ja talouteen tulevina vuosikymmeninä.
Jotta nuoret saisivat äänensä kuuluviin EU:n päätöksenteossa, komissio koordinoi vuoden 2022 kuluessa
monenlaisia toimia tiiviissä yhteistyössä Euroopan
parlamentin, jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten, nuorisojärjestöjen ja suoraan eurooppalaisten nuorten kanssa. Kolmasosa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin kansalaispaneeleista koostui nuorista (16–25-vuotiaista).
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Lisätäkseen yleistä tietoisuutta mahdollisuuksista
osallistua poliittiseen päätöksentekoon sosiaalisen
median kautta komissio tekee aktiivisesti
yhteistyötä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean,
Euroopan alueiden komitean, jäsenvaltioissa toimivien komission edustustojen, kansallisten viranomaisten ja etujärjestöjen kanssa. Kaiken kaikkiaan
komissio on avannut yli 5 000 palautemahdollisuutta ja saanut yli 3 miljoonaa kannanottoa.
Unionin tilaa käsitelleen vuoden 2021 puheen jälkeen komissio on saanut kansalaisilta, yrityksiltä ja sidosryhmiltä lähes 600 000 kannanottoa yli 800 politiikka-aloitteesta.

Leverne Nijman ja Leah Corsmit
pyöräilivät Alankomaiden
pohjoisosasta Brysseliin Euroopan
solidaarisuusjoukkojen rahallisella
avustuksella. He keskustelivat EU:sta
vierailevina luennoitsijoina yli 800
nuoren kanssa ja keräsivät ideoita
Euroopan ja nuorten tulevaisuudesta.

KANSALAISET MUOVAAVAT
EUROOPAN TULEVAISUUTTA
Euroopan unioni saavutti toukokuun 9. päivästä
vuonna 2021 toukokuun 9. päivään vuonna
2022 satojatuhansia eurooppalaisia, jotka eivät
olleet koskaan ajatelleet osallistuvansa unionin
päätöksentekoon. Euroopan tulevaisuutta
käsittelevä konferenssi oli laajuudeltaan ja
aihepiiriltään ainutlaatuinen osallistavan demokratian operaatio. Konferenssin loppuraportti, joka
sisältää 49 ehdotusta ja 326 konkreettista
toimenpidettä, esiteltiin EU:n toimielinten
puheenjohtajille 9. toukokuuta 2022. Ne ovat tulosta konferenssin täysistunnossa käydyistä keskusteluista, joihin osallistui muun muassa kansalaisia, EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen
tason vaaleilla valittuja edustajia, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

keskustelun yli kielimuurin. Kaikki kokousasiakirjat
julkaistiin täyden läpinäkyvyyden varmistamiseksi,
ja sivusto toimii prosessin arkistona.
Konferenssin yhteydessä järjestettiin yli 6 500
erilaista tapahtumaa satunnaisesti valituista
kansalaispaneeleista kansalaisjärjestöjen järjestämiin ruohonjuuritason tapahtumiin, usein
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Yksi näistä ruohonjuuritason hankkeista oli Untold Stories, jolla pyrittiin
tuomaan esiin kansalaisten ääntä ja tarinoita sellaisista maista, joista ei niin paljon raportoida tai
jotka eivät ole niin hyvin edustettuina eurooppalaisella näyttämöllä. Untold Stories kattaa seitsemän monialaista työpajaa seitsemässä

Yli 750 000 osallistujaa esitti mielipiteitään ja keskusteli lähes 19 000 ideasta monikielisellä digitaalisella alustalla. Konferenssia varten suunnitellulla
keskustelevan demokratian sivustolla kävi yli
5 miljoonaa ihmistä, ja se on saatavilla kaikilla EU:n
24 virallisella kielellä. Automaattiset konekäännökset mahdollistivat suoran monikansallisen

Euroopan tulevaisuutta
käsittelevä konferenssi
antoi kaikille kansalaisille
enemmän sananvaltaa
siitä, mitä EU:n olisi tehtävä
tulevaisuudessa.
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Euroopan maassa. Nuoret toimittajat ja aktivistit
tekevät yhteistyötä tarjotakseen foorumin paikallisille immersiivisille multimediatarinoille ja
ideoilleen yhteistä tulevaisuutta varten.

konferenssin tuoreet pohdinnat (esim. mediavapaussäädös); sekä neljänneksi uudet aloitteet
tai toiminta-alat ehdotusten pohjalta siltä osin
kuin ne kuuluvat komission toimivaltaan (esim.
mielenterveysalan toimet).

Konferenssin päätyön tekivät 800 sattumanvaraisesti valittua kansalaista, jotka osallistuivat neljään
eurooppalaiseen kansalaispaneeliin. Kolmasosa osallistujista oli 16–25-vuotiaita, joten
nuorten osallistumisen konferenssiin oli huomattavaa. Osallistujat kokoontuivat kolmena viikonloppuna keskustelemaan perusteellisesti ja
pohtimaan ratkaisuja Euroopan unionin haasteisiin keskustelevan demokratian sivustolle kertyneiden kannanottojen pohjalta. Tämän innovatiivisen keskustelufoorumin suuren menestyksen
vuoksi kansalaispaneelit saavat jatkossa aikaa ja
resursseja suositusten esittämiseen ennen kuin
komissio tekee keskeisiä lainsäädäntöehdotuksia.

Ensimmäiset uudet ehdotukset julkistetaan syyskuussa 2022, kun puheenjohtaja von der Leyenin puhuu unionin tilasta. Nämä ehdotukset
sisällytetään myös komission vuoden 2023
työohjelmaan. Jatkotoimissaan komissio varmistaa, että uudistukset ja uudet toimenpiteet
sekä perustamissopimuksen muuttamisen tarpeesta käytävät keskustelut eivät sulje toisiaan
pois ja että uudistuksissa keskitytään sellaisiin
toimiin, joiden toteuttaminen tällä hetkellä on
mahdollista. Komissio on kuitenkin avoin perussopimusten muuttamiselle, jos se on tarpeen.
Syksyllä 2022 järjestetään konferenssin palautetapahtuma, jotta konferenssiin osallistuneet
kansalaiset pysyvät ajan tasalla jatkotoimista ja
työn jatkuvuus varmistetaan. Toimielimillä on
tässä tapahtumassa tilaisuus tiedottaa ja selittää,
miten ne seuraavat ja arvioivat edistymistä prosessin tuossa vaiheessa. Euroopan parlamentti,
neuvosto ja komissio ovat yhdessä sitoutuneet
noudattamaan konferenssin ehdotuksia täysin
läpinäkyvästi, kukin oman toimivaltansa puitteissa
ja perussopimuksia noudattaen.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola, Euroopan
komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica ja Euroopan
komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Euroopan
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätöstilaisuudessa.

Komissio määritti kesäkuussa 2022 neljä toimintalinjaa vastatakseen konferenssin ehdotuksiin: ensinnäkin olemassa olevat aloitteet, joiden
puitteissa ehdotuksia voidaan toteuttaa (esim.
eurooppalainen ilmastolaki); toiseksi komission jo
esittämät toimenpiteet, joista komissio pyytää
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään
lainsäädäntöä (esim. uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus); kolmanneksi suunnitellut aloitteet,
joilla toteutetaan ideoita ottaen huomioon
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SYYSKUU 2021
15.9.

16.9.

Euroopan komissio
antaa tiedonannon ”Uusi
eurooppalainen Bauhaus”,
jossa esitetään puitteet,
perusperiaatteet ja keskeiset
toimenpiteet tämän aloitteen
edistämiseksi.

Komissio esittää Polku digitaaliselle
vuosikymmenelle -suunnitelman
EU:n digitalisaatiotavoitteiden
saavuttamiseksi vuoteen 2030
mennessä.

16.9.
Komissio hyväksyy kaikkien aikojen
ensimmäisen suosituksensa
toimittajien turvallisuudesta.

16.9.
Komissio perustaa
terveyshätätilanteiden
valmiusviranomaisen (HERA),
jonka tehtävänä on ehkäistä ja
havaita terveysuhkia ja reagoida
niihin nopeasti.

16.9.
EU ehdottaa vahvempaa
kumppanuutta indopasifisen
alueen kanssa kaupan,
investointien ja yhteyksien
edistämiseksi.

22.9.
Komissio hyväksyy EU:n
vakuutussääntöjen kattavan
tarkistuksen, joka auttaa
vakuutusyhtiöitä lisäämään
pitkän aikavälin investointeja
ja samalla pyrkii parantamaan
vakuutus- ja jälleenvakuutusalan
häiriönsietokykyä.

29.9.
Komissio antaa tiedonannon Euroopan unionin
missioista, joilla pyritään vastaamaan terveyteen,
ilmastoon ja ympäristöön liittyviin merkittäviin
haasteisiin ja saavuttamaan kunnianhimoisia ja
esimerkillisiä tavoitteita näillä aloilla.
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LOKAKUU 2021
5.10.
Komissio esittää kaikkien
aikojen ensimmäisen EU:n
strategian antisemitismin
torjumiseksi ja juutalaisen
elämäntavan vaalimiseksi.

12.10.
Komissio laskee liikkeeseen
ensimmäisen vihreän
joukkolainan kestävän
elpymisen rahoittamiseksi.

13.10.
Komissio ja korkea edustaja,
varapuheenjohtaja Josep Borrell
antavat tiedonannon siitä,
miten EU voi toimia vahvemmin
rauhanomaisen, kestävän ja
vauraan arktisen alueen
hyväksi.

27.10.
Komissio hyväksyy EU:n
pankkisääntöjen tarkistuksen,
jolla varmistetaan, että EU:n
pankit selviytyvät jatkossa
paremmin mahdollisista talouden
häiriöistä ja että ne pystyvät
edistämään EU:n elpymistä
covid-19-pandemiasta ja
tukemaan ilmastoneutraaliuteen
siirtymistä.

28.10.
Komission ehdottama Euroopan
lääkeviraston toimeksiannon
vahvistaminen tulee voimaan.

49

UNIONIN TILA 2022
AIKAJANA

MARRASKUU 2021
2.11.

13.11.

Komissio lupaa COP26ilmastonmuutoskonferenssissa
miljardi euroa maailman
metsien suojelemiseen.

Euroopan tautienehkäisyja -valvontakeskuksen
toiminnan vahvistamisesta
saavutetaan poliittinen
yhteisymmärrys erityisesti
seurannan, varhaisen
varoittamisen, valmiuden ja
vastatoimien osalta.

17.11.
Komissio tekee uusia ehdotuksia
metsäkadon pysäyttämiseksi,
kestävän jätehuollon
innovoimiseksi ja maaperän
tervehdyttämiseksi ihmisten,
luonnon ja ilmaston hyväksi.

18.11.
Komissio antaa tiedonannon
uusia haasteita vastaavasta
kilpailupolitiikasta. Siinä käsitellään
kilpailupolitiikan merkitystä
Euroopan elpymisessä, vihreässä
ja digitaalisessa siirtymässä sekä
palautumiskykyisten sisämarkkinoiden
luomisessa.

19.11.
TAIEX (komission teknisen avun ja
tiedonvaihdon ohjelma) täyttää 25
vuotta. Kahden ja puolen vuosikymmenen
aikana se on antanut EU:n julkisten
asiantuntijoiden apua yli 40 000 kertaa ja
näin auttanut julkishallintoa digitaalisissa,
ympäristöön ja terveyteen liittyvissä
haasteissa EU:n jäsenvaltioissa ja muualla
maailmassa.

25.11.
Komissio ehdottaa uusia
säädöksiä poliittisesta
mainonnasta,
vaalioikeuksista ja
puoluerahoituksesta vaalien
rehellisyyden ja avoimen
demokraattisen keskustelun
suojelemiseksi.

25.11.
Komissio ehdottaa uusia
toimenpiteitä, joilla
parannetaan yritysten
mahdollisuuksia hankkia
pääomaa kaikkialla EU:ssa
ja varmistetaan, että ihmiset
voivat tehdä talletuksia ja
sijoituksia parhain mahdollisin
ehdoin.

26.11.
EU ja Aasia vahvistavat
ASEM-huippukokouksessa
yhteisen kumppanuutensa ja
sitoutumisensa voimakkaaseen
elpymiseen pandemiasta.
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JOULUKUU 2021
1.12.

1.12.

EU käynnistää uuden Global
Gateway -aloitteen älykkäiden,
puhtaiden ja turvallisten
yhteyksien kehittämiseksi
digitaali-, energia- ja
liikennealoilla sekä terveys-,
koulutus- ja tutkimusjärjestelmien
vahvistamiseksi kaikkialla
maailmassa.

Komissio pohjustaa EU:n
oikeusjärjestelmien digitalisoinnin
jatkoa, mikä parantaa oikeuden saantia ja
oikeusjärjestelmien vaikuttavuutta.

8.12.
Komissio ehdottaa uutta välinettä,
jolla torjutaan tarkoituksellista
taloudellista painostusta EU:n
ulkopuolisten maiden taholta.

8.12.
Komissio lupaa kasvua edistävää
ravitsemusta käsittelevässä
huippukokouksessa 2,5 miljardia euroa
ravitsemustilanteen parantamiseen
vuosina 2021–2024.

9.12.
Komissio esittää
toimintasuunnitelman, jonka
tarkoituksena on auttaa
Euroopan yhteisötaloutta
menestymään hyödyntämällä
sekä sen taloudellista
potentiaalia että sen
vaikutusta oikeudenmukaiseen
ja osallistavaan elpymiseen
covid-19-pandemiasta.

9.12.
Komissio ehdottaa vihapuheen
ja -rikosten lisäämistä EU-rikosten
luetteloon.

9.12.
Komissio ehdottaa parempia
työoloja digitaalisten alustojen
välityksellä työskenteleville
henkilöille ja julkaisee
ohjeluonnoksen kilpailusääntöjen
soveltamisesta yksin toimivien
itsenäisten ammatinharjoittajien
työehtosopimuksiin.

14.12.
Komissio ehdottaa EU:n
liikennejärjestelmän
nykyaikaistamista
puhtaampaan, vihreämpään
ja älykkäämpään
liikkuvuuteen siirtymisen
tueksi.

14.12.
Komissio ehdottaa uusia sääntöjä sisärajattoman
Schengen-alueen häiriönsietokyvyn
lujittamiseksi.
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15.12.
Komission uusi
digitaalisen
rahoituksen strategia
pohjustaa nykyaikaista
ja virtaviivaistettua
valvontatietojen raportointia.

15.12.
Komissio esittää uutta EU:n
toimintakehystä hiilestä
irtautumiseksi kaasumarkkinoilla,
vedyn käytön edistämiseksi ja
metaanipäästöjen vähentämiseksi.

15.12.
EU ja Moldova allekirjoittavat
60 miljoonan euron
avustussopimuksen maan
auttamiseksi vakavassa
kaasukriisissä.

16.12.
Itäisen kumppanuuden
huippukokouksessa esitetään
uudistettu elpymis- ja
palautumisuudistusohjelma.

21.12.
Osana EU:n laajempaa panosta
rauhanrakentamiseen ehdotetaan
uutta politiikkaa, jolla tuetaan entisten
taistelijoiden riisumista aseista,
demobilisaatiota ja yhteiskuntaan
sopeuttamista.

22.12.
Komissio ehdottaa monikansallisten yritysten
vähimmäisverotusta koskevan kansainvälisen
sopimuksen pikaista saattamista osaksi
kansallista lainsäädäntöä.

TAMMIKUU 2022
1.1.

14.1.

Euro on ollut käytössä
20 vuotta. Euroopan
nuorison teemavuosi alkaa.

Komissio julkaisee ehdotuksen
neuvoston suositukseksi
ympäristökestävyyttä
koskevasta oppimisesta.

18.1.
Komissio hyväksyy korkea-asteen
koulutuksen alalla kaksi uutta
aloitetta, joilla valmistetaan
EU:n yliopistoja tulevaisuuteen
syventämällä kansainvälistä
yhteistyötä.

18.1.
Komissio julkaisee välineistön, jonka
avulla voidaan vähentää ulkomaista
sekaantumista tutkimukseen ja
innovointiin.

26.1.
Komissio ehdottaa julistusta
kaikkia koskevista
digitaalisista oikeuksista ja
periaatteista.

27.1.
Komissio hyväksyy uudet suuntaviivat
ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun
ja energia-alalle myönnettävälle
valtiontuelle.
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HELMIKUU 2022
1.2.
Komissio ehdottaa
1,2 miljardin euron
makrotaloudellista
hätäapupakettia Ukrainalle.

2.2.
Komissio hyväksyy periaatteellisella
tasolla ilmastoa koskevan täydentävän
delegoidun säädöksen, joka auttaa
nopeuttamaan siirtymistä kiinteistä tai
nestemäisistä fossiilisista polttoaineista,
hiili mukaan lukien, ilmastoneutraaliin
tulevaisuuteen.

2.2.
Komissio ehdottaa
standardointistrategiaa. Sen
uusi lähestymistapa mahdollistaa
globaalin johtoaseman arvoja sekä
selviytymiskykyisiä, vihreitä ja
digitaalisia sisämarkkinoita edistäville
EU:n standardeille.

8.2.
Komissio ehdottaa kattavaa
toimenpidekokonaisuutta,
jolla varmistetaan EU:n
häiriönsietokyky, teknologinen
johtoasema ja toimitusvarmuus
puolijohdeteknologioiden
ja -sovellusten alalla.

15.2.
EU käynnistää
satelliitteihin perustuvan
yhteysjärjestelmän ja
edistää avaruusliikenteen
hallintaa lisätäkseen
Euroopan digitalisaatiota ja
häiriönsietokykyä.

15.2.

17.–18.2.

Komissio esittää toimenpiteitä, joilla
parannetaan Euroopan puolustusta,
lisätään innovointia ja puututaan
strategisiin riippuvuuksiin. Nämä uudet
aloitteet, jotka perustuvat ennen kaikkea
EU:n sisäisen yhteistyön parantamiseen,
ovat konkreettisia askelia kohti
yhdentyneempiä ja kilpailukykyisempiä
eurooppalaisia puolustusmarkkinoita.

Brysselissä pidetyssä
Afrikan unionin ja EU:n
huippukokouksessa sovitaan
yhteisestä visiosta vuoteen 2030.
Sitä tuetaan 150 miljardin euron
investointipaketilla.
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19.2.
Ukrainan pyydettyä apua kasvavan
Venäjän-uhan vuoksi EU:n hätäavun
koordinointikeskus aktivoi EU:n
pelastuspalvelumekanismin. Ukrainalle
on kesäkuuhun mennessä toimitettu
yli 35 000 tonnia apua kaikista EU:n
27 jäsenvaltiosta, Turkista, Norjasta ja
Pohjois-Makedoniasta.

23.2.
Komissio ehdottaa uutta EU:n
datasäädöstä, joka sisältää
säännöt siitä, kuka voi käyttää
ja päästä näkemään EU:ssa
eri talouden aloilla tuotettua
dataa, jotta voidaan varmistaa
oikeudenmukaisuus digitaalisessa
ympäristössä ja avoimet
mahdollisuudet datavetoiselle
innovoinnille.

23.2.
23.2.

EU sopii ensimmäisestä
pakotepaketista Venäjän
tunnustettua niiden Donetskin
ja Luhanskin alueiden osien
itsenäisyyden, jotka eivät
olleet Ukrainan hallituksen
määräysvallassa, ja päätettyä lähettää
venäläisiä joukkoja näille alueille.

Komissio ehdottaa uutta
direktiiviä yritysten kestävää
toimintaa koskevasta
huolellisuusvelvoitteesta.
Se velvoittaisi yritykset
kunnioittamaan ihmisoikeuksia
ja ympäristöä globaaleissa
arvoketjuissa.

25.2.
EU asettaa lisää henkilöihin
ja talouteen kohdistuvia
pakotteita Venäjän hyökättyä
Ukrainaan. Tämän toisen paketin
pakotteet koskevat rahoitus-,
energia-, liikenne- ja teknologiaaloja sekä viisumipolitiikkaa.

28.2.
EU hyväksyy kolmannen
Venäjän vastaisten
pakotteiden paketin.
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MAALISKUU 2022
2.3.

8.3.

Komissio ehdottaa tilapäistä
suojelua koskevan
direktiivin aktivointia, jotta
Ukrainan sotaa pakeneville
voidaan tarjota nopeaa ja
tuloksellista apua.

Komissio ehdottaa koheesiopoliittista
tukitoimea Euroopan pakolaisten
auttamiseksi. Tukitoimen avulla
jäsenvaltiot ja alueet voivat tarjota
hätäapua ihmisille, jotka pakenevat
Venäjän hyökkäyksen kohteeksi
joutuneesta Ukrainasta.

8.3.

9.3.

Komissio ehdottaa EU:n laajuisia
sääntöjä naisiin kohdistuvan
väkivallan ja lähisuhdeväkivallan
torjumiseksi.

Komissio perustaa EU:n
pelastuspalvelumekanismin puitteissa
yhteisvastuumekanismin EU:n
sisäisiä pakolaisten potilassiirtoja
varten.

9.3.
EU määrää uusia
kohdennettuja
pakotteita Ukrainan
tilanteen vuoksi ja
reaktiona ValkoVenäjän osallisuuteen
hyökkäyksessä.

11.3.
Komission perustama jäädyttämisja takavarikointityöryhmä aloittaa
toimintansa. Sen tehtävänä on
varmistaa Venäjän ja Valko-Venäjän
oligarkkeihin kohdistuvien EU:n
pakotteiden tehokas täytäntöönpano
koko EU:n alueella.

15.3.
16.3.

EU hyväksyy neljännen
Venäjän vastaisen
talouteen ja henkilöihin
kohdistuvien pakotteiden
paketin.

#StandWithUkraine

Komissio ehdottaa
arvopaperikeskusasetukseen
muutoksia, joilla EU:n
arvopaperitoimitusmarkkinoita
tehostetaan samalla kun turvataan
rahoitusvakaus. Muutokset ovat
keskeinen osa vuoden 2020
pääomamarkkinaunionia koskevaa
toimintasuunnitelmaa.

21.3.
EU hyväksyy strategisen kompassin
EU:n turvallisuuden ja puolustuksen
vahvistamiseksi seuraavalla
vuosikymmenellä.
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22.3.

22.3.

Komissio perustaa tukiportaalin
ukrainalaisille tutkijoille.

Yleiseurooppalaisesta
yksilöllisestä eläketuotteesta
annettua asetusta aletaan
soveltaa. Se pohjustaa uutta
vapaaehtoista EU:n laajuista
järjestelmää, jolla autetaan ihmisiä
säästämään eläkettään varten.

23.3.
Komissio esittää vaihtoehtoja
energian korkeiden hintojen
vaikutusten lieventämiseksi
kaasun yhteisostoilla ja kaasun
vähimmäisvarastointia koskevilla
velvoitteilla.

23.3.
Komissio esittää toimenpiteitä
maailman ruokaturvan
parantamiseksi ja viljelijöiden
ja kuluttajien tukemiseksi EU:ssa
elintarvikkeiden hintojen ja
tuotantopanosten kustannusten
nousun vuoksi.

23.3.
Komissio hyväksyy tilapäiset
kriisipuitteet, joiden avulla EU:n
jäsenmaat voivat hyödyntää
valtiontukisääntöjen tarjoamaa
joustoa talouden tukemiseksi
Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

24.3.
Parlamentti ja neuvosto
pääsevät poliittiseen
yhteisymmärrykseen
digimarkkinasäädöksestä.
Säädöksellä varmistetaan
oikeudenmukaiset, avoimet
ja kilpailulliset digitaalialan
markkinat, jotta alan yritykset
voivat kasvaa sisämarkkinoilla ja
kilpailla maailmanlaajuisesti.

25.3.
Komissio ja Yhdysvallat
ilmoittavat saavuttaneensa
periaatteellisen
yhteisymmärryksen uudesta
transatlanttisesta
tietosuojakehyksestä, jolla
edistetään transatlanttista
tiedonsiirtoa.

28.3.

30.3.

Komissio antaa jäsenvaltioille
suosituksen sijoittajien
kansalaisuusjärjestelyjä
ja sijoittajien
oleskeluoikeusjärjestelyjä
koskevista välittömistä toimista
Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kiertotalouden alalla
ehdotetaan uusia sääntöjä,
joilla kestävät tuotteet saavat
pääosan EU:n markkinoilla,
parannetaan kiertotalouden
liiketoimintamalleja
ja lisätään kuluttajien
vaikutusmahdollisuuksia vihreää
siirtymää varten.
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HUHTIKUU 2022
6.4.

6.4.

EU auttaa Afrikan Sahelin
ja Tšad-järven alueita
yhteensä 554 miljoonan euron
rahoituksella, jolla sekä vastataan
akuuttiin ruokaturvattomuuteen
että parannetaan
elintarvikejärjestelmien
kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

EU ilmoittaa 225 miljoonan euron
tukipaketista, jolla tuetaan ruokaturvaa
ja häiriönsietokykyä Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa Venäjän Ukrainaan
kohdistaman hyökkäyksen vaikutusten
vuoksi.

8.4.
Komission puheenjohtaja
Ursula von der Leyen ja
korkea edustaja Josep Borrell
vierailevat Ukrainassa ja
tapaavat Ukrainan presidentti
Volodymyr Zelenskyin.
Puheenjohtaja von der Leyen
ojentaa EU:n kyselyn.

8.4.
EU hyväksyy viidennen
Venäjään kohdistuvan
pakotepaketin maan hyökättyä
häikäilemättömästi Ukrainaa ja sen
kansaa vastaan.

9.4.
Maailmanlaajuisella
”Stand Up for Ukraine”
-varainkeruutapahtumalla
ja siihen liittyvällä kampanjalla
kerätään 9,1 miljardia euroa
Venäjän hyökkäystä pakenevien
ihmisten tukemiseen Ukrainassa
ja sen ulkopuolella. Tähän
sisältyy miljardi euroa
Euroopan komissiolta. Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankki
lupaa miljardin euron
lisärahoituksen.

20.4.
EU on toteuttanut 30 vuoden ajan
humanitaarista avunantoa ja
pelastuspalveluoperaatioita,
joilla autetaan hätätilanteessa olevia
ihmisiä eri puolilla maailmaa.

23.4.
Parlamentti ja neuvosto
pääsevät poliittiseen
yhteisymmärrykseen
digipalvelusäädöksestä. Se
muodostaa ainutlaatuisen uuden
standardin verkkoalustojen
vastuuvelvollisuudelle, mikä
parantaa internetin käyttäjien ja
heidän perusoikeuksiensa suojelua.
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25.4.
25.4.

Puheenjohtaja von der Leyen
ja Intian pääministeri Narendra
Modi perustavat EU:n ja
Intian yhteisen kauppa- ja
teknologianeuvoston.

Komissio ehdottaa, että vahvistetaan
Euroopan unionin rikosoikeudellisen
yhteistyön viraston valtuuksia kerätä
ja säilyttää todisteita sotarikoksista
ja tehdä tähän liittyvää yhteistyötä
kansainvälisten tuomioistuinten kanssa.

26.4.
Team Europe lisää tukea
Afrikan sarven kuivuudesta
kärsiville maille. EU ja sen
jäsenvaltiot lupaavat yhteensä
633 miljoonaa euroa ruokaturvan
parantamiseen.

27.4.
Komissio ehdottaa EU:n säädöstä
ja suositusta toimittajia ja
ihmisoikeuksien puolustajia vastaan
nostettujen perusteettomien kanteiden
torjumiseksi.

27.4.
Komissio ehdottaa laillista
muuttoliikettä koskevaa
politiikkaa ja esittää aloitteita,
jotka hyödyttävät EU:n taloutta,
vahvistavat yhteistyötä EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa ja
parantavat muuttoliikkeen yleistä
hallintaa pitkällä aikavälillä.

28.4.
EU ja kansainväliset kumppanit
antavat julkilausuman
internetin tulevaisuudesta.
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TOUKOKUU 2022
3.5.
Komissio perustaa eurooppalaisen
terveystietoalueen. Sen avulla
ihmiset voivat valvoa ja käyttää
terveystietojaan kotimaassaan ja
muissa jäsenvaltioissa. Se edistää
digitaalisten terveyspalvelujen
ja -tuotteiden todellisia
sisämarkkinoita.

9.5.
Euroopan
tulevaisuuskonferenssi saa
työnsä päätökseen. Vuoden
kestänyt keskustelu ja yhteistyö
kansalaisten ja poliitikkojen
välillä huipentuu 49 ehdotukseen
ja yli 320 toimenpiteeseen,
joiden pohjalta EU:n toimielimet
päättävät jatkotoimista.

9.–10.5.
EU isännöi Brysselissä
kuudetta Syyria-konferenssia
(”Supporting the future of Syria
and the region”), jossa kerätään
syyrialaisille ja syyrialaispakolaisia
vastaanottaville yhteisöille
naapurimaissa apua yhteensä
6,4 miljardia euroa vuodesta
2022 alkaen. EU:n osuus tästä
määrästä on yli 4,8 miljardia euroa,
josta komissio lupasi yli
3,1 miljardia euroa.

10.5.
Digitaalista operatiivista
häiriönsietokykyä
koskevasta säädöksestä
päästään poliittiseen
yhteisymmärrykseen. Säädös
auttaa varmistamaan, että
EU:n rahoitusjärjestelmä
kestää paremmin
kyberhyökkäyksiä ja muita
digitaalisia riskejä.

11.5.
Komissio ehdottaa uutta EU-lainsäädäntöä
verkossa lapsiin kohdistuvan
seksuaaliväkivallan torjumiseksi.

12.5.

11.5.

Toisessa
maailmanlaajuisessa
covid-huippukokouksessa
komissio lupaa vauhdittaa
rokotteiden ja muiden
covid-19-toimenpiteiden
käyttöönottoa Afrikassa
400 miljoonan euron
lisätuella.

Komissio ehdottaa oman pääoman ehtoista
rahoitusta edistävää verokannustinta, jolla
tuetaan yritysten kasvua, vahvistumista
ja häiriönsietokykyä.
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12.5.
EU ja Japani pitävät Tokiossa
28. huippukokouksensa. Ne
vahvistavat suhteidensa olevan
läheiset ja kattavat ja käynnistävät
digitaalisen kumppanuuden.

12.5.
Komissio perustaa
solidaarisuuskaistoja Ukrainan
maataloustuotteiden viennin
helpottamiseksi.

13.5.
Poliittinen yhteisymmärrys
saavutetaan verkkoja tietojärjestelmien
kyberturvallisuutta
koskevista uusista
säännöistä, joilla varmistetaan
kansalaisten ja yritysten
suojelu ja keskeisten palvelujen
luotettavuus.

18.5.
EU esittää REPowerEUsuunnitelman vähentää
nopeasti riippuvuutta
Venäjän fossiilisista
polttoaineista ja edetä
nopeasti vihreässä
siirtymässä.

18.5.
Komissio ja korkea edustaja
esittävät analyysin puolustusalan
investointivajeista ja ehdottavat
tarvittavia lisätoimia Euroopan puolustuksen
teollisen ja teknologisen perustan
vahvistamiseksi.

18.5.
EU julkistaa strategisen
kumppanuuden Persianlahden
valtioiden kanssa. Sen
tavoitteena on laajentaa ja
syventää yhteistyötä Persianlahden
yhteistyöneuvoston ja sen
jäsenmaiden kanssa.

18.5.
Komissio esittää suunnitelmia, joilla EU
paikkaa Ukrainan rahoitusvajetta
ja osallistuu pidemmän aikavälin
jälleenrakentamiseen.

23.5.
Komissio hyväksyy EU:n liikenteen
varautumissuunnitelman, joka
sisältää konkreettisia toimenpiteitä
EU:n liikenteen suojelemiseksi
kriisiaikoina.

25.5.
Komissio ehdottaa pakotteiden
rikkomisen kriminalisointia sekä
pakotteita rikkovien henkilöiden ja
muiden rikollisten varojen jäädyttämistä
ja menetetyksi tuomitsemista koskevia
sääntöjä.
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KESÄKUU 2022
3.6.
7.6.

EU sopii kuudennesta Venäjää
koskevasta pakotepaketista.
Siihen sisältyy tuontikielto,
joka koskee suurinta osaa
venäläisestä öljystä.

Ehdotuksesta, joka koskee
sukupuolten tasapuolista
edustusta yhtiöiden
hallintoelimissä, päästään
poliittiseen yhteisymmärrykseen.

16.6.
Uusista disinformaatiota koskevista
käytännesäännöistä sovitaan
komission toukokuussa 2021 antamien
ohjeiden pohjalta.

22.6.
Komissio antaa ehdotukset
Euroopan luonnon
ennallistamisesta vuoteen 2050
mennessä ja torjunta-aineiden
käytön puolittamisesta vuoteen
2030 mennessä.

23.6.
EU:n johtajat myöntävät
ehdokasmaan aseman
Ukrainalle ja Moldovalle.
He tunnustavat myös
Georgian eurooppalaiset
tulevaisuudennäkymät.

23.6.
EU:n ja Länsi-Balkanin johtajat
pitävät Brysselissä kokouksen
ennen Eurooppa-neuvoston
kokousta.

24.6.

30.6.

EU julkistaa uuden
kansainvälistä valtamerten
hallinnointia koskevan
ohjelmansa.

Parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot
pääsevät poliittiseen
yhteisymmärrykseen
uudesta asetuksesta, jolla
puututaan ulkomaisten
tukien aiheuttamiin
kilpailuvääristymiin
sisämarkkinoilla.

30.6.
Komission puheenjohtaja Ursula
von der Leyen ja Uuden-Seelannin
pääministeri Jacinda Ardern
ilmoittavat laaja-alaista
kauppasopimusta koskevien
neuvottelujen saattamisesta
päätökseen.

30.6.
Lainsäätäjät pääsevät yhteisymmärrykseen
kryptovaroja koskevasta asetuksesta.
Tämä uusi oikeudellinen kehys suojelee
kuluttajia, markkinoiden eheyttä ja
rahoitusvakautta ja mahdollistaa samalla
lisäinnovoinnin kryptovarojen alalla.
61

UNIONIN TILA 2022
AIKAJANA

HEINÄKUU 2022
1.7.
Uudet verkkovierailusäännöt
tulevat voimaan, jotta
kansalaiset hyötyvät
jatkossakin kotimaanhintaisista
verkkovierailuista.

5.7.
Komissio hyväksyy uuden
eurooppalaisen innovaatioohjelman, jolla Eurooppa pyritään
viemään syväteknologian uuden
innovointi- ja startup-aallon
eturintamaan.

13.7.
Vuoden 2022 oikeusvaltiokertomus:
Komissio antaa jäsenvaltiokohtaisia
suosituksia.

19.7.
Euroopan unioni aloittaa
liittymisneuvottelut Albanian ja
Pohjois-Makedonian kanssa.

20.7.
Komissio esittää ”Kaasua säästöön
talven varalle” -ehdotuksen,
uuden lainsäädäntövälineen
ja kaasukysynnän
vähentämissuunnitelman, joiden
avulla EU valmistautuu kaasun
toimituskatkoihin.
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