SĄJUNGOS
PADĖTIS
2022 M.
U. VON DER LEYEN VADOVAUJAMA KOMISIJA

#SOTEU

LT

LAIMĖJIMAI

SĄJUNGOS
PADĖTIS
2022 M.

TURINYS
1. E
 UROPIEČIAI IŠVIEN SU
UKRAINA – UŽ DEMOKRATIJĄ
IR TAIKĄ
6
2. S
 ĖKMINGOS KOVOS SU
PANDEMIJA GINKLAI –
SOLIDARUMAS IR MOKSLAS 18
3. L
 YDERYSTĖ VYKDANT
ŽALIĄJĄ, SKAITMENINĘ
IR TEISINGĄ PERTVARKĄ

24

4. E
 UROPOS DEMOKRATIJOS
RAMSČIAI

37

SĄJUNGOS PADĖTIS 2022 M.
LAIMĖJIMAI

NEEILINĖ DEMOKRATINIO
ATSPARUMO ISTORIJA
2019 m. gruodžio mėn. U. von der Leyen
vadovaujama Komisija nustatė naują plataus
užmojo kursą žalesnės, labiau skaitmeninės
ir teisingesnės Europos Sąjungos link. Pasaulį
sukrėtus dviem istoriniams įvykiams – koronaviruso
pandemijai ir žiauriam Rusijos karui prieš Ukrainą –
Europa vieningai ėmėsi tiek kovoti su virusu, tiek
padėti Ukrainos žmonėms. Tai mums nesutrukdė
ne tik nenukrypti nuo nusistatyto drąsaus kurso,
bet ir dar sparčiau žengti tikslo link. Drauge
kuriame ateitį.

Demonstruodama beprecedentę spartą ir vienybę,
Europos Sąjunga Vladimiro Putino karo mašinai
nustatė griežtas sankcijas. Šios sankcijos, kurias
remia viso pasaulio partneriai, daro didelę žalą
Rusijos ekonomikai ir mažina Kremliaus
galimybes kariauti. Atkirtome Rusiją nuo
tarptautinės finansų sistemos pašalindami ją iš
SWIFT, įšaldome ir areštuojame su Kremliumi
susijusių oligarchų turtą ir silpniname Rusijos karinį
pramoninį kompleksą neleisdami gauti jam
reikalingų pažangiųjų technologijų.

Europos atsakas į abi istoriškai svarbias mūsų
laikmečio krizes pasauliui galėjo pasirodyti
netikėtas. Iš pradžių užgriuvo COVID-19. Ši
pandemija padarė daug žalos, tačiau bendromis
jėgomis išgelbėjome daugybę gyvybių ir padėjome
per rekordiškai trumpą laiką atsigauti ekonomikai.
Europos Komisijos parengta vakcinų strategija
padėjo pirminėmis (viena arba dviem) vakcinos
nuo šios ligos dozėmis pasiskiepyti 83,4 proc.
suaugusių ES gyventojų. ES yra didžiausia
pasaulyje vakcinų nuo COVID-19 tiekėja, o ES
skaitmeninis COVID pažymėjimas, padedantis
apsaugoti pagrindinę teisę į laisvą judėjimą, tapo
pasauliniu standartu.

Europos Sąjungos atsakas
į didžiuosius mums kylančius
iššūkius yra grindžiamas
demokratinėmis
vertybėmis, darnaus
vystymosi tikslais ir
žmonėms tarnaujančios
ekonomikos principu.

Pirmą kartą savo istorijoje Komisija sutelkė
milžiniškus kapitalo rinkų išteklius ekonomikos
atsigavimui ir reformoms valstybėse narėse remti.
Mūsų ekonomikos gaivinimo planas
„NextGenerationEU“ grąžino tikėjimą ateitimi
ES šeimoms, įmonėms ir investuotojams. Mūsų
atsakas į pandemiją ne tik padarė mus atsparesnius
COVID-19 ir būsimoms grėsmėms sveikatai, bet ir
padidino Europos demokratijos bei ekonomikos
atsparumą.
Vėliau Rusija pradėjo neišprovokuotą ir
nepateisinamą agresiją prieš Ukrainą. Visas
žemynas susitelkė palaikyti ukrainiečius.
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Be to, Komisija pateikė novatorišką Europos
planą „REPowerEU“, kuriuo siekiama
panaikinti Europos priklausomybę nuo rusiško
iškastinio kuro. Įvairiname savo energijos
šaltinius, didiname energijos vartojimo efektyvumą
ir spartiname atsinaujinančiųjų išteklių energijos
technologijų diegimą. Žalioji pertvarka ne tik
naudinga žmonių ir planetos sveikatai, bet ir didina
Europos energetinį saugumą. Jei Putino tikslas
buvo suskaldyti Europą, jis pasiekė visiškai
priešingą rezultatą. ES dabar kaip niekad vieninga –
šiame kare stovime surėmę pečius.

kasdien, o tam būtina užtikrinti piliečių galimybę
pasisakyti. 2022 m. gegužės 9 d. pasibaigusia
Konferencija dėl Europos ateities siekta
pasinaudoti šiuo turtingu kūrybiškumo ir energijos
lobynu suteikiant piliečiams galimybę formuoti
mūsų Europos Sąjungos ateitį. Komisija juos
išklausė, o dabar metas imtis veiksmų.
Europos istorijos trajektorija akivaizdžiai
krypsta demokratijos ir vienybės link. Nuo
pergalės prieš fašizmą 1945 m. iki diktatūrų
žlugimo Graikijoje ir Pirėnų pusiasalyje praėjusio
amžiaus aštuntajame dešimtmetyje ir nuo Berlyno
sienos griūties 1989 m. bei Rytų ir Vakarų
susitaikymo iki Ukrainos kovos už laisvę ir
demokratiją prieš Rusijos agresiją – visa tai žymi
neblėstantį ilgalaikį Europos siekį tapti
demokratiškesnei. Visus šiuos pokyčius lemia ne
kas kita, kaip žmonės – jų balsai, drąsa ir jų
reiškiami teisingumo reikalavimai. Tai – Europos
Sąjungos kelias. Būtent tai suteikia mums,
europiečiams, stiprybės ir tikėjimo ateitimi.

Europos Sąjungos atsakas į didžiuosius mums
kylančius iššūkius yra grindžiamas demokratinėmis
vertybėmis, darnaus vystymosi tikslais ir žmonėms
tarnaujančios ekonomikos principu. ES darbo
rinka per pastaruosius dešimtmečius dar
niekad nebuvo tokia stipri, nes Komisija padėjo
valstybėms narėms remti darbuotojus ir įmones
izoliavimo priemonių taikymo laikotarpiais. Pagal
priemonę „NextGenerationEU“ investuojame
į Europos pramonę, infrastruktūrą ir darbo vietas.
Be kita ko, galima paminėti Europos lustų akto
pasiūlymą, kurio tikslas – remiantis Europos
puslaidininkių srities pasaulinio lygio mokslinių
tyrimų baze skatinti pažangiausių technologijų
gamybą. Naujoji Europos pasaulinių investicijų
strategija „Global Gateway“ padeda spartinti
teisingą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką visame
pasaulyje.
Pastarieji dveji su puse metų patvirtino, kad
Europos stiprybė yra jos vienybė, o šios
vienybės pagrindas – mūsų bendros demokratinės
vertybės: įsipareigojimas gerbti pagrindines
žmogaus teises; laisvos ir nepriklausomos spaudos
apsauga; teisinės valstybės principo laikymasis;
moterų ir vyrų, kaimų ir miestų, jaunimo ir vyresnio
amžiaus žmonių lygybė. Kad ir kas jaustumėtės
esąs, Europoje galite laisvai būti savimi.
Demokratija turi būti kuriama ir puoselėjama
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1. E
 UROPIEČIAI IŠVIEN SU
UKRAINA – UŽ DEMOKRATIJĄ
IR TAIKĄ
humanitarinės
pagalbos, kurios
paskirtis, be kita ko,
yra teikti maistą,
vandenį, pastogę ir
sveikatos priežiūros
p a s l a u g a s
pažeidžiamiausiems
asmenims.

YPATINGAS
SOLIDARUMAS SU
UKRAINA
Milijonai iš savo šeimų ir šalies Putino bombų
išplėštų ukrainiečių ieško prieglobsčio Europos
Sąjungoje. Šio karo vaizdai kelia siaubą. Tačiau
dėliojasi ir kitas – drąsiai besipriešinančių
ukrainiečių ir svetingai pabėgėlius priimančių ES
piliečių – paveikslas, įkvepiantis vilties. Ukrainos
ir Europos Sąjungos ryšys kaip niekad
glaudus. Iki tol, kol ukrainiečiai galės saugiai grįžti
į namus ir taikos sąlygomis atstatyti savo
nepriklausomą ir demokratinę šalį, teiksime jiems
prieglobstį ir juos remsime. Nes jie mūsų,
europiečių, šeimos dalis.

Nuo žiauraus Rusijos
išpuolio prieš Ukrainą
pradžios (2022 m. vasario
24 d.) užregistruota daugiau kaip
8,2 mln. Ukrainos piliečių, daugiausia moterų,
vaikų ir pagyvenusių žmonių, atvykimo į ES
atvejų. Didžiulis ES piliečių solidarumas su
pabėgėliais iš Ukrainos, visų pirma regimas su
Ukraina besiribojančiose valstybėse narėse
(Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje),
tačiau demonstruojamas ir visoje Sąjungoje, yra
pati geriausia Europos vertybių ir atvirumo išraiška.
Didžioji dalis pabėgėlių iš Ukrainos (daugiau kaip
5,24 mln.) kirto Lenkijos sieną ir lenkai juos
priglaudė atverdami jiems savo širdis, namus ir
miestus.

Pats svarbiausias Europos Sąjungos atsako
tikslas – apsaugoti civilius Ukrainos gyventojus.
Bendradarbiaudama su vietos partneriais, Komisija
užtikrina, kad būtų teikiama humanitarinė
pagalba ir kad būtų išlaikomi atviri humanitariniai
koridoriai, garantuojantys laisvą ir saugią
evakuaciją. 2022 m. birželio mėn. duomenimis, ES
Ukrainai buvo suteikusi daugiau kaip 348 mln. EUR

Varšuvos gyventojų grupė atidarė parduotuvę
„Pulawska 20“, kurios tikslas – rinkti ir
ukrainiečiams pabėgėliams bei Ukrainos viduje
perkeltiems asmenims nemokamai tiekti maisto
produktus, kosmetikos gaminius ir drabužius.
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Daugiau kaip 4 mln.
ukrainiečių
yra užsiregistravę laikinajai
apsaugai ES gauti
Stokholme augęs kurčnebylys
bulgaras Kirilas Slavovas padeda
kurčnebyliams ukrainiečiams pabėgti
nuo karo ir pradėti naują gyvenimą
Sofijoje. Jis jiems vertėjauja
į tarptautinę gestų kalbą ir padeda
susirasti darbą.

2022 m. kovo 2 d. Europos Komisija pirmą kartą
Europos Sąjungos istorijoje aktyvavo Laikinosios
apsaugos direktyvą. Tai reiškia, kad pabėgėliams
iš Ukrainos Europos Sąjungoje iš karto suteikiama
visapusiška apsauga:

Leidimas gyventi
šalyje visą apsaugos
laikotarpį

Teisė į tinkamas
apgyvendinimo
sąlygas arba būstą

Galimybė
įsidarbinti

Galimybė prireikus
gauti socialinę
paramą ar
pragyvenimo lėšų

Galimybė tam
tikromis aplinkybėmis
susijungti šeimos
nariams

Galimybė naudotis
medicininės
priežiūros
paslaugomis

Galimybė naudotis
banko paslaugomis,
pavyzdžiui, atsidaryti
pagrindinę
banko sąskaitą

Komisija greitai ir solidariai užtikrino valstybėms
narėms vietoje reikalingą paramą. CARE
(sanglaudos veiksmai dėl pabėgėlių Europoje)
suteikia valstybėms narėms galimybę teikti skubią
paramą pabėgėliams naudojantis ES sanglaudos
fondais. Be to, joms nedelsiant skirta ir 3,5 mlrd. EUR
suma iš kovos su pandemijos krize priemonės
„REACT-EU“ lėšų. 2022 m. birželio mėn. Komisija

Galimybė
jaunesniems nei
18 metų asmenims
naudotis valstybine
švietimo sistema

Galimybė persikelti
į kitą ES valstybę
narę prieš tai, kai
išduodamas
leidimas gyventi

priėmė pasiūlymą dėl priemonės FAST-CARE, pagal
kurią valstybėms narėms būtų skirta papildoma
3,5 mlrd. EUR išankstinio finansavimo mokėjimų
suma ir užtikrinta, kad bent 30 proc. susijusių
išteklių būtų skirta migracijos problemas
sprendžiančių vietos valdžios institucijų ir pilietinės
visuomenės organizacijų valdomiems veiksmams.
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bei šalies viduje perkeltų asmenų patiriamais
sunkumais.
Reaguodama į Ukrainos Prezidento Volodymyro
Zelenskio raginimą, Europos Komisija kartu su
Kanada, bendradarbiaudamos su interesų gynimo
grupe „Global Citizen“, sutelkė pasaulio lyderius ir
2022 m. kovo 26 d. pradėjo lėšų rinkimo
kampaniją „Palaikykime Ukrainą“. Per ją greitai
surinkta nuo Rusijos invazijos bėgantiems
žmonėms paremti skirta 9,1 mlrd. EUR suma,
iš kurios 1 mlrd. EUR skyrė Komisija. Europos
rekonstrukcijos ir plėtros bankas papildomai skyrė
dar 1 mlrd. EUR. Šis ypatingas ES ir jos piliečių
solidarumas su ukrainiečiais tęsis tol, kol jiems bus
reikalinga mūsų parama. Solidarizuotis turime todėl,
kad jie gina ne vien savo laisvę, bet ir mūsų europines
ir demokratines vertybes.

Pagal ES civilinės saugos mechanizmą
sutelkusios didžiausią ligšiol sumą, 27 valstybės
narės kartu su Norvegija, Šiaurės Makedonija ir
Turkija suteikė Ukrainai daugiau kaip 66 000 tonų
pagalbos, kuri apėmė maisto produktus, pirmosios
pagalbos rinkinius ir apsauginę aprangą, taip pat
strateginę įrangą, kaip antai mobiliąsias ligonines,
energijos tiekimo šaltinius ir ugniagesių automobilius.
Finansinė ES paramos pagal ES civilinės saugos
mechanizmą vertė viršijo 425 mln. EUR. Į Ukrainą
taip pat išsiųsta pagal mechanizmą „rescEU“
Europos Sąjungoje sukauptų medicininių priemonių,
įskaitant dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus,
infuzines pompas, pacientų monitorius, kaukes ir
chalatus, ultragarso prietaisus, deguonies
sodrintuvus ir t. t. Atsižvelgdama į šios operacijos
mastą, ES su Ukraina besiribojančiose Lenkijoje,
Rumunijoje ir Slovakijoje įsteigė pristatymui
koordinuoti skirtus logistikos centrus. Du ES lėšomis
finansuoti humanitarinės pagalbos sandėliai ir
logistikos operacijų centrai atidaryti ir Ukrainoje.

SANKCIJOS: VIENINGAS
DEMOKRATINIS FRONTAS
PRIEŠ AUTOKRATIJĄ
Rusijai 2022 m. vasario 21 d. pripažinus
separatistines vadinamąsias Donecko ir Luhansko
liaudies respublikas, o vasario 24 d. pradėjus karinį
išpuolį prieš Ukrainą, ES nedelsdama nustatė
skausmingas sankcijas jos ekonomikai ir prie
karo prisidedantiems subjektams bei asmenims.
Europos Sąjunga, jos partneriai ir įmonės visame
pasaulyje sparčiai ėmėsi ryžtingų veiksmų siekdami
ekonomiškai izoliuoti Rusiją ir sustabdyti Putino
karo mašiną. Mes Ukrainos pusėje, nes tikime ne
autokratijos, o demokratijos pranašumu, ne galios,
o teisės viršenybe, ne agresija ir chaosu, o teisinga
ir taikia tarptautine tvarka.

2022 m. kovo 11 d. buvo atlikta pirmoji medicininio
evakavimo operacija. Nuo tada pagal ES civilinės
saugos mechanizmą iš Ukrainos į ES ligonines
perkelta daugiau kaip 1 000 pacientų, kuriems
reikalingas tęstinis gydymas arba skubi medicinos
pagalba. ES „rescEU“ orlaivių parkas papildytas
nauju medicininio evakavimo lėktuvu, skirtu
pacientams, kuriems būtinos skubios sveikatos
priežiūros paslaugos, iš Ukrainos skraidinti.
Tuo pat metu Komisija suintensyvino savo
pastangas bendrauti tiek su ukrainiečių, tiek su
rusakalbių bendruomenėmis, ypač daug dėmesio
skirdama pabėgėlių informavimui apie ES paramą.
Ji per trumpą laiką sukūrė specialią solidarumo
su Ukraina svetainę – tai pirmoji svetainė,
pateikiama ir ukrainiečių, ir rusų kalbomis.
Norėdama tiesiogiai pasiekti Ukrainos žmones ir
rusakalbę auditoriją, Komisija taip pat prisijungė
prie socialinio tinklo „Telegram“. „Europe Direct“
kontaktiniai centrai atsakė į maždaug 10 000
klausimų, susijusių su Ukrainos krize ir su pabėgėlių

Tarptautinė bendruomenė negali toleruoti šių
Rusijos veiksmų, kuriais pažeidžiamos visuotinės
vertybės ir tarptautinė teisė. 2022 m. kovo 2 d.
Jungtinės Tautos didele balsų persvara nubalsavo
už Rusijos invazijos į Ukrainą pasmerkimą: už
rezoliuciją balsavo 141 iš 193 valstybių narių,
susilaikė 35 šalys, o Rusiją palaikė tik 5 šalys.
Nuo karo pradžios ES priėmė šešis precedento
neturinčius sankcijų rinkinius, kuriais siekiama
sumenkinti Kremliaus galimybes finansuoti karą
ir daryti spaudimą Rusijos režimui. Šios sankcijos
yra susijusios su finansų, energetikos ir transporto
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sektoriais, taip pat dvejopo naudojimo prekių
eksportu, vizų politika, Kremliaus karo propagandą
skleidžiančiais dezinformacijos kanalais ir Rusijos
bei Baltarusijos asmenimis ir subjektais, turinčiais
sąsajų su Putino karu. Laikydamasi tarptautinės
humanitarinės teisės, ES, nustatydama sankcijų
režimus, numato su humanitarine veikla
susijusias išimtis.

informacija bei patirtimi ir konsultuoja sankcijų
taikymo užtikrinimo klausimais. Ji glaudžiai
bendradarbiauja su tarptautine Darbo grupe
Rusijos elito, įgaliotinių ir oligarchų klausimams –
šioje grupėje ES veikia kartu su G7 šalimis (Italija,
Japonija, Jungtine Karalyste, Jungtinėmis
Valstijomis, Kanada, Prancūzija ir Vokietija) ir
Australija. Be to, Komisija pasiūlė ES ribojamųjų
priemonių pažeidimą pradėti laikyti ES masto
nusikaltimu ir sugriežtinti turto susigrąžinimo bei
konfiskavimo taisykles.

Mes Ukrainos pusėje,
nes tikime ne autokratijos,
o demokratijos pranašumu.
ES sankcijos itin veiksmingos todėl, kad yra
įgyvendinamos drauge su panašiai mąstančiais
viso pasaulio partneriais. Sankcijas Rusijai taiko
daugiau kaip 40 šalių, kurių bendrasis vidaus
produktas (BVP) kartu sudaro beveik pusę viso
pasaulio BVP. Be kita ko, tai Japonija, Jungtinė
Karalystė, Jungtinės Valstijos, Kanada,
Lichtenšteinas, Norvegija, Pietų Korėja, Singapūras,
Šveicarija, taip pat kaimyninės šalys ir šalys
kandidatės, visų pirma Vakarų Balkanuose.

Remiantis Pasaulio prekybos organizacijos sistema,
nustatytos sankcijos, kuriomis uždrausta
eksportuoti tam tikrus Rusijai skirtus
produktus, pavyzdžiui, plieną, reaktyvinius degalus,
puslaidininkius, chemines medžiagas ir kitus Rusijos
pramoninei bazei itin svarbius produktus. Kartu,
siekdami sumažinti Rusijos ir jos oligarchų pajamų
srautus, nustatėme tam tikrų produktų, pavyzdžiui,
medienos, cemento, jūros gėrybių (ikrų), alkoholinių
gėrimų (degtinės), importo draudimus, apimančius
daugiau nei pusę mūsų prieškarinio importo iš
Rusijos.

Sankcijos trukdo Rusijai gauti pinigų pasaulio
kapitalo rinkose ir palaipsniui žlugdo Rusijos
pramoninę bazę, visų pirma jos karinį pramoninį
kompleksą. Jomis iš SWIFT sistemos, kuri yra
pagrindinė pasaulinė finansinių mokėjimų
pranešimų siuntimo sistema, pašalinti
pagrindiniai Rusijos bankai, įskaitant didžiausią
Rusijos banką „Sberbank“, taip iš esmės izoliuojant
Rusiją nuo pasaulinių finansų rinkų. ES taip pat
įšaldė Europos Sąjungoje laikomas Rusijos užsienio
valiutos atsargas.
Vien per pirmuosius tris karo mėnesius ES
valstybės narės įšaldė 12,5 mlrd. EUR vertės
turtą, apimantį finansinius sandorius, nekilnojamąjį
turtą, meno kūrinius, automobilius, jachtas ir kt. Be
to, buvo įšaldyti Europoje laikomi Rusijos centrinio
banko rezervai. Turto įšaldymo ir draudimo keliauti
sankcijos už Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenitetui ir nepriklausomybei kenkiančius
veiksmus nustatytos iš viso 1 212 asmenų ir 108
subjektams. Siekdama užtikrinti šių sankcijų
taikymą, Komisija skubiai subūrė ES valstybes
nares, Europolą ir Eurojustą ir įsteigė Turto
įšaldymo ir areštavimo darbo grupę. Ši darbo
grupė padeda valstybėms narėms keistis
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Europos Komisijos Pirmininkė Ursula
von der Leyen G7 susitikime Elmau
pilyje (Vokietija)

Taikantis į jautrius Rusijos karinio pramoninio
komplekso sektorius, smarkiai sugriežtinta ir
esama dvejopo naudojimo prekių eksporto
kontrolė, taip apribojant Rusijos galimybes
gauti jos saugumui ir gynybai itin svarbių
pažangiųjų technologijų, kaip antai bepiločių
orlaivių ir jų programinės įrangos, šifravimo
prietaisų programinės įrangos, puslaidininkių ir
pažangiųjų elektroninių įrenginių. Sankcijos mažina
Rusijos technologinius pajėgumus ir jos ekonomikos
modernizavimo galimybes.
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Kad sankcijos būtų veiksmingos, ES turėjo uždaryti
prekių vežimo į Rusiją ir iš jos kelius. Šiuo atžvilgiu
du pagrindiniai veiksmai buvo ES oro erdvės
uždarymas visiems Rusijai priklausantiems, joje
registruotiems arba jos kontroliuojamiems
orlaiviams ir aviacijos sektoriui bei kosmoso
pramonei skirtų prekių, paslaugų ir technologijų
eksporto uždraudimas. Trys ketvirtadaliai dabartinio
Rusijos komercinio oro laivyno yra pagaminta ES,
Jungtinėse Valstijose arba Kanadoje. Sankcijomis
taip pat visiškai uždrausta Rusijos ir Baltarusijos
krovininio kelių transporto paslaugų teikėjų veikla
ES ir visam Rusijos prekybos laivynui nustatytas
draudimas įplaukti į ES uostus. Tačiau taikomos ir
tam tikros išimtys, apimančios būtiniausias,
pavyzdžiui, žemės ūkio ir humanitarinės pagalbos,
prekes.

• Uždrausta į Rusiją eksportuoti naftos
perdirbimo sektoriaus prekes ir technologijas.
Taip ES atima iš Rusijos galimybę
modernizuoti savo naftos perdirbimo
gamyklas.
• ES bendrovėms uždrausta siūlyti draudimo ir
kitas finansines paslaugas laivams,
gabenantiems Rusijos naftos produktus. Tai
sumenkins Rusijos galimybes eksportuoti
naftos produktus į viso pasaulio šalis.
• Sustabdytos naujos investicijos į Rusijos
energetikos sektorių.
• Uždrausta importuoti bet kokias rusiškas
anglis. Šis draudimas apima ketvirtadalį viso
rusiškų anglių eksporto – dėl jo Rusija per
metus praras apie 8 mlrd. EUR pajamų.

Baltarusija remia invaziją į Ukrainą, leisdama Rusijos
kariuomenei veikti iš jos teritorijos. Todėl ES taip
pat sugriežtino sankcijas Baltarusijai. Nuo
2020 m. spalio mėn. ES šiai šaliai nustato vis
daugiau ribojamųjų priemonių, reaguodama
į nepriimtiną jos valdžios institucijų smurtą prieš
taikius protestuotojus ir į migrantų
instrumentalizavimo veiksmus ES pasienyje 2021 m.
Ekonominėmis sankcijomis Baltarusijai, šiuo metu
apimančiomis beveik 70 proc. viso jos eksporto į ES,
taip pat yra iš SWIFT sistemos pašalinti trys
Baltarusijos bankai. Kartu ES toliau remia
Baltarusijos žmones – nuo 2020 m. vasaros suteikta
beveik 65 mln. EUR vertės pagalba. Ji, be kita ko,
apima skubią paramą pilietinei visuomenei ir
valstybės priespaudos aukoms.

Be to, Komisija deda pastangas pastūmėti ES savo
brėžiamu keliu, kurio tikslas – visiškai panaikinti
ES priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro,
įskaitant rusiškas dujas, ir paspartinti Europos
žaliąją pertvarką.

ENERGETINIS SAUGUMAS IR
ŽALIOJI PERTVARKA
2022 m. gegužės 18 d. Europos Komisija pristatė
novatorišką ES planą „REPowerEU“, kuriuo
siekiama laipsniškai panaikinti ES
priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro
sparčiau diegiant atsinaujinančiųjų išteklių
energijos technologijas, taupant energiją ir

Didelę Rusijos karo iždo dalį sudaro pajamos iš
energijos eksporto. Siekdama sustabdyti pinigų
srautus į Rusiją, ES Rusijos energetikos
sektoriui nustatė toliau nurodytas sankcijas.
• Uždrausta importuoti jūromis gabenamą
rusišką žalią naftą ir naftos produktus. Šis
draudimas apima 90 proc. dabartinio
Europos naftos importo iš Rusijos.

85 PROC.

EUROPIEČIŲ
mano, kad ES turėtų kuo greičiau
sumažinti savo priklausomybę nuo
rusiško iškastinio kuro.
Planas „REPowerEU“ – ES kelias
į šį tikslą.
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įvairinant energijos šaltinius. „REPowerEU“ yra
visapusiškas ir išsamus planas, padėsiantis
užtikrinti ES gyventojų galimybes naudotis
įperkama energija, Europos energetinį saugumą ir
planetos tvarumą. Planas „REPowerEU“ visiškai
atitinka kovo 11 d. visų valstybių narių vadovų
pasirašytą Versalio deklaraciją. Apie 85 proc. ES
piliečių mano, kad Europos Sąjunga turėtų kuo
greičiau sumažinti savo priklausomybę nuo rusiško
iškastinio kuro. Planas „REPowerEU“ – ES kelias
į šį tikslą.

Speciali ES saulės energijos
strategija, kurios tikslas – iki 2025
m. padvigubinti fotovoltinės
saulės energijos gamybos
pajėgumus, o iki 2030 m. įrengti
600 gigavatų pajėgumus.

Konkrečios priemonės,
kurių tikslas –
paspartinti leidimų
dideliems
atsinaujinančiųjų
išteklių energijos
projektams išdavimą.

Elektros energijos gamybos, pramonės, pastatų ir
transporto sektoriuose siekiama kuo greičiau labai
padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos
naudojimo mastą. Komisija pasiūlė, laikantis
Europos žaliojo kurso, padidinti su atsinaujinančiaisiais
energijos ištekliais susijusį pagrindinį iki 2030 m.
pasiektiną tikslą nuo 40 iki 45 proc. Planu
„REPowerEU“ dedamas pagrindas toliau nurodytoms
naujoms plataus užmojo iniciatyvoms.

Stoginių saulės energijos
įrenginių iniciatyva, kuria
būtų laipsniškai įvestas
teisinis įpareigojimas
įrengti saulės baterijų
plokštes ant naujų viešųjų,
komercinių ir gyvenamųjų
pastatų.

Šilumos siurblių
įrengimo tempo
padvigubinimas.

Siekis iki 2030 m.
biometano gamybos
apimtį padidinti iki
35 mlrd. kubinių metrų.
Žaliojo vandenilio gamybos
tikslo padvigubinimas siekiant
iki 2030 m. užtikrinti, kad vidaus
gamybos ir importo apimtys
siektų po 10 mln. tonų.
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Privalomo iki 2030 m. pasiektino energijos
vartojimo efektyvumo tikslo PADIDINIMAS
NUO 9 iki 13 PROC. pagal EUROPOS
ŽALIĄJĮ KURSĄ

Pagal planą „REPowerEU“ remiamas vieno
didžiausių pasaulyje jūros vėjo elektrinių
parko sukūrimas Šiaurės jūroje. Šiame parke
netrukus bus pagaminamas daugiau kaip 50-ies
milijonų būstų (maždaug ketvirtadalio visų ES
namų ūkių) per metus suvartojamas energijos
kiekis. Komisijos pasiūlytas teisėkūros procedūra
priimamas aktas, kuriuo siekiama pagreitinti
leidimų vykdyti atsinaujinančiųjų išteklių energijos
projektus ir diegti susijusią tinklo infrastruktūrą
išdavimą, sudarys sąlygas daug sparčiau diegti
atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijas
visoje ES. Kiekviena iš vėjo ar saulės energijos,
hidroenergijos ar biomasės pagaminta elektros
energijos kilovatvalandė mažina mūsų
priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro ir dar
vienu žingsniu priartina ES prie tikslo užtikrinti
nulinį grynąjį anglies dioksido kiekį.

NUO

9 proc.
IKI

13 proc.

priemones energijos taupymui skatinti, pavyzdžiui,
taikyti lengvatinius PVM tarifus efektyvų energijos
vartojimą užtikrinančioms šildymo sistemoms,
pastatų izoliacijai ir prietaisams bei gaminiams.
Siekdama užtikrinti, kad ES būtų pasirengusi atlaikyti
būsimą žiemą, Komisija valstybėms narėms nustatė
minimalius dujų saugyklų pripildymo
įpareigojimus – iki 2022 m. lapkričio 1 d. jos turi
užtikrinti 80 proc. pripildymo lygį.

Komisija padeda valstybėms
narėms stabdyti elektros
energijos kainų augimą ir
apsaugoti vartotojus.

Reaguodama į tai, kad Rusija dujų tiekimą naudoja
kaip ginklą, Komisija taip pat pasiūlė naują
teisėkūros priemonę ir planą „Sutaupytos dujos –
saugu žiemą“. Šia Tarybos 2022 m. rugpjūčio 5 d.
priimta priemone numatoma dujų suvartojimą iki
kito pavasario sumažinti 15 proc. – tai padėtų ES
atsilaikyti visiškai sutrikus rusiškų dujų tiekimui.
Siekiant apriboti poveikį piliečiams ir ekonomikai,
plane taip pat pateikiama gairių dėl koordinuoto
dujų kiekio mažinimo.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai –
geriausias energijos kainų didėjimo problemos
sprendimas. Senuoju, daug anglies dioksido
išskiriančiu būdu (iš anglies, naftos ir dujų)
pagaminama energija vis labiau brangsta,
o atsinaujinančiųjų išteklių energijos kaštai jau
daug metų nuolat mažėja. Pasaulinės energijos
kainos didėja nuo 2021 m. vasaros ir dar labiau
išaugo Rusijai pradėjus agresijos karą prieš
Ukrainą. Trumpuoju laikotarpiu Komisija taip pat
padeda valstybėms narėms stabdyti elektros
energijos kainų augimą ir apsaugoti vartotojus. Su
klimatu ir energetika susijusių pasirengimo
įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinys apima
ir Komisijos pasiūlymą dėl Socialinio klimato
fondo, kurio tikslas – remti pažeidžiamus namų
ūkius, mažąsias ir vidutines įmones ir transporto
naudotojus.

Siekdama įvairinti energijos šaltinius, ES palaiko
ryšius su tarptautiniais partneriais ir jau užsitikrino
rekordiškai didelę suskystintų gamtinių dujų
importo apimtį bei didesnę dujų tiekimo vamzdynais
apimtį. Komisija bendradarbiauja su Jungtine
Karalyste, Jungtinėmis Valstijomis ir Norvegija,
taip pat Angola, Azerbaidžanu, Egiptu, Izraeliu,
Nigerija ir Pietų Korėja. Pagal Komisijos
Pirmininkės U. von der Leyen ir JAV Prezidento
Joe Bideno pasiektą susitarimą gausimas dujų
kiekis pakeis maždaug trečdalį pernai į ES
importuotų 155 mlrd. kubinių metrų rusiškų dujų.
Naujoji suskystintų gamtinių dujų infrastruktūra,
kurią šiuo metu kuria ES, siekdama užtikrinti
tiekimo saugumą visose valstybėse narėse ir jų
solidarumą, sudarys būsimų žaliojo vandenilio
koridorių pagrindą.

Komisija taip pat pasiūlė priemonių energijos
vartojimo efektyvumui ilguoju laikotarpiu didinti,
be kita ko, pagal Europos žaliąjį kursą pasiūlė
padidinti privalomą iki 2030 m. pasiektiną energijos
vartojimo efektyvumo tikslą nuo 9 iki 13 proc.
Valstybės narės raginamos taikyti fiskalines
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Naujai sukurta ES energetikos platforma, kurios
veiklą padeda vykdyti regioninės darbo grupės,
suteiks galimybę savanoriškai bendrai pirkti dujas,
suskystintas gamtines dujas ir vandenilį – padės
telkti paklausą, optimizuoti naudojimąsi
infrastruktūra ir koordinuoti bendravimą su tiekėjais.
Atkartodama sėkmingą bendro vakcinų pirkimo
programos modelį, Komisija rengia bendro pirkimo
mechanizmą, suteiksiantį galimybę sudaryti dujų
pirkimo sutartis dalyvaujančių valstybių narių vardu.
Siekdama užsitikrinti būtiną energijos ir žaliavų
tiekimą, ES pagal mūsų dvišalės prekybos
darbotvarkę toliau bendradarbiaus su panašiai
mąstančiais viso pasaulio partneriais – tai padės
užtikrinti mūsų energetinį ir ekonominį saugumą
ateityje.

aiškias Europos saugumo didinimo gaires: reikia
didinti investicijas, naudoti novatoriškas ypatingos
svarbos technologijas ir kurti labiau integruotą bei
konkurencingesnę Europos gynybos rinką. 2022 m.
kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba oficialiai
patvirtino Strateginį kelrodį – plataus užmojo
Europos Sąjungos veiksmų iki 2030 m. planą. Jo
svarbą dar didina į Europą sugrįžęs karas.
Reaguodami į Versalio aukščiausiojo lygio
susitikimą, Komisija ir Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai
Josepas Borrellis 2022 m. gegužės mėn. pateikė
investicijų į gynybą spragų analizę. Iš karto po
to buvo įsteigta Bendrų viešųjų pirkimų gynybos
srityje darbo grupė, turinti bendradarbiauti su
valstybėmis narėmis. Remiantis šios darbo grupės
veikla, buvo pasiūlyta paspartinta tvarka priimti
trumpalaikę ES priemonę, kurios esmė – didinti
gynybos pramonės pajėgumus vykdant bendrus
viešuosius pirkimus, kad valstybėms narėms
būtų lengviau bendromis jėgomis užpildyti
opiausias ir didžiausias spragas. Be to, 2022 m.
gegužės mėn. pranešta apie ES gynybos inovacijų
sistemą, kurios tikslas – į šios srities inovacijas
investuoti iš viso 2 mlrd. EUR.

Plane „REPowerEU“ numatyta beveik
300 mlrd. EUR finansinė parama, įskaitant
225 mlrd. EUR paskolų, kurias valstybės narės gali
gauti iš istorinės reikšmės Europos ekonomikos
gaivinimo fondo „NextGenerationEU“. Komisija taip
pat pasiūlė valstybėms narėms į savo ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtraukti
„REPowerEU“ skyrių, kad jos galėtų tikslingiau
naudoti ekonomikai po pandemijos gaivinti skirtas
lėšas tam, kad visam laikui panaikintų ES
priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro.
„REPowerEU“ yra visapusiškas ir išsamus planas,
padėsiantis užtikrinti ES gyventojų galimybes
naudotis įperkama energija, Europos energetinį
saugumą ir planetos tvarumą.

Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad apsaugotų
agresorei Rusijai besipriešinančius Ukrainos
žmones ir padėtų jiems įgyvendinti demokratinės,
nepriklausomos ir taikios Ukrainos svajonę. Todėl
pirmą kartą savo istorijoje ES teikia karinę
įrangą ir saugumo infrastruktūros objektus
užpultai ES nepriklausančiai šaliai. Vyriausiojo
įgaliotinio iniciatyva Europos Sąjungos Taryba
2022 m. kovo 28 d. pagal Europos taikos
priemonę priėmė pagalbos priemones, kuriomis

EUROPOS GYNYBA IR NATO
Europos Sąjunga didina savo, kaip saugumo
užtikrintojos, galią, kad apsaugotų ES piliečius
ir prisidėtų prie tarptautinės taikos ir saugumo
mūsų kaimynystėje ir už jos ribų. 2022 m. kovo
11 d. ES vadovai Versalio deklaracijoje nužymėjo

Nadia Dobrianska persikėlė iš Kijevo į Korką, airių
šeimai pasisiūlius priglausti ją ir jos šeimą. Nadia
dokumentuoja Rusijos kariuomenės padarytus
žmogaus teisių pažeidimus ir karo nusikaltimus. Ji
taip pat groja airiška fleita ir dainuoja airių liaudies
dainas.
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numatyta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms
suteikti įrangos ir reikmenų.Bendra paramos, kuri
nuo tada pagal Europos taikos priemonę buvo
suteikta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, suma
siekia 2,5 mlrd. EUR.
Rusijos invazija į Ukrainą ir ilgalaikis poveikis, kurį
ji padarys Europos ir pasaulio saugumo tvarkai,
labiau nei ligšiol suartino ES ir NATO (Šiaurės
Atlanto sutarties organizaciją). NATO yra
galingiausias pasaulyje karinis ir vien gynybinis
aljansas. ES ir NATO bendradarbiavimas yra
vienas iš būtinų Europos stabilumo ir saugumo
ramsčių. Rusijos invazijos į Ukrainą akivaizdoje ES
ir NATO demonstruoja tvirtą transatlantinę vienybę.
Pažymėtina, kad 2022 m. gegužės 18 d. prašymus
įstoti į NATO pateikė dar dvi ES valstybės
narės – Suomija ir Švedija. Rusijai pradėjus
neišprovokuotą karą prieš Ukrainą, jos atsisakė
ilgus metus taikytos neprisijungimo politikos.

KOVA SU KARO
NUSIKALTIMAIS, MAISTO
STYGIUMI IR PROPAGANDA
ES kartu su Ukrainos vyriausybe tiria įtarimus dėl
Rusijos kariuomenės įvykdytų karo nusikaltimų.
Teisingumas – susitaikymo laidas, tad už
nusikaltimus atsakingi asmenys bus patraukti
baudžiamojon atsakomybėn. Rusijos kariuomenei
pasitraukus iš Kyjivo apylinkių, pasirodė pranešimai
apie jose įvykdytus žiaurumus. Ukrainos generalinė
prokuratūra, 13 ES valstybių narių ir Tarptautinio
baudžiamojo teismo prokuroras pradėjo galimų
Rusijos kariuomenės Ukrainoje įvykdytų karo
nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui
tyrimus.

NATO yra galingiausias
pasaulyje karinis ir vien
gynybinis aljansas.
Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen
ir Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis

2022 m. kovo 25 d. sudarytos jungtinės tyrimų
grupės tikslas – su Eurojusto pagalba padėti
koordinuoti tarpvalstybinius sunkiausių tarptautinių
nusikaltimų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą
dalyvaujančiose valstybėse bei Tarptautiniame
baudžiamajame teisme. Šią grupę sudaro tyrėjai
ir prokurorai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Slovakijos ir Ukrainos. Balandžio 25 d. prie jos
nusprendė prisijungti ir Tarptautinis baudžiamasis
teismas.
Karas Ukrainoje turi ir pasaulinių padarinių, kuriuos
visų pirma junta pažeidžiamiausi asmenys. Putino
karas kelia didelę grėsmę pasaulio
apsirūpinimui maistu. Rusijos karinėms jūrų
pajėgoms užblokavus Juodosios jūros uostus,
drastiškai apribotas visų pirma grūdų ir aliejingųjų
sėklų eksportas. ES padeda Ukrainai eksportuoti
tiek šiuo metu šalyje sukauptas žemės ūkio prekes,
tiek būsimą derlių keliais, geležinkeliais ir vidaus
vandenų keliais ir importuoti jai reikalingus žemės
ūkio išteklius (sėklas, trąšas, pašarus ir kt.)
solidarumo koridoriais, apie kuriuos ES pranešė
2022 m. gegužės 12 d. Iki 2022 m. rugpjūčio mėn.
ES solidarumo koridoriais eksportuota
daugiau kaip dešimt milijonų tonų
ukrainietiškų grūdų – beveik pusė dėl Rusijos
blokados Ukrainos uostuose užstrigusio jų kiekio.
Siekiant užtikrinti kai kurių pažeidžiamiausių
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pasaulio šalių apsirūpinimą maistu, nė viena iš ES
sankcijų nėra nukreipta į Rusijos žemės ūkio
sektorių.
ES ir jos valstybės narės kartu suteikia daugiausia
pasaulyje, be kita ko, su apsirūpinimu maistu
susijusios, humanitarinės pagalbos ir paramos
vystymuisi. Reaguodama į pasaulinį maisto
stygių, Europos komanda ėmėsi visapusiškų
atsakomųjų veiksmų, apimančių tiek trumpalaikę
skubią su maistu ir pragyvenimu susijusią pagalbą,
tiek vidutinės trukmės paramą atsparioms ir
tvarioms maisto sistemoms šalyse partnerėse
kurti.

Siekdama kovoti su Kremliaus dezinformacijos
ir manipuliavimo informacija kampanijomis,
ES 2022 m. kovo 2 d. nusprendė sustabdyti
valstybinių žiniasklaidos priemonių „Sputnik“ ir
„Russia Today“ transliavimo veiklą iki tol, kol bus
nutraukta agresija prieš Ukrainą. 2022 m. birželio
3 d. sustabdyta dar trijų Rusijos valstybinių
kanalų – „Rossiya RTR/RTR Planeta“, „Rossiya 24/
Russia 24“ ir „TV Centre International“ –
transliavimo veikla. Tai vieni svarbiausių Kremliui
palankių dezinformacijos kanalų, kurių tikslinė
auditorija – Ukrainos ir ES žmonės; jie skleidžia
dezinformaciją ir propagandą, kuriomis remiama
Rusijos agresija prieš Ukrainą.

Be kita ko, ES sutelkė 600 mln. EUR papildomą
finansavimą labiausiai paveiktoms Afrikos, Karibų
ir Ramiojo vandenyno valstybėms. ES taip pat
inicijavo Šiaurės Afrikai ir Artimiesiems Rytams
skirtą 225 mln. EUR vertės Maisto ir atsparumo
didinimo priemonę. Bendra ES parama įvairių
pasaulio šalių apsirūpinimui maistu užtikrinti
laikotarpiu iki 2024 m. siekia 7,7 mlrd. EUR. Ši
parama, teikiama bendradarbiaujant su
humanitarine pagalba, vystymusi ir taikos
palaikymu besirūpinančiais subjektais, padeda nė
vieno nepalikti nuošalyje ir taip užtikrinti teisingą
ir įtraukią pertvarką pagal Europos žaliąjį kursą.

Siekdama kovoti su dezinformacija ir Kremliaus
propaganda, Komisija taip pat bendradarbiauja su
viso pasaulio subjektais ir socialiniais tinklais.
2022 m. birželio mėn. 34 signatarai, įskaitant
platformas ir technologijų įmones, kaip antai
„Facebook“, „Google“, „Twitter“, „Microsoft“,
„Mozilla“ ir „TikTok“, ir pilietinės visuomenės
organizacijas, pasirašė naują patobulintą
savanoriškai taikomą savireguliacinį Kovos su
dezinformacija praktikos kodeksą, pagrįstą
Komisijos pagal Skaitmeninių paslaugų aktą
parengtomis gairėmis. Šiame kodekse, kuris plačiai
pripažįstamas kaip novatoriška sistema, numatomi
išsamūs ir konkretūs įsipareigojimai kovoti su
dezinformacija – tai dar vienas svarbus žingsnis
skaidresnės, saugesnės ir patikimesnės interneto
aplinkos link.

EUROPIETIŠKA UKRAINOS
ATEITIS

Dnipro ekologinio ūkininkavimo
ir aplinkos apsaugos centrui
vadovaujantis Mykola Kharytonovas
tęsia savo pradėtą Katalonijoje
(Ispanija) gaminamų trąšų tyrimą,
nes nori padėti atkurti Ukrainą.

2022 m. balandžio 8 d. – jaudinanti Ukrainos
kelionės į Europos Sąjungą diena. Komisijos
Pirmininkė U. von der Leyen įteikė šios šalies
prezidentui V. Zelenskiui klausimyną, kuriuo siekta
surinkti informaciją apie Ukrainos pasirengimą
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tapti ES šalimi kandidate. Po dešimties dienų
Ukrainos valdžios institucijos oficialiai pateikė jį
užpildytą. Pagal Asociacijos susitarimą Ukraina
daugelyje sričių jau yra užtikrinusi vienovę su ES,
o reikalingo teisės aktų ir politikos suderinimo
procesą stengiamasi kuo labiau paspartinti, kartu
užtikrinant, kad būtų laikomasi visų pasiekimais
grindžiamų sąlygų. 2022 m. birželio 17 d. Europos
Komisija pateikė teigiamą nuomonę dėl ES šalies
kandidatės statuso suteikimo Ukrainai kartu su
Moldova, o 2022 m. birželio 23 d. šiai nuomonei
vieningai pritarė Europos Vadovų Taryba. Europos
Vadovų Taryba taip pat pripažino europinę
Sakartvelo perspektyvą. Ji pareiškė esanti
pasirengusi suteikti Sakartvelui šalies kandidatės
statusą, kai tik bus atsižvelgta į Komisijos
nuomonėje dėl šios šalies narystės paraiškos
nurodytus prioritetus.

Pirmosiomis karo dienomis pademonstruotas
neeilinis solidarumas ir išradingumas padėjo
2022 m. kovo 16 d. sėkmingai sinchronizuoti
Moldovos ir Ukrainos elektros tinklus su
žemyninės Europos elektros tinklu. Šis pasiekimas
padeda Ukrainai šiuo sunkiu metu išlaikyti elektros
energijos sistemos stabilumą, šilumą būstuose ir
šviesą. Jis taip pat žymi svarbų ES ir Ukrainos
santykių raidos etapą, nes dabar jos sujungtos
tiesiogine šio žodžio prasme.
Tačiau Rusijos invazija į Ukrainą daro ekonominį
poveikį ir pačiai ES. Todėl Komisija 2022 m. kovo
mėn. priėmė Laikinąją valstybės pagalbos sistemą
krizės sąlygomis, kurios tikslas – užtikrinti, kad
valstybės narės galėtų naudotis valstybės pagalbos
taisyklėse numatytomis lankstumo galimybėmis
siekdamos remti ekonomiką vykstant Rusijos
invazijai, ir kartu išlaikyti vienodas sąlygas
bendrojoje rinkoje. Iki šiol Komisija priėmė 89
sprendimus dėl paramos ekonomikai per dabartinę
geopolitinę krizę – jais patvirtinta bendra suma
siekia beveik 430 mlrd. EUR. 2022 m. liepos 20 d.
Komisija priėmė Laikinosios sistemos krizės
sąlygomis pakeitimus. Jais, be kita ko, nustatytos
naujos paramos kategorijos, tuo siekiant remti
valstybių narių pastangas tapti nepriklausomoms
nuo iškastinio kuro.

ES jau ilgą laiką teikia Ukrainos vyriausybei
tiesioginę paramą – tai daroma glaudžiai
bendradarbiaujant ES, valstybėms narėms ir
Europos finansų įstaigoms. Nuo karo pradžios ES
gerokai padidino savo paramą ir bendram
ekonominiam, socialiniam ir finansiniam
Ukrainos atsparumui remti sutelkė
9,5 mlrd. EUR sumą, kurią sudarė makrofinansinė
parama, parama biudžetui, skubi pagalba,
reagavimo į krizes pagalba, humanitarinė pagalba
ir karinė pagalba pagal Europos taikos priemonę.
Nuo kovo mėn. iki rugpjūčio mėn. pradžios išmokėta
visa 2,2 mlrd. EUR makrofinansinės paramos suma
ir 120 mln. EUR paramos biudžetui. Be to, balandžio
27 d. Komisija pasiūlė ne mažiau nei vieniems
metams sustabdyti visų tebegaliojančių importo
muitų taikymą visam Ukrainos eksportui į ES.

2022 m. birželio 17 d.
Komisija pateikė teigiamą
nuomonę dėl ES šalies
kandidatės statuso
suteikimo Ukrainai.

Estijos gyventojos Johannos-Marios
Lehtme’ės įsteigta organizacija
„Slava Ukraini“ į Ukrainą pristatė
daugiau kaip 60 greitosios pagalbos
automobilių, pripildytų medicinos
reikmenų ir kitų pagalbos priemonių,
reikalingų gyvybėms gelbėti.
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Drauge su Ukrainos vyriausybe Komisija jau žvelgia
į ateitį ir galvoja apie laisvos ir klestinčios,
Europos vertybėmis grįstos Ukrainos
atstatymą. Puoselėdama šią solidarumo dvasią,
Komisija, žinodama, kad šaliai po karo atstatyti
bus būtinos didelės finansinės įvairių pasaulio šalių
pastangos, 2022 m. gegužės 18 d. pristatė plataus
užmojo viziją, apimančią tiek neatidėliotiną
pagalbą, tiek ilgalaikius Ukrainos atstatymo
veiksmus. Siekdama patenkinti neatidėliotinus
Ukrainos poreikius, Komisija rugsėjo 7 d. pasiūlė
dar vieną 5 mlrd. EUR vertės makrofinansinės
paramos operaciją. Tai antroji Komisijos gegužės
18 d. pasiūlyto išskirtinio 9 mlrd. EUR siekiančio
paketo dalis.

Žvelgdamos į šalies ateitį vidutinės trukmės
laikotarpiu, Ukrainos vyriausybė ir Komisija pasiūlė
sukurti Ukrainos atstatymo platformą, kuri
organizuotų ir koordinuotų tarptautinių partnerių
ir finansų įstaigų veiklą įgyvendinant atstatymo
planą „RebuildUkraine“. Šiuo planu aiškiai
nubrėžiamas europinis Ukrainos kelias – ES
parama šaliai atstatyti susiejama su plataus
masto reformų ir kovos su korupcija priemonių
įgyvendinimu.
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2. S
 ĖKMINGOS KOVOS SU
PANDEMIJA GINKLAI –
SOLIDARUMAS IR MOKSLAS
PRIEŠAKYJE KURIANT
SAUGIAS IR VEIKSMINGAS
VAKCINAS IR GYDYMO
PRIEMONES
Koronaviruso pandemija sutrikdė milijonų Europos
ir viso pasaulio žmonių gyvenimą. Krizės mastas
buvo toks, kad atsakyti į ją taip, kaip to reikėjo
mūsų piliečiams, galėjome tik kaip Sąjunga. Tai
buvo proga imtis iniciatyvos Europai –
lemiamas momentas Europos Sąjungai.

83,4

Nuo pat pirmųjų pandemijos dienų Europos
Komisija veikė trimis kryptimis. Pirma, stengėmės
stabdyti koronaviruso plitimą ir vakcinomis
apsaugoti kuo daugiau žmonių. Antra, reagavome
į ekonominį sukrėtimą precedento neturinčiu
ekonomikos gaivinimo planu, investicijomis ir
reformomis. Trečia, toliau vykdėme žaliąją ir
skaitmeninę pertvarką, nes pandemija dar
sustiprino pokyčių poreikį. Šiandien galime drąsiai
teigti, kad ES į COVID-19 iššūkį reagavo
kompetentingai, rūpestingai ir vieningai.

d.

83,4 proc. ES
suaugusiųjų yra
pasiskiepiję pirminėmis
(viena arba dviem) vakcinos
nuo COVID-19 dozėmis.
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PATVIRTINIMO DATOS: saugios ir veiksmingos vakcinos nuo COVID-19

„BioNTech–Pfizer“

„AstraZeneca“

„Novavax“

2020 m.
gruodžio 21 d.

2021 m.
sausio 29 d.

2021 m.
gruodžio 20 d.

„Moderna“

„Johnson & Johnson“

2021 m.
sausio 6 d.

2021 m.
kovo 11 d.
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„Valneva“

2022 m.
birželio 24 d.
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Abidžaną (Dramblio Kaulo Krantas) pasiekia
pirmoji vakcinų nuo COVID-19 siunta.
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2021 m. spalio mėn. Komisija, patikrinusi 82
potencialius terapinius vaistus, kurių klinikinio
kūrimo procesas ėjo į pabaigą, ir atsižvelgdama
į tai, kad, priklausomai nuo pacientų grupės, ligos
etapo ir jos sunkumo, gali būti reikalingi skirtingi
produktai, nustatė 10 galimų terapinių vaistų nuo
COVID-19. Iki 2022 m. gegužės mėn. leista
naudoti aštuonias gydymo nuo COVID-19
priemones. Kad valstybėms narėms būtų lengviau
gauti gydymo nuo COVID-19 priemonių, su
gamintojais taip pat sudarytos kelios bendrų
viešųjų pirkimų sutartys dėl vaistų nuo COVID-19.

Įgyvendinant ES vakcinų strategiją, į visus
Europos kampelius pristatyta daugiau nei 1,7 mlrd.
vakcinų nuo COVID-19 dozių. Didžiulė ES
suaugusiųjų dalis – 83,4 proc. – yra pasiskiepijusi
pirminėmis (viena arba dviem) vakcinos nuo šios
ligos dozėmis. Be to, papildoma stiprinamąja doze
paskiepyti 62 proc. ir išgelbėta tūkstančiai gyvybių.
Koronaviruso pandemijos pradžioje Komisija
valstybių narių vardu sudarė išankstines pirkimo
sutartis su atskirais vakcinų gamintojais. Mainais
už teisę per sutartą laikotarpį už sutartą kainą
įsigyti tam tikrą skaičių vakcinos dozių Komisija iš
Skubios paramos priemonei skirto 2,7 mlrd. EUR
biudžeto finansavo dalį vakcinų gamintojų pradinių
išlaidų. Taip Komisija padėjo per rekordiškai trumpą
laiką sukurti ir pagaminti saugias ir veiksmingas
vakcinas. Būtent dėl šio toliaregiškumo Europa šiuo
metu yra pažabojusi grėsmingiausią amžiaus
pandemiją.

PAVYZDYS PASAULIUI
SOLIDARIZUOJANTIS DĖL
VAKCINŲ
Nuo pat pirmos koronaviruso pandemijos dienos
Komisija rodė ryžtą su pandemija kovoti
bendradarbiaujant tarptautiniu mastu.
Nusprendėme solidarizuotis ne tik pačioje Europoje,
bet ir su likusiu pasauliu. ES yra didžiausia pasaulyje
vakcinų nuo COVID-19 tiekėja ir viena iš pagrindinių
COVAX (pasaulinės prieigos prie COVID-19 vakcinų
priemonės) paramos besivystančioms šalims
teikėjų. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki 2022 m.
liepos mėn. ES eksportavo daugiau kaip 2,4 mlrd.
vakcinų nuo COVID-19 dozių į iš viso 168 šalis;
iš jų 478 mln. dozių daugiausia per COVAX dovanota
šalims, kurioms reikia pagalbos, visų pirma Afrikai.

Laikotarpiu nuo 2020 m., atlikus nuodugniausius
pasaulyje klinikinius tyrimus ir griežčiausias
pasaulyje reguliavimo institucijų suteikiamo
patvirtinimo procedūras, leista naudoti šešias
vakcinas nuo COVID-19. Praėjusiais metais
Europos Komisija toliau siekė sukurti ES
gyvenantiems žmonėms skirtus didžiausius,
saugiausius ir veiksmingiausius pasaulyje vakcinų
krepšelius. Su aštuoniais vakcinų kūrėjais ir
gamintojais sudarytos sutartys dėl 4,2 mlrd.
vakcinų dozių. Jei atsiras naujų viruso atmainų
ir leidimas naudoti pritaikytą vakciną bus suteiktas
iki 2022 m. rudens, ES galės įsigyti pritaikytų
vakcinų iš įmonių „BioNTech-Pfizer “ ir „Moderna“.
Jei mūsų žemyną pasieks nauja pandemijos banga,
Europa bus jai pasiruošusi.

2022 m. vasario mėn. įvykusiame ES ir Afrikos
Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime
paskelbta apie „Global Gateway“ investicinių
priemonių rinkinį. Su sveikata susijusios šio rinkinio
priemonės apima ne mažiau kaip 425 mln. EUR
sumą skiepijimo tempui šiame žemyne spartinti.
2022 m. gegužės mėn. įvykusiame antrajame
pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime
dėl COVID Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen,
atsižvelgdama į pasikeitusią vakcinų pasiūlos ir
paklausos padėtį, paskelbė apie ES veiksmų
perorientavimą į siekį remti veiksmingiausią turimų
dozių naudojimą. Be kita ko, įsipareigota skirti
450 mln. EUR Pasauliniam pasirengimo
pandemijoms fondui, jei bus susitarta dėl jo
valdymo. Tai rodo ES ir JAV pasaulinės
pandemijos įveikimo darbotvarkės, kuria
siekiama skiepyti pasaulio gyventojus, gelbėti
gyvybes ir užtikrinti dar geresnį, nei buvo, pasaulinį
sveikatos saugumą, stiprybę.

Piliečių sveikatai apsaugoti reikia ne tik vakcinų, bet
ir gydymo priemonių. COVID-19 sergantiems
pacientams reikia saugių ir veiksmingų gydymo
priemonių, kurios padėtų kovoti su infekcija, didintų
galimybes greitai pasveikti, mažintų hospitalizavimo
atvejų skaičių ir, svarbiausia, užkirstų kelią mirtims.
ES terapinių vaistų nuo COVID-19 strategija
yra remiamas vaistų, taip pat ir vaistų po COVID-19
sveikstantiems pacientams gydyti, kūrimas ir
galimybių jų gauti didinimas.

19

SĄJUNGOS PADĖTIS 2022 M.
LAIMĖJIMAI

EUROPOS IR PASAULIO
ATVĖRIMAS

Vidutinės trukmės laikotarpiu daugiau kaip
1 mlrd. EUR iš ES biudžeto ir valstybių narių lėšų
bus panaudota vakcinų, vaistų ir sveikatos
technologijų gamybos pajėgumams ir jų
gavimo galimybėms Afrikoje didinti. Taip bus
remiamas Afrikos Sąjungos tikslas iki 2040 m.
užtikrinti, kad 60 proc. šiame žemyne sunaudojamų
vakcinų būtų pagaminama vietoje, ir kartu
stiprinamos vietos farmacijos sistemos.

Koronaviruso pandemija yra pirmoji pandemija, su
kuria kovojama skaitmeniniame amžiuje. Labai
svarbus novatoriškas Europos atsako į ją
elementas – pasauliniu standartu greitai tapęs ES
skaitmeninis COVID pažymėjimas. Šia 2021 m.
birželio 14 d. priimta bendra COVID-19 skiepijimo,
tyrimo ir persirgimo pažymėjimų išdavimo,
tikrinimo ir pripažinimo sistema sudaromos
palankesnės sąlygos laisvai judėti. Nuo reglamento
taikymo pradžios visoje ES išduota daugiau kaip
2 mlrd. pažymėjimų.

2021 m. rugsėjo mėn., remiant Europos Sąjungai,
Pietų Afrikoje buvo įsteigtas Pasaulio sveikatos
organizacijos iRNR technologijos perdavimo
centras. Regioniniu lygmeniu ES teikia Afrikos
vaistų agentūros veiklai pradėti aktualias praktines
žinias ir finansavimą. Nacionaliniu lygmeniu
daugiausia dėmesio skiriama gamybos pajėgumų
didinimui ir investicijoms palankios ekosistemos
sukūrimui pirmaujančiose šalyse, įskaitant Ganą,
Pietų Afriką, Ruandą ir Senegalą.
Be to, 2022 m. birželio mėn. ES ir valstybės narės,
vadovaujamos Ispanijos, pradėjo partnerystę su
Lotynų Amerika ir Karibais – ja siekiama remti
vakcinų, vaistų ir kitų sveikatos technologijų gamybą
vietoje ir didinti vietos sveikatos sistemų atsparumą.
Galiausiai ES vadovavo pastangoms užtikrinti
pasaulinį prekybos atsaką į koronaviruso
pandemiją. 2022 m. birželio mėn. įvykusioje
Pasaulio prekybos organizacijos 12-ojoje ministrų
konferencijoje šios organizacijos nariai, remdamiesi
tekstu, dėl kurio ES sėkmingai susiderėjo su Indija,
Pietų Afrika ir Jungtinėmis Valstijomis, susitarė
netaikyti vakcinoms nuo COVID-19 tam tikrų su
intelektine nuosavybe susijusių įpareigojimų.

Nuo trapių kaulų sindromo kenčiantis
šešiametis Adamas Kingas iš Airijos
2020 m. panoro per pasaulį kaip
vilties koronaviruso pandemijos metu
ženklą pasiųsti virtualų apkabinimą.
Jo idėja pasklido labai plačiai ir
padėjo mums drauge gyti.
Šia sistema ES sukūrė pasaulinį standartą –
prie jos prisijungė ne tik 27 valstybės narės, bet ir
48 ES nepriklausančios visų penkių žemynų šalys
ir teritorijos. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas
ne tik buvo labai svarbus siekiant laikotarpiu,
kuriuo taikyti COVID-19 plitimui sulėtinti skirti
apribojimai, išsaugoti pagrindinę teisę į laisvą
judėjimą Europos Sąjungoje, bet ir padėjo atnaujinti
saugias tarptautines keliones. Nuo 2022 m.
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rugpjūčio mėn. ES skaitmeninius COVID
pažymėjimus tarptautinėms kelionėms gali naudoti
daugiau kaip 1,6 mlrd. viso pasaulio žmonių.

ekonomikos augimą ES, padeda kurti atsparias bei
diversifikuotas tiekimo grandines ir užtikrina
galimybę gauti prekių ir žaliavų, reikalingų, kad
išvengtume žalingos priklausomybės. Laikydamiesi
naujosios pozicijos ryžtingai ginti ir propaguoti
savo įmonių ir vartotojų interesus, parengėme
autonominių priemonių, pavyzdžiui, Tarptautinių
viešųjų pirkimų priemonę ir reglamentą, kuris
yra nauja priemonė, skirta kovoti su galimu
užsienio subsidijų iškreipiamuoju poveikiu
bendrajai rinkai.

Kadangi būsima pandemijos raida vis dar neaiški,
remiantis Komisijos pasiūlymu susitarta ES
skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamento
taikymą pratęsti iki 2023 m. birželio 30 d.
ES skaitmeninį COVID pažymėjimą papildo
internetinė ir mobilioji programėlė „Re-open EU“,
padedanti europiečiams rasti 24 kalbomis
pateikiamą naujausią informaciją apie kelionių ir
sveikatos priemones Europos šalyse. „Re-open EU“
tapo daugiausiai naudojama ES institucijų
sukurta mobiliąja programėle – ji parsisiųsta
beveik 4 mln. kartų, o jos lankytojų skaičius siekia
maždaug 43 mln.

TVIRTOS EUROPOS
SVEIKATOS SĄJUNGOS
KŪRIMAS

Siekdama užtikrinti, kad nacionalinės kontaktų
atsekimo programėlės galėtų sąveikauti
tarpvalstybiniu mastu, Komisija ėmė teikti tam
skirtą Europos tinklų sietuvo paslaugą. 2021 m.
rudenį informacija apie didelės rizikos
kontaktus per Europos tinklų sietuvą keitėsi
19 valstybių narių – jų nacionalinės programėlės
buvo parsisiųstos daugiau kaip 70 mln. kartų. Šis
parsisiuntimų skaičius sudaro 23 proc. prie sietuvo
prisijungusių valstybių narių gyventojų skaičiaus.
Šios nacionalinės programėlės ir Europos tinklų
sietuvas buvo sukurti kaip laikinos priemonės;
pasibaigus pandemijai jų turi būti atsisakyta. Iki
šiol mobiliąsias programėles nustojo naudoti
devynios valstybės narės.

Ši pandemija – pirmoji nuo Europos Sąjungos
gimimo, padariusi tokią didelę žalą Europoje.
Tačiau ateityje galime patirti panašių protrūkių.
Nykstant biologinei įvairovei ir keičiantis klimatui,
iš gyvūnų žmonėms gali persiduoti ir kiti zoonotiniai
virusai. Turime būti tikri, kad kilus kitai pandemijai
visos Europos šalys bus vienodai jai pasirengusios
ir vienodai į ją reaguos. Tai – aiški šios pandemijos
pamoka ir viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių
U. von der Leyen vadovaujama Komisija padėjo
pamatus Europos sveikatos sąjungai.
Europos sveikatos sąjunga – dar vienas žingsnis
siekiant geresnės ES. Jos tikslas – užtikrinti geresnę
fizinės ir psichinės ES piliečių sveikatos apsaugą,
suteikti ES ir jos valstybėms narėms priemonių
užkirsti kelią būsimoms pandemijoms bei į jas
reaguoti ir didinti Europos sveikatos priežiūros
sistemų atsparumą.

Komisija ne tik vėl atvėrė Europą vidaus ir išorės
kelionėms, bet ir 2022 m. gegužės mėn. pateikė
ES transporto sektoriui skirtą nenumatytų
atvejų planą, parengtą remiantis pirmąja
patirtimi, įgyta įgyvendinant žaliųjų koridorių
koncepciją, kurios tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą
tarpvalstybinį prekių gabenimą ir pristatymą
vartotojams visos pandemijos metu. Šiuo planu
siekiama stiprinti Europos transporto sektoriaus
atsparumą krizėms.
Galiausiai 2021 m. vasario mėn. priimtu
komunikatu „Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos
politika“ sustiprinome ir savo prekybos politiką.
Mūsų prekybos politikos atvirumas išlieka labai
svarbus siekiant įgyvendinti ekonominius ir
geopolitinius ES užmojus. Atvira, taisyklėmis
grindžiama prekyba skatina darbo vietų kūrimą ir
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Pirmiausia dėmesio kuriant Europos sveikatos
sąjungą susilaukę aspektai yra pasirengimas
krizėms ir atsakas į jas. Europos teisėkūros
institucijos šiuo metu baigia rengti Reglamentą
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių
sveikatai – juo bus sukurtas teisinis pagrindas,
kuriuo remdamasi ES galės greitai reaguoti
į tarpvalstybines grėsmes sveikatai.

2021 m. rugsėjo mėn., skelbiant tų metų pranešimą
apie Sąjungos padėtį, įsteigta naujoji Europos
pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos
situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA)
padeda kurti, gaminti ir kaupti vaistus, vakcinas ir
kitas medicinines atsako priemones, kaip antai
asmenines apsaugos priemones, kurių dažnai trūko
pirmuoju atsako į koronaviruso grėsmę etapu. HERA
padės geriau ES ir pasaulio mastu užkirsti kelią
ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, jas
nustatyti ir greitai į jas reaguoti. Pirmaisiais savo
veiklos metais HERA įsteigė COVID-19 atmainų
ekspertų grupę mutacijoms stebėti, pirko vakcinas
nuo beždžionių raupų, sukūrė tinklą „EU
FAB“,jungiantį nuolat parengtus veikti vakcinų ir
vaistų gamybos pajėgumus, kurie galės būti aktyvuoti
per būsimas krizes, ir pradėjo kaupti įrangą bei
vaistus, apsaugančius nuo cheminių ir branduolinių
grėsmių..

Gerinti ir puoselėti
žmonių sveikatą Sąjungoje

Naujoji Europos
sveikatos duomenų
erdvė – istorinis Komisijos
žingsnis skaitmeninės
sveikatos priežiūros Europos
Sąjungoje link.

Apsaugoti Sąjungos
žmones nuo didelių
tarpvalstybinio pobūdžio
grėsmių sveikatai

Greitai reaguoti į atmainas galime dėl to, kad
pandemijos pradžioje Komisija paragino valstybes
nares dažniau atlikti viruso genomo sekoskaitą –
viruso atmainas nustatyti bent 5 proc. (pageidautina –
10 proc.) atvejų, kuriais tyrimo rezultatas teigiamas –
ir suteikė 110 mln. EUR paramą per Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centrą. Papildoma iš ES
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos
horizontas“ lėšų skirta 123 mln. EUR suma padeda
užtikrinti didelį ES pajėgumą stebėti naujų atmainų
atsiradimą.

Tobulinti vaistus,
medicinos prietaisus
ir su krize susijusius
produktus

Stiprinti sveikatos
priežiūros sistemas

22

SĄJUNGOS PADĖTIS 2022 M.
LAIMĖJIMAI

Pandemija padarė ir toliau daro didelį poveikį Europos
pacientams, medicinos ir sveikatos priežiūros
specialistams ir sveikatos sistemoms. Programa
„ES – sveikatos labui“ ne tik reaguojama į krizę,
bet ir didinamas sveikatos priežiūros sistemų
atsparumas. Mokantis iš sėkmingų atsako į pandemiją
sprendimų, pagal programą „ES – sveikatos labui“
investuojama į priemones, kurios turi ES pridėtinę
vertę, padeda didinti valstybių narių sveikatos sistemų
pajėgumus ir prisideda prie šių sistemų atsigavimo
po pandemijos (investicijų suma – 5,3 mlrd. EUR).

vėžiu registras, kurio tikslas – sekti valstybių narių
pažangą kovojant su vėžiu ir nustatyti
bendradarbiavimo prioritetus.
Naujoji Europos sveikatos duomenų erdvė –
istorinis Komisijos žingsnis skaitmeninės sveikatos
priežiūros Europos Sąjungoje link. Šiuo pasiūlymu
Komisija įgalina piliečius visiškai kontroliuoti savo
sveikatos duomenis ir sudaro sąlygas geresnei
sveikatos priežiūrai visoje ES. Jis taip pat padės
formuotis tikrai Europos bendrajai skaitmeninių
sveikatos priežiūros paslaugų ir produktų rinkai. Šiuo
tikslu bus taikoma nuosekli, patikima ir veiksminga
sveikatos duomenų naudojimo mokslinių tyrimų,
inovacijų, politikos formavimo ir reguliavimo veikloje
sistema ir kartu užtikrinama visiška atitiktis
aukštiems ES duomenų apsaugos standartams.
Tai bus nepaprastai naudinga naujų gyvybes
gelbstinčių gydymo būdų ieškantiems mokslininkams,
tyrėjams, novatoriams ir politikos formuotojams.

2020 m. lapkričio mėn. priimtoje Europos vaistų
strategijoje numatyta konkrečių iniciatyvų, kuriomis
siekiama užtikrinti galimybę pacientams gauti saugių,
kokybiškų ir įperkamų vaistų, tenkinti nepatenkintus
medicininius poreikius ir kartu sudaryti palankesnes
sąlygas mokslinėms ir technologinėms inovacijoms.
Ja taip pat siekiama didinti tiekimo saugumą,
spręsti stygiaus problemas ir skatinti ES strateginį
savarankiškumą, kad galėtume tiekti vaistus net ir
per krizes. Siekiant geriau stebėti ir mažinti ypatingos
svarbos vaistų stygių, 2022 m. kovo mėn. buvo
išplėsti Europos vaistų agentūros įgaliojimai.

Saugios ir veiksmingos vakcinos, dideli vakcinacijos
rodikliai, veiksmingi gydymo būdai, skaitmeninės
inovacijos, kaip antai ES skaitmeninis COVID
pažymėjimas, sustiprintas naujosios HERA remiamas
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras,
sukauptos ekstremaliosioms situacijoms skirtos
medicinos atsargos ir dideli tyrimų pajėgumai padeda
ES užsitikrinti pasaulinio lygio atsparumą
koronaviruso pandemijai ir būsimoms sveikatos
krizėms.

Pavyzdinė sveikatos sąjungos iniciatyva – Europos
kovos su vėžiu planas. Šis planas, kuriam skirtas
4 mlrd. EUR, įskaitant 1,25 mlrd. EUR iš programos
„ES – sveikatos labui“ lėšų, finansavimas, jau padeda
gerinti vėžio prevenciją, mokslinius tyrimus ir pacientų
priežiūrą. Siekdama užtikrinti tarpvalstybinį
bendradarbiavimą, Komisija pradėjo kiekvienoje ES
valstybėje narėje kurti Europos vėžio centrus ir tinklus.
2022 m. vasario mėn., Pasaulinę kovos su vėžiu dieną,
pradėjo veikti Komisijos sukurtas naujas Kovos su
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3. L
 YDERYSTĖ VYKDANT ŽALIĄJĄ,
SKAITMENINĘ IR TEISINGĄ
PERTVARKĄ
„NEXTGENERATIONEU“:
ISTORINĖ GALIMYBĖ

Iki šiol pagal Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo
didinimo priemonę
valstybėms narėms išmokėta
daugiau kaip 100 mlrd. EUR.

U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos
kadencijos pradžioje nustatėme Europos Sąjungai
naują plataus užmojo kursą: sukurti žalesnę, labiau
skaitmeninę ir socialiai teisingesnę Europą.
COVID-19 ir Rusijos agresija prieš Ukrainą
patvirtino, kad veiksmų kryptį pasirinkome
teisingai. Izoliavimo priemonės paspartino mūsų
ekonomikų skaitmeninę pertvarką – per kelias
savaites pamatėme tiek skaitmeninių inovacijų ir
transformacijų, kiek paprastai pamatome per
kelerius metus. Pandemija taip pat parodė, kad
turime taisyti savo santykius su planeta, o į
daugelio europiečių gyvenimo epicentrą sugrįžo
gamta. Kremliaus energetinis šantažas – dar viena
priežastis išsivaduoti iš priklausomybės nuo rusiško
iškastinio kuro. ES bendromis jėgomis ne tik kovoja
su virusu, atkuria savo ekonomikas ir remia
Ukrainą, bet ir ryžtingai investuoja į stabilią ir
tvarią ateitį būsimai europiečių kartai.

Komisija patvirtino beveik visų valstybių narių
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
planus. Beveik 40 proc. investicijų skirta klimato
srities priemonėms, o daugiau kaip 26 proc. –
skaitmeninei pertvarkai. Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo planuose numatyta ir daug
struktūrinių reformų, padarysiančių ilgalaikį
poveikį ir paspartinsiančių žaliąją ir skaitmeninę
pertvarką. Iki šiol pagal Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonę valstybėms narėms
išmokėta daugiau kaip 100 mlrd. EUR. Komisijos
skaičiavimu, investicijos pagal priemonę
„NextGenerationEU“ gali iki 2027 m. paskatinti
ES ekonomikos augimą 1,5 proc. ir gali padėti
sukurti 2 mln. naujų darbo vietų.

Tai – istorinio Europos ekonomikos gaivinimo
plano „NextGenerationEU“ pažadas. Šio plano
vertė – daugiau kaip 800 mlrd. EUR ir kartu su
ilgalaikiu laikotarpio iki 2027 m. ES biudžetu jis
sudaro Europos skatinamųjų priemonių rinkinį,
kurio vertė viršija 2 trln. EUR. Iki 2022 m. pavasario

800 mlrd. EUR

40 %

26 %

Ekonomikos
gaivinimo planas
„NextGenerationEU“

investicijų skirta
klimato srities
priemonėms

investicijų skirta
skaitmeninei
pertvarkai
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Siekiant spartinti žaliąją pertvarką ir,
atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą, dar gerokai
iki 2030 m. plano „REPowerEU“ priemonėmis
užtikrinti ES nepriklausomybę nuo rusiško iškastinio
kuro, pagal priemonę „NextGenerationEU“
investuojama į atsinaujinančiųjų išteklių energiją.
Investuojame į žalesnius miestus, kuriuose būtų
atkurta gamta, ir į sujungtas kaimo vietoves, kuriose
veiktų spartusis interneto ryšys. Investuojame
į Europos aukštųjų technologijų pramoninę bazę:
ekologišką plieną, atsinaujinančiųjų išteklių baterijas
ir mikrolustus. Be to, investuojame į lygias jaunimo
galimybes rinktis kokybišką švietimą ir darbo vietas
visoje Europos Sąjungoje.

teikimu susijusius ES teisės aktus, kuriais
reikalaujama, kad didelės įmonės atskleistų
informaciją apie savo veiklą. Vykdydama kapitalo
rinkų reformas, Komisija taip pat kuria bendrąją
kapitalo rinką, kurios tikslas – ne tik nukreipti
privačiąsias investicijas į žaliąją ir skaitmeninę
pertvarką, bet ir suteikti vartotojams, investuotojams
ir įmonėms galimybę naudotis gausiais, efektyviais
ir patikimais finansavimo šaltiniais, nesvarbu,
kurioje ES vietoje jie būtų.

SIEKIS IKI 2050 M. TAPTI
PIRMUOJU NEUTRALAUS
POVEIKIO KLIMATUI ŽEMYNU

Telkdama finansavimą priemonei
„NextGenerationEU“, Komisija sėkmingai artėja
prie tikslo tapti didžiausia pasaulyje žaliajai
politikai finansuoti skirtų žaliųjų obligacijų
emitente. „NextGenerationEU“ žaliosiomis
obligacijomis bus užtikrintas iki 250 mlrd. EUR
finansavimas, arba 30 proc. viso šios priemonės
finansavimo. Sklandžiai vyksta ir jos atliekamas
lėšų išmokėjimas pagal Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonę – jis priklauso nuo
to, ar valstybės narės vykdo sutartus
įsipareigojimus, be kita ko, struktūrines reformas,
kuriomis siekiama, pavyzdžiui, skatinti inovacijas
arba ginti teisinės valstybės principą. Nukreipti
investicijas ten, kur jų labiausiai reikia, padeda
pilietinės visuomenės organizacijos, vietos ir
regionų suinteresuotieji subjektai ir socialiniai
bei ekonominiai partneriai.

Europos žaliasis kursas yra Europos veiksmų
gairės, kuriomis siekiama, pirma, iki 2050 m. tapti
pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, antra,
įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki
2030 m. Nei pandemija, nei Rusijos karas prieš
Ukrainą neišmušė Europos Komisijos iš šio kurso –
priešingai, ji netgi padvigubino žaliosios pertvarkos
tempą, kaip kad jį didiname ir dabar, priėmę planą
„REPowerEU“. Tai svarbu ne vien dėl to, kad nuo
mūsų planetos būklės priklauso ES gyvenančių
žmonių sveikata, bet ir dėl to, kad ES energetinis
saugumas gali būti užtikrintas tik masiškai perėjus
prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos. Žalioji
pertvarka – istorinė galimybė padidinti mūsų piliečių,
laukinės gamtos ir planetos gerovę ir atsparumą.
Kai U. von der Leyen vadovaujama Komisija,
praėjus vos dešimčiai dienų nuo jos kadencijos
pradžios, pristatė Europos žaliąjį kursą, ES
suintensyvino veiksmus, kuriais siekiama mažinti
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,

Labai svarbus žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos
elementas – tvarus finansavimas. Komisijai
2021 m. balandžio mėn. priėmus plataus užmojo
išsamų su tvariu finansavimu susijusį
dokumentų rinkinį, ES tapo pasauline lydere
nustatant finansų rinkose taikytinus aplinkos,
socialinius ir valdymo standartus. ES taksonomijos
reglamentu sukuriama pirmoji tokia tvarios veiklos
klasifikavimo sistema. Siekdama kovoti su
ekologiniu manipuliavimu, Komisija taip pat
atnaujina su įmonių informacijos apie tvarumą

Iki 2030 m.

sumažinti grynąjį

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį BENT
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investuoti į žaliąsias technologijas ir saugoti
gamtą. Priėmę Klimato teisės aktą, savo
2050 m. užmojus įtvirtinome privalomoje ES
teisėje.

sukuriama lanksti paskirtį atitinkanti galimybių
atverianti sistema, padėsianti valstybėms narėms
teikti paramą, reikalingą, kad būtų tikslingai ir
ekonomiškai efektyviai siekiama Europos žaliojo
kurso tikslų.

Klimato teisės akte taip pat nustatytas tarpinis
tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m.,
sumažinti bent 55 proc. 2021 m. vasarą Komisijos
pristatytame Pasirengimo įgyvendinti 55 proc.
tikslą priemonių rinkinyje yra nustatyti konkretūs
veiksmai, reikalingi mūsų siekiui įgyvendinti.
Europos žaliasis kursas – plačiausias pasaulyje
pertvarkos planas. Europa turi viziją ir tikslus,
o priemonė „NextGenerationEU“ suteikia mums
galimybę investuoti, taigi dabar pats metas
paspartinti kelionę tikslo link įgyvendinant
toliau išvardytas priemones.

Pasirengimo įgyvendinti 55 proc.
tikslą priemonių rinkinys, įskaitant
apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemą ir su
išmetamu CO2 kiekiu
susijusius
reglamentus
bei tikslus

2022 m. kovo mėn. Komisija taip pat pateikė
pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti, kad

Alternatyviųjų degalų ir
infrastruktūros
naudojimas transporto
sektoriuje

Pasienio anglies
dioksido korekcinis
mechanizmas

ES tvarios veiklos
taksonomija

Strategija „Nuo ūkio
iki stalo“

2021 m. kovo mėn. Komisija paskelbė Ekologinės
gamybos sektoriaus plėtros veiksmų planą,
kuriuo siekiama padėti ES ūkininkams įgyvendinti
tikslą iki 2030 m. užtikrinti, kad 25 proc. žemės
ūkio paskirties žemės būtų ūkininkaujama
ekologiškai, ir iki tų pačių metų gerokai padidinti
ekologinės akvakultūros mastą. Šiame plane
nustatomi konkretūs veiksmai, kuriais siekiama
skatinti ekologiškų produktų vartojimą ir gamybą,
kartu toliau didinant šio sektoriaus tvarumą.

Iniciatyva
„Renovacijos banga“

Nulinės taršos
veiksmų planas

Miškų strategija

Darnaus ir išmanaus
judumo strategija

Žiedinės ekonomikos
dokumentų rinkinys

Biologinės įvairovės
strategija

tvarūs gaminiai taptų etalonu ES rinkoje.
Naujosiomis taisyklėmis užtikrinama, kad gaminiai
būtų patvaresni, tinkamesni pakartotinai naudoti,

2022 m. sausio mėn. Komisija priėmė naujas
valstybės pagalbos klimato ir aplinkos
apsaugai ir energetikai gaires, kuriomis
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taisyti, perdirbti ir efektyviau naudotų energiją bei
išteklius. Pasiūlymai grindžiami esamais ekologinio
projektavimo reikalavimais, dėl kurių vien per
2021 m. vartojimo gaminiai, kaip antai buitiniai
prietaisai, sunaudojo 10 proc. mažiau energijos,
o ES vartotojai sutaupė 120 mlrd. EUR. Į naująjį
rinkinį Komisija taip pat įtraukė planus didinti
tekstilės gaminių patvarumą ir jų tinkamumą taisyti
bei perdirbti ir naujas taisykles, kuriomis siekiama
įgalinti vartotojus dalyvauti žaliojoje pertvarkoje
užtikrinant, kad jie būtų geriau informuojami apie
gaminių aplinkosauginį tvarumą ir geriau apsaugomi
nuo ekologinio manipuliavimo.

ir produktus, skatinančius miškų naikinimą kitose
pasaulio dalyse.
Kad Europos žalioji pertvarka būtų sėkminga, ją
turi palaikyti ir joje aktyviai dalyvauti visos
Europos Sąjungos piliečiai ir įmonės. Todėl
Europos žaliasis kursas apima ir Europos klimato
paktą, kurio tikslas – suburti visos ES piliečius, kad
jie, kaip savanoriai ambasadoriai, imtųsi bendrų
veiksmų klimato ir tvarumo labui.
Būtent dėl būtinybės ieškoti principu „iš apačios į viršų“
pagrįstų, bendrai kuriamų kovos su klimato kaita
sprendimų Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen savo
2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė ir
apie pradedamą įgyvendinti Naujojo europinio
bauhauzo iniciatyvą – judėjimą, kuriuo siekiama, kad
žalioji pertvarka piliečiams taptų tvariu, gražiu ir
įtraukiu kasdienio gyvenimo reiškiniu. 2021 m. rugsėjo
mėn. Komisija paskelbė 20 Naujojo europinio
bauhauzo apdovanojimų ir Kylančių naujojo europinio
bauhauzo žvaigždžių apdovanojimų laimėtojų.
Siekdama sukurti augančiai bendruomenei skirtą viešą
erdvę, Komisija 2022 m. pavasarį pradėjo Naujojo
europinio bauhauzo laboratorijos veiklą, o vasarą
surengė Naujojo europinio bauhauzo festivalį.
Laboratorija padeda bendruomenei išbandyti įrankius,
sprendimus ir politikos priemones, padėsiančius
įgyvendinti pokyčius vietoje. Šios idėjos praktiškai
įgyvendinamos ir statant naująjį Komisijos mokslinių
tyrimų centrą Sevilijoje – pastatas bus ne tik visiškai
neutralaus anglies dioksido poveikio, bet ir pagamins
daugiau energijos, nei jos suvartos. Naujasis europinis
bauhauzas rodo, kad Europos žaliasis kursas yra
daugiau nei įkvepiančių veiksmingų kovos su klimato
kaita sprendimų paieška; juo taip pat siekiama gerinti
žmonių gyvenimą tinkamai projektuojant ir
statant būstus, miestelius ir miestus.

2022 m. birželio mėn. Komisija pateikė du naujus
teisės aktus, kuriais siekiama atkurti gamtą
visoje ES. Pasiūlytas gamtos atkūrimo teisės
aktas – labai svarbus žingsnis siekiant išvengti
blogiausių klimato kaitos ir biologinės įvairovės
nykimo padarinių. Juo visų pirma siekiama atkurti
ES šlapynes, upes, miškus, pievas, jūrų ir
miestų ekosistemas ir jose gyvenančias bei
augančias rūšis. Pasiūlytos naujos cheminių
pesticidų naudojimo taisyklės padės iki 2030 m.
sumažinti pesticidų naudojimą 50 proc., taip
pat sumažinti ES maisto sistemos aplinkosauginį
pėdsaką, apsaugoti piliečių ir žemės ūkio darbuotojų
sveikatą bei gerovę ir sumažinti ekonominius
nuostolius, kuriuos sukelia dirvožemio būklės
blogėjimas ir apdulkintojų nykimas dėl pesticidų.
Tai – dalis 2030 m. ES biologinės įvairovės
strategijoje nustatyto tikslo iki 2030 m. užtikrinti
bent 30 proc. jos sausumos teritorijų ir 30 proc. jos
jūrų teritorijų teisinę apsaugą. Komisija taip pat
pasiūlė uždrausti pateikti ES bendrajai rinkai prekes

SUMAŽINTI pesticidų
naudojimą 50 proc.
Iki 2030 m.

Naujasis europinis
bauhauzas – judėjimas,
kuriuo siekiama, kad žalioji
pertvarka piliečiams taptų
tvariu ir įtraukiu kasdienio
gyvenimo reiškiniu.

27

SĄJUNGOS PADĖTIS 2022 M.
LAIMĖJIMAI

2022 m. birželio mėn. Komisija savo dvišaliuose
prekybos susitarimuose įtvirtino tvarumo
kriterijus. Tai svarbu, nes ES prekybos galia yra
didžiausia pasaulyje. Peržiūrėjusi su tvariu vystymusi
susijusius savo prekybos susitarimų aspektus, ES,
glaudžiau bendradarbiaudama su prekybos
partneriais, sieks įgyvendinti pagrindinius tvarumo
kriterijus, visų pirma susijusius su Paryžiaus susitarimu
ir Tarptautinės darbo organizacijos parengtomis
darbo konvencijomis, ir užtikrinti jų laikymąsi. Vienas
iš pirmųjų naujojo mūsų užmojo įrodymų – 2022 m.
liepos 1 d. sudarytas ES ir Naujosios Zelandijos
prekybos susitarimas. Į jį įtrauktos pažangios
nuostatos dėl prekybos ir tvarumo, be kita ko, dėl
sankcijų, susijusių su Paryžiaus susitarimo laikymusi.

Pasaulinėje arenoje Europos Sąjunga 2021 m.
lapkričio mėn. Glazge vykusioje Jungtinių Tautų
klimato kaitos konferencijoje (COP 26) spaudė
daryti didelę pažangą įgyvendinant Paryžiaus
susitarimą, kad pasaulinis tikslas apriboti visuotinį
atšilimą iki 1,5 °C išliktų pasiekiamas. ES, kaip itin
novatoriško labai išvystytos pramonės regiono,
lyderystė įkvepia jos pavyzdžiu sekti ir kitus.
Glazge Komisija įsipareigojo skirti 1 mlrd. EUR
pasaulio miškų, kurie labai svarbūs siekiant
švelninti klimato kaitą ir saugoti biologinę įvairovę,
apsaugai. Mūsų novatoriška teisingos energetikos
pertvarkos partnerystė su Pietų Afrika padeda jai
pamažu atsisakyti anglių ir bus pavyzdys, kaip
plėtoti bendradarbiavimą klimato ir technologijų
srityse su kitais partneriais, pavyzdžiui, Vietnamu.
ES ir jos valstybės narės kartu ir toliau suteikia
daugiausia kovai su klimato kaita skirtų
viešųjų lėšų besivystančios ekonomikos šalims,
o mūsų žaliasis aljansas su Japonija dar kartą
patvirtina mūsų ryžtą glaudžiai bendradarbiauti su
demokratinėmis šalimis siekiant iki 2050 m.
neutralizuoti savo poveikį klimatui.

Be to, birželio mėn. įvykusioje Pasaulio prekybos
organizacijos 12-ojoje ministrų konferencijoje ES
padėjo pasiekti svarbų susitarimą, kuriuo siekiama
visame pasaulyje kovoti su žalingomis žvejybos
subsidijomis. Šiuo susitarimu bus uždraustos
subsidijos, susijusios su dviem mūsų vandenynus
alinančiomis bėdomis – neteisėta, nedeklaruojama ir
nereglamentuojama žvejyba ir išteklių peržvejojimu.
Siekdama užtikrinti šio tikslo įgyvendinimą ir vadovauti
pastangoms formuoti bendrą pasaulinį atvirosios jūros
apsaugos ir atkūrimo modelį, Komisija pristatė naują
Tarptautinio vandenynų valdymo darbotvarkę.
Siekiame išsaugoti mūsų vandenynus ateities kartoms.

PAŽANGA ĮGYVENDINANT
EUROPOS SKAITMENINIO
DEŠIMTMEČIO INICIATYVĄ
ES pirmauja pasaulyje, kuriant saugų ir patikimą
skaitmeninį pasaulį. Koronaviruso pandemija
parodė, kuo skaitmenizacija naudinga mūsų
kasdieniam gyvenimui ir kodėl Europos
pasirinkimas vykdyti į žmogų orientuotą
skaitmeninę pertvarką yra teisingas. Laisvė
susisiekti su kitose šalyse esančiais draugais ir
šeimos nariais turi būti ne privilegija, o teisė. Laisvė
dirbti ar mokytis nuotoliniu būdu sparčiai tampa
daugelio europiečių realybe ir atveria naujų
galimybių jaunoms šeimoms, įmonėms ir kaimo
bendruomenėms. Didėjant internete praleidžiamai
mūsų asmeninio ir profesinio gyvenimo daliai, jame
taip pat turėtų būti stiprinama mūsų pagrindinių
teisių bei duomenų apsauga.

Maria Teresa Ferres, kilusi iš
kataloniečių šeimos, kurios penkios
kartos – žvejai, įsteigė kooperatyvą
„Moterų jūra“, kurio tikslas –
propaguoti etišką veiklą jūroje ir
didinti moterų vaidmens žvejybos
sektoriuje matomumą.

2022 m. sausio mėn. Komisija pasiūlė Europos
deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų
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2021 m. balandžio mėn. Komisija pateikė labai
lauktą Dirbtinio intelekto (DI) akto projektą.
Šiuo aktu, kuris yra toliaregiškiausias pasaulyje
bandymas reglamentuoti DI technologijas,
nustatomas rizika grindžiamas tarpsektorinis DI
sistemų naudojimo Europos Sąjungoje ir jos
bendrojoje rinkoje reglamentavimo metodas.
Komisija nori suderinti su DI susijusias taisykles
visoje ES ir taip garantuoti teisinį tikrumą, skatinti
investicijas į DI sritį bei šios srities inovacijas ir
stiprinti visuomenės tikėjimą tuo, kad DI sistemos
yra naudojamos paisant Europos vertybių ir
pagrindinių teisių.

patekti į rinką naujiems subjektams. Kai šis aktas
bus pradėtas taikyti, Komisija taps pirmąja
pasaulyje didžiųjų technologijų įmonių rinkos
reguliavimo, apimančio įvairią praktiką ir
skaitmenines paslaugas, užtikrintoja.
Šių metų balandžio mėn. žengtas dar vienas svarbus
žingsnis – pasiektas susitarimas dėl Skaitmeninių
paslaugų akto, kuris yra pirmasis pasaulyje
skaitmeninės veiklos reguliavimo aktas. Jis
grindžiamas principu, kad tai, kas neteisėta realiame
pasaulyje, turi būti neteisėta ir internete. Labai
didelėms interneto platformoms ir paieškos sistemoms
bus taikomi griežtesni reikalavimai saugoti savo
naudotojus nuo neteisėto turinio, prekių ir paslaugų.
Be to, interneto platformos ir paieškos sistemos turės
vertinti, kaip apskritai jų veikla ir algoritmai gali
pakenkti pagrindinėms teisėms, vaikų gerovei ir
pilietinėms diskusijoms, ir mažinti tokią galimą žalą.
Abu – Skaitmeninių rinkų ir Skaitmeninių paslaugų –
aktai buvo priimti Europos Parlamento plenariniame
posėdyje liepos mėn. pradžioje, įsigalios šiemet ir bus
pradėti taikyti 2023 m.

Komisijos parengtas Duomenų valdymo aktas,
dėl kurio 2021 m. rudenį susitarta su Europos
Parlamentu ir Taryba, padeda didinti pasitikėjimą
dalijimusi duomenimis. 2022 m. vasario mėn. jis
papildytas Duomenų akto pasiūlymu, kuriame
nustatytos naujos taisyklės dėl to, kas gali naudotis
įvairiuose ES ekonomikos sektoriuose sugeneruotais
duomenimis ir gauti prie jų prieigą. Komisija taip
pat deda pastangas sukurti bendras strateginių
sričių Europos duomenų erdves, vienijančias
privačiojo ir viešojo sektorių subjektus.

Į žmogų orientuota skaitmeninė pertvarka yra siekinys,
kuriuo grindžiamos keturios Europos skaitmeninio
dešimtmečio iniciatyvos sritys: piliečius įgalinančių
skaitmeninių įgūdžių ugdymas, įmonių skaitmenizacija,
viešųjų paslaugų skaitmenizacija ir skaitmeninės
infrastruktūros stiprinimas. Konkretūs šių keturių sričių
tikslai ir patikimas jų įgyvendinimo mechanizmas yra
nustatyti politikos programoje „Skaitmeninio
dešimtmečio kelias“, dėl kurios su Europos
Parlamentu ir Taryba susitarta 2022 m. liepos mėn.
Skaitmenizacijai skyrus papildomą 250 mlrd. EUR

2022 m. kovo mėn. ES teisėkūros institucijos
pasiekė labai svarbų susitarimą dėl Skaitmeninių
rinkų akto, kuriuo, siekiant užtikrinti, kad Europos
bendroji skaitmeninė rinka būtų atvira ir sąžininga,
reglamentuojama didelių skaitmeninių platformų,
dar vadinamų prieigos valdytojomis, veikla. Šioms
prieigos valdytojoms bus taikomi tam tikri aiškiai
apibrėžti įpareigojimai ir draudimai, kurie neleis
didelėms skaitmeninio sektoriaus įmonėms
piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje ir sudarys sąlygas

Skaitmeniniai
įgūdžiai

Viešųjų paslaugų
skaitmenizacija

Skaitmeninė įmonių
transformacija
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Saugi ir tvari skaitmeninė
infrastruktūra

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen lankosi
įmonėje „Advanced Semiconductor Materials Lithography“
(ASML) Eindhovene (Nyderlandai).

projektą. Europos Parlamentas ir Taryba prisijungė
prie Komisijos derėtis dėl galutinio teksto – jį turės
patvirtinti visos trys institucijos. Šiuo pasiūlymu
papildomi keli svarbūs ES teisės aktai, kuriais
Europoje ir už jos ribų kuriama saugesnė ir
laisvesnė skaitmeninė erdvė.
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sumą iš priemonės „NextGenerationEU“ lėšų, Europa
daro pažangą visose keturiose srityse. Pavyzdžiui, šiais
metais Komisija priims Ryšio infrastruktūros akto
pasiūlymą, kuriuo siekiama skatinti efektyviau ir
sparčiau visoje ES diegti itin didelio pralaidumo, be
kita ko, šviesolaidinius ir 5G, elektroninių ryšių tinklus.

ir susijusius padarinius reguliavimo srityje.
Skaitmeniniai centrinio banko pinigai padidintų
vartotojų ir įmonių pasirinkimo galimybes. Vykstant
skaitmenizacijai, sparčiai kintant mokėjimų aplinkai
ir atsirandant kriptoturtui, skaitmeninis euras
galėtų papildyti grynuosius pinigus ir patenkinti
naujus mokėjimų poreikius.

2022 m. vasario mėn. Komisijos priimtu Europos
lustų akto pasiūlymu numatomas pavyzdinis ES
transformacijos projektas. Be lustų neįmanoma
skaitmeninė ateitis. Jie mūsų telefonuose,
kompiuteriuose, automobiliuose, medicinos
prietaisuose ir visuose susietuosiuose įrenginiuose.
Tebesitęsiantys pandemijos sukelti tiekimo grandinės
sutrikimai didina poreikį investuoti, kad, remiantis
Europos puslaidininkių srities pasaulinio lygio
mokslinių tyrimų baze, būtų vėl išsiveržta į priekį
projektavimo ir gamybos srityse. ES ir valstybės narės
šiuo metu telkia 43 mlrd. EUR viešųjų investicijų – tai
jau paskatino didžiausią Jungtinių Valstijų lustų
gamintoją investuoti į ES 19 mlrd. EUR.

Siekdama išlaikyti finansinį stabilumą ir kartu
sudaryti sąlygas inovacijoms bei didinti kriptoturto
sektoriaus patrauklumą, ES yra pirmoji pasaulyje
reguliuotoja, kuri ėmėsi priemonių piliečiams nuo
tam tikros su investicijomis į kriptoturtą susijusios
rizikos apsaugoti. 2022 m. birželio mėn. ES
teisėkūros institucijos pasiekė svarbų susitarimą
dėl Komisijos pasiūlyto Kriptoturto reglamento.
Pagal ES kosmoso programą jau teikiami
duomenys ir paslaugos, praverčiantys įvairioms
kasdienėms reikmėms, pavyzdžiui, prisidedantys
prie komercinio vežimo, asmeninės navigacijos,
tiksliojo ūkininkavimo ir kovos su klimato kaita
sprendimų. 2022 m. vasario mėn. Europos Komisija
pasiūlė dvi naujas pavyzdines – saugaus
palydovinio ryšio plėtros ir kosmoso eismo
valdymo gerinimo – iniciatyvas.

Europos lustų akto
pasiūlymu numatomas
pavyzdinis Europos
transformacijos projektas.

2021 m. birželio mėn. įsteigta ES ir JAV prekybos
ir technologijų taryba suteikia Europos Sąjungai ir
Jungtinėms Valstijoms galimybę veiksmingai derinti
požiūrį ir stiprinti bendradarbiavimą pagrindiniais
skaitmeninės veiklos, technologijų, ekonomikos ir
prekybos klausimais. Pirmasis jos posėdis įvyko
2021 m. rugsėjo 29 d. Pitsburge (Pensilvanija),
antrasis – 2022 m. gegužės 16 d. Paryžiaus Saklė
mokslinių tyrimų klasteryje (Prancūzija). Remdamiesi
padėtu tvirtu pagrindu, ES ir JAV atstovaujantys
bendrapirmininkiai pranešė apie naujas iniciatyvas,
susijusias su tiekimo grandinėmis, apsirūpinimo
m a i s t u s a u g u m u , b e s i fo r m u o j a n č i o m i s
technologijomis, skaitmenine infrastruktūra ir prekyba.
Šios iniciatyvos sustiprins mūsų bendras demokratines
vertybes, padidins transatlantinį pasaulinį
konkurencingumą, duos naudos darbuotojams ir
šeimoms abiejose Atlanto pusėse ir padės formuoti
pasaulinę skaitmeninę ir technologinę pertvarką.

Tuo pat metu Komisija, siekdama remti dideles
tarpvalstybines su infrastruktūra susijusias
investicijas į proveržio inovacijas (pavyzdžiui,
baterijų vertės grandinėje), priėmė peržiūrėtą
Komunikatą dėl bendriems Europos interesams
svarbiems projektams taikomų valstybės
pagalbos taisyklių.
Pradininkės vaidmenį ES atlieka ir dviejose
į skaitmeninės pertvarkos priešakį
besiveržiančiose – finansų ir kosmoso – srityse.
2021 m. sausio mėn. Komisija ir Europos Centrinis
Bankas susitarė bendromis jėgomis išnagrinėti
įvairius skaitmeninio euro koncepcijos variantus

Be to, 2022 m. balandžio mėn. Komisijos Pirmininkė
U. von der Leyen ir Indijos Ministras Pirmininkas
Narendra Modis susitarė įsteigti ES ir Indijos
prekybos ir technologijų tarybą, padėsiančią
spręsti svarbiausius prekybos, ekonomikos ir
technologijų sričių uždavinius ir stiprinti šių sričių
bendradarbiavimą. Bendradarbiaudama su panašiai
mąstančiais partneriais visame pasaulyje, Europos
Sąjunga siekia formuoti pasaulines skaitmeninės
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sferos taisykles. Siekdami nustatyti skaitmeninės
prekybos taisykles, giliname skaitmeninės srities
santykius su pagrindiniais partneriais ir kartu
planuojame atitinkamas vidaus reformas. 2022 m.
gegužės mėn. ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio
susitikime užmegzta skaitmeninė partnerystė su
Japonija; panašios derybos vyksta ir su Singapūru
bei Pietų Korėja.

ir kitose srityse. 2021 m. gruodžio mėn. atrinkti
dar 99 startuoliai iki 627 mln. EUR finansavimui
gauti. 2022 m. birželio mėn. Komisija pradėjo
20 mln. EUR vertės Europos inovacijų tarybos
paramos veiksmus, skirtus bent 200 giliųjų
technologijų startuolių iš Ukrainos, ir atrinko dar
74 novatoriškus startuolius ir MVĮ. Jiems numatyta
skirti 382 mln. EUR.
2022 m. liepos mėn. priimta nauja Europos
inovacijų darbotvarkė, apimanti penkias
pagrindines pavyzdines programas, kuriomis
siekiama užtikrinti pasaulinę ES lyderystę giliųjų
technologijų inovacijų srityje. Pagal ją iš privačių
institucinių investuotojų gali būti sutelkta apie
45 mlrd. EUR veiklos plėtrai remti. Be to, pagal
darbotvarkę bus sukurta programa, kurios tikslas –
užtikrinti, kad 1 mln. asmenų įgytų giliųjų
technologijų srities, visų pirma su naujomis
medžiagomis, sintetine biologija ir švariomis
technologijomis susijusių, įgūdžių.

PASAULINIO LYGIO
MOKSLINIAI TYRIMAI IR
INOVACIJOS
Programa „Europos horizontas“, kuriai laikotarpiu
iki 2027 m. skirta 95,5 mlrd. EUR, yra didžiausia
pasaulyje tarptautinė mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa. Tiek žalioji, tiek skaitmeninė pertvarka
Europoje priklauso nuo pasaulinio lygio mokslinių
tyrimų ir inovacijų. 2021 m. rugsėjo mėn. Komisija
pradėjo penkias ES mokslinių tyrimų ir inovacijų
misijas, kurių tikslas – rasti konkrečių būdų spręsti
kai kuriuos iš didžiausių mūsų uždavinių.

Komisija taip pat didina pastangas skinti kelią žaliųjų
technologijų projektų srityje – užmezgė naują ES ir
„Catalyst“ partnerystę, kurios tikslas – skatinti ir didinti
investicijas į Europos Sąjungoje vykdomus didelio
poveikio projektus, susijusius su ypatingos svarbos
klimato technologijomis (žaliojo vandenilio, tvarių
aviacinių degalų, tiesioginio anglies dioksido surinkimo
iš oro ir ilgalaikio energijos kaupimo), kurios, tikimasi,
sudarys sąlygas būsimai neutralaus poveikio klimatui
ekonomikai. Ši per COP 26 užmegzta partnerystė gali
padėti iki 2026 m. sutelkti iki 840 mln. EUR ir prisidėti

2021 m. spalio 14 d. Europos inovacijų taryba
(pavyzdine programos „Europos horizontas“
iniciatyva sukurta įstaiga) atrinko 65 novatoriškus
startuolius ir mažąsias bei vidutines įmones – jie
gaus 363 mln. EUR finansavimą proveržio
inovacijoms sveikatos priežiūros, skaitmeninių
technologijų, energetikos, biotechnologijų, kosmoso

MISIJŲ SRITYS

Gera dirvožemio
būklė ir maistas

Prisitaikymas prie
klimato kaitos, įskaitant
visuomenės
transformaciją

Neutralaus poveikio
klimatui ir pažangūs
miestai

Kova su vėžiu

Gyvybingi vandenynai,
jūros, pakrančių ir
vidaus vandenys
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mechanizmą, pagal kurį iki 2027 m. bus sutelkta
iki 55 mlrd. EUR labiausiai paveiksimiems ES
regionams. Ji taip pat pasiūlė įsteigti Socialinį
klimato fondą, kuris būtų tiesiogiai finansuojamas
iš pajamų, gautų taikant Europos apyvartinių
taršos leidimų prekybos sistemą, ir padėtų
pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės namų
ūkiams valdyti savo išlaidas energijai ir transportui.

prie Europos žaliojo kurso užmojų bei ES 2030 m.
klimato srities tikslų įgyvendinimo.
Europos mokslinių tyrimų tarybos remiami
mokslininkai per praėjusius metus gavo aukščiausių
tarptautinių apdovanojimų medicinos mokslinių
tyrimų, astrofizikos ir matematikos srityse ir dvi –
chemijos ir fizikos sričių – Nobelio premijas. Neseniai
atlikti tyrimai rodo, kad Europos mokslinių tyrimų
tarybos finansuoti šimtai mokslinių tyrimų projektų
buvo itin svarbūs ES klimato bei sveikatos politikai ir
skaitmeninei transformacijai, o daugiau nei vienas iš
dešimties dotacijų gavėjų įsteigė startuolį arba savo
mokslinių tyrimų rezultatus perdavė kitoms įmonėms.

2022 m. birželio mėn.
Parlamentas ir Taryba
pasiekė istorinį susitarimą dėl
Direktyvos dėl deramo
minimaliojo darbo
užmokesčio.

Be to, parama pagal programą „Europos horizontas“
padės ES pritraukti daugiau pramonės subjektų ir
valstybių narių investicijų ir iki 2025 m. daugiau nei
dvigubai padidinti vandenilio slėnių skaičių: nuo
dabartinio 21 iki 50. Įgyvendindama iniciatyvą „Misija –
inovacijos“ (pasaulinę iniciatyvą, kuria siekiama vykdant
į veiksmus orientuotą bendradarbiavimą spartinti
švarios energetikos inovacijas), ES taip pat išplės
esamą vandenilio slėnių tinklą į įvairias kitas pasaulio
šalis – jose sukurs 100 vandenilio slėnių. Be to, Komisija
pagal programą „Erasmus+“ skyrė apie 4 mln. EUR
paramą ilgalaikei pramonės ir švietimo subjektų
partnerystei, kurios tikslas – ugdyti vandenilio
ekonomikai reikalingus įgūdžius ir užtikrinti, kad jų
būtų galima įgyti visose švietimo įstaigose.

ES atsakas į pandemiją, o dabar ir į Rusijos karą
prieš Ukrainą yra veiksmingas, nes trumpalaikės
lankstumo priemonės yra derinamos su ilgalaike
vizija. Šį lankstų Europos socialinės rinkos
vertybėmis grindžiamą požiūrį įkūnija Komisijos
sukurta laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai
dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE). Ši
priemonė padėjo darbdaviams išlaikyti darbuotojus,
nes suteikė jiems galimybę izoliavimo priemonių
taikymo laikotarpiu darbo užmokesčius mokėti iš
jos lėšų. 19 valstybių narių buvo išmokėta
92 mlrd. EUR finansinė parama, skirta tiesiogiai
gavėjams. Vien 2020 m. pagal SURE paremta apie
31 mln. ES žmonių ir 2,5 mln. įmonių. 19-oje SURE
paramą gavusių šalių paremta beveik 30 proc. visų
dirbančiųjų ir apie ketvirtadalis visų įmonių. 2021 m.
SURE toliau padėjo išsaugoti darbo vietas ir kartu
dėti pagrindą tvirtam ekonomikos atsigavimui.

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ES nutraukė esamą
Rusijos viešųjų subjektų ir susijusių įstaigų
dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų
programose, priėmė sprendimą nepradėti naujo
bendradarbiavimo su jokiais Rusijos teisės subjektais
ir pradėjo taikyti paramos Ukrainos mokslinių tyrimų
bendruomenei priemones. Ukraina jau gali gauti
ES finansavimą pagal programą „Europos
horizontas“. Komisija pagal naująją programą
„Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ jau skyrė
25 mln. EUR, iš kurių 200 Ukrainos mokslininkų
gali būti išmokėtos stipendijos moksliniams
tyrimams ES universitetuose vykdyti.

NĖ VIENO EUROPIEČIO
NEPALIKTI NUOŠALYJE
Vadovaujantis Europos socialinės rinkos
ekonomikos vertybėmis, žalioji ir skaitmeninė
pertvarka turi būti grindžiama socialinio teisingumo
principu. Todėl U. von der Leyen vadovaujama
Komisija sukūrė Teisingos pertvarkos
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Dar viena svarbi Komisijos ekonominio atsako
į pandemiją dalis buvo valstybės pagalba. Nuo
krizės pradžios Komisija priėmė daugiau kaip
1 430 sprendimų dėl valstybės pagalbos, kuriais
patvirtinta beveik 1 010 nacionalinių priemonių –
apskaičiuota, kad bendra patvirtinta suma sudarė
apie 3,2 trln. EUR. Laipsniškas COVID krizei skirtos
laikinosios valstybės pagalbos sistemos
panaikinimas baigėsi 2022 m. birželio 30 d.

19OJE „SURE“ PARAMĄ GAVUSIŲ ŠALIŲ
paremta beveik 30 proc. visų dirbančiųjų
ir apie ketvirtadalis visų įmonių.
92 MLRD. EUR
ﬁnansinės
paramos –

2021 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė Komunikatą
dėl naujiems iššūkiams tinkamos
konkurencijos politikos, kuriame pabrėžiama
konkurencijos politikos svarba siekiant Europoje
atgaivinti ekonomiką, įvykdyti žaliąją ir skaitmeninę
pertvarką ir sukurti atsparią bendrąją rinką.
Komunikate akcentuojama konkurencijos politikai
būdinga savybė prisitaikyti prie naujų rinkos
aplinkybių, politikos prioritetų ir vartotojų poreikių.
Be to, Komisija šiuo metu peržiūri konkurencijos
politikos priemones, siekdama užtikrinti, kad visos
jos (susijungimų kontrolės priemonės,
antimonopolinės priemonės ir valstybės pagalbos
kontrolės priemonės) ir toliau atitiktų savo paskirtį
bei papildytų esamas priemones.

tiek išmokėta
19-ai
valstybių narių.

ES darbo rinka per pastaruosius dešimtmečius dar
niekad nebuvo tokia stipri kaip dabar. Nuo 2021 m.
pradžios iki 2022 m. pradžios ES sukurta beveik
6 mln. naujų darbo vietų. Ekonomikai
atsigaunant, valstybės narės, vadovaudamosi
Komisijos rekomendacija dėl veiksmingos
aktyvios paramos užimtumui, ėmė laipsniškai
pereiti nuo ekstremaliajai situacijai skirtų
sutrumpinto darbo laiko sistemų prie darbo rinkos
priemonių, orientuotų į ateitį. Nepaisant didelio
ekonominio Rusijos karo prieš Ukrainą poveikio tam
tikriems sektoriams, užimtumo rodikliai ES kol kas
iš esmės nepakito, o nedarbo lygis rekordiškai
sumažėjo (2022 m. birželio mėn. buvo 6,0 proc.).
Nors tebevyrauja didesnis, nei įprasta, ekonominis
netikrumas, pagal dabartines prognozes užimtumo
rodikliai turėtų didėti ir 2023 m.

Pandemija įrodė, kad stiprios socialinės rinkos
ekonomikos, kurioje pirmenybė teikiama žmonių
gerovei, modelis būtų atspariausias
technologizuotame popandeminiame pasaulyje.
2021 m. kovo mėn. priimtame Europos socialinių
teisių ramsčio veiksmų plane pasiūlyti trys
plataus užmojo iki 2030 m. pasiektini pagrindiniai
ES tikslai, susiję su užimtumu, įgūdžiais ir skurdo
mažinimu. Juos Porto aukščiausiojo lygio susitikime
palankiai įvertino ES vadovai. Pagrindinė finansinė
Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo
priemonė yra Europos socialinis fondas, kurio
bendras biudžetas – 99 mlrd. EUR. 2022 m. birželio
mėn. visos valstybės narės pateikė informaciją
apie nusistatytus nacionalinius tikslus, taip
parodydamos ryžtą tesėti Porto aukščiausiojo
lygio susitikime duotus pažadus.

Kita priemonė, kuria siekta užtikrinti bendrą
ekonomikos atsigavimą visoje ES, visų pirma
paskatinti jos augimą mažiau išsivysčiusiuose
regionuose, buvo Sanglaudai ir Europos
teritorijoms skirta ekonomikos gaivinimo pagalbos
iniciatyva (REACT-EU) Sanglaudos politikos
fondams skirta didžiulė papildoma daugiau kaip
50 mlrd. EUR suma. REACT-EU buvo pirmoji pagal
priemonę „NextGenerationEU“ taikytina
priemonė. Pirmasis mokėjimas iš jos lėšų atliktas
jau 2021 m. birželio mėn. Šie greiti veiksmai
sušvelnino pandemijos krizės poveikį ir parengė
dirvą ilgalaikiam ekonomikos gaivinimo planui.
REACT-EU lėšomis yra remiamos įmonės ir verslo
plėtra, stiprinamos sveikatos priežiūros sistemos,
finansuojamos mokymo ir užimtumo programos
ir teikiami mokyklos reikmenys bei materialinė
pagalba tiems, kuriems to labiausiai reikia.

2020 m. liepos mėn. buvo pristatyta Europos
įgūdžių darbotvarkė – penkerių metų planas,
kuriuo siekiama padėti asmenims ir įmonėms įgyti
daugiau ir geresnių įgūdžių, užpildyti laisvas darbo
vietas ir klestėti žalesnėje ir labiau skaitmeninėje
ekonomikoje. 2020 m. lapkričio mėn. paskelbto
Įgūdžių pakto tikslas – suburti įmones, darbuotojus,
vietos valdžios institucijas, socialinius partnerius,
mokymo paslaugų teikėjus ir užimtumo tarnybas,
kad jie išsiaiškintų, kokių įgūdžių reikės įvairiuose
sektoriuose, ir įsipareigotų perkvalifikuoti
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bendradarbiavimas padės gerokai padidinti mūsų
aukštojo mokslo sistemų konkurencingumą. Taip
bus sudarytos geresnės sąlygos klestėti talentams
žinių visuomenėje.

Europos socialinių teisių ramsčio
veiksmų plane nustatyti
pagrindiniai tikslai iki 2030 m.

2022 m. birželio mėn. Parlamentas ir Taryba
pasiekė istorinį susitarimą dėl 2020 m. spalio
mėn. Komisijos pasiūlytos Direktyvos dėl
deramo minimaliojo darbo užmokesčio. Šis
teisės aktas, kuris nuo pat pradžių buvo vienas iš
U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos
prioritetų, padės užtikrinti tinkamesnį minimalųjį
darbo užmokestį ir suteiks darbuotojams daugiau
galimybių visoje ES naudotis minimaliojo darbo
užmokesčio apsauga.

Bent

78 %

– tiek 20–64 metų amžiaus
gyventojų turėtų turėti darbą
2030 m.

Bent

60 %

Siekdama apsaugoti darbuotojus nuo naujų
sunkumų, susijusių su darbo aplinkos
skaitmenizacija, Komisija 2021 m. gruodžio mėn.
pasiūlė Direktyvą dėl darbo skaitmeninėse
platformose sąlygų gerinimo. Pasiūlymu
siekiama užtikrinti, kad skaitmeninėse darbo
platformose dirbantiems asmenims būtų
suteikiamas teisinis faktines jų darbo sąlygas
atitinkantis užimtumo statusas ir kad jie galėtų
naudotis atitinkamomis darbuotojų teisėmis bei
gauti jiems priklausančias socialines išmokas. Juo
taip pat sprendžiamas sudėtingas platformose
vykdomo algoritminio valdymo klausimas –
siekiama užtikrinti, kad šį procesą prižiūrėtų
žmogus ir kad jis būtų skaidrus.

– tiek suaugusiųjų turėtų kasmet
dalyvauti mokymuose 2030 m.

Bent

15 mln.

– tiek reikėtų sumažinti žmonių,
kuriems gresia skurdas ar
socialinė atskirtis, skaičių

darbuotojus. Iki šiol paktą pasirašė daugiau kaip
600 organizacijų – jos įsipareigojo padėti pakelti
kvalifikaciją 1,5 mln. žmonių.

Gruodžio mėn. Komisija taip pat pateikė Socialinės
ekonomikos veiksmų planą. Didesnė parama
socialinei ekonomikai ne tik padeda kurti darbo
vietas, bet ir suteikia organizacijoms galimybę
didinti savo socialinį poveikį visoje ES. Šiuo veiksmų
planu sudaromos palankesnės sąlygos klestėti ir
augti socialinės ekonomikos organizacijoms –
didinamas jų matomumas, nustatoma tinkama
politika bei teisinės sistemos ir joms padedama
pradėti ir plėsti veiklą.

2022 m. birželio mėn. Taryba priėmė
rekomendacijas dėl individualiųjų mokymosi
sąskaitų ir mikrokredencialų. Be to, siekdama
užtikrinti, kad Europa išlaikytų pasaulinį lygį
švietimo srityje, Komisija paskelbė Europos
universitetų strategiją, kurioje numatytas
intensyvesnis ir glaudesnis tarptautinis

Rusijai užpuolus Ukrainą, Rumunijos verslo
bendruomenė susitelkė ir sukūrė platformą
jobs4ukr.com, kurios tikslas – padėti pabėgėliams
iš Ukrainos rasti darbą Europos Sąjungoje.
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Pasaulio mastu ES ir jos valstybės narės pirmauja
pelno mokesčio reformos srityje. 2021 m. 137
šalims pasirašius tarptautinį susitarimą dėl
15 proc. dydžio efektyviojo mokesčio tarifo,
Komisija pasiūlė direktyvą, kuria užtikrinama, kad
didelių tarptautinių subjektų grupių vykdomai
pasaulinei veiklai būtų taikomas bent minimalus
efektyvusis mokesčio tarifas. Šiuo pasiūlymu
tesimas ES pažadas nedelsiant imtis veiksmų ir
vienai pirmųjų įgyvendinti istorinį pasaulinį
susitarimą dėl mokesčių reformos, kuriuo
siekiama užtikrinti tarptautinės pelno mokesčio
sistemos sąžiningumą, skaidrumą ir stabilumą.

daugiau vertybinio pasirinkimo galimybių. Šia
iniciatyvą ES įgyvendins glaudžiai bendradarbiaudama
su panašiai mąstančiais partneriais.
Įgyvendindama strategiją „Global Gateway“, ES
padeda statyti dvi pažangiausių iRNR vakcinų
gamyklas Ruandoje ir Senegale. Nuo kitų metų
šios vakcinos bus parduodamos Afrikos šalims
nesiekiant pelno. Panaši veikla vykdoma ir su Gana
bei Pietų Afrika. Pagal strategiją „Global Gateway“
jau remiama ir Didžiosios žaliosios sienos
iniciatyva, kuria siekiama padidinti maisto
gamybos apimtį teritorijoje nuo Senegalo ir Nigerio
iki Etiopijos, taip padedant apsisaugoti nuo maisto
stygiaus ir klimato kaitos.

„GLOBAL GATEWAY“ –
EUROPOS SĄSAJOS SU
PASAULIU

ES labai daug investuoja į saugumo, stabilumo ir
gerovės užtikrinimą Europos kaimynystėje. Vakarų
Balkanams ES yra parengusi beveik 30 mlrd. EUR
vertės (tai sudaro trečdalį šio regiono bendrojo
vidaus produkto) ekonominių ir investicinių
priemonių paketą, apimantį dešimt pavyzdinių
investicijų iniciatyvų darniojo transporto, švarios
energijos, aplinkos ir klimato, skaitmeninės ateities,
privačiojo sektoriaus ir žmogiškojo kapitalo srityse.
ES investicijos taip pat padeda Vakarų Balkanuose
sparčiai pereiti prie žaliosios energijos ir laipsniškai
atsisakyti anglių, kaip pagrindinio energijos šaltinio.
Be to, 2022 m. ES žengė svarbų žingsnį siekdama
pradėti stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės
Makedonija.

2021 m. rudenį Komisijos Pirmininkė U. von der
Leyen paskelbė strategiją „Global Gateway“ –
Europos pasiūlymą pasaulio šalims, kurioms reikia
didžiulių investicijų į: švarią energiją, potvyniams
atsparius kelius bei tiltus ir ekstremalioms karščio
bangoms atsparius pastatus; sveikatos sistemų
parengimą ateities pandemijoms ir ūkininkavimo
pritaikymą prie sausesnio klimato sąlygų;
darbuotojų įgūdžių, kurių reikės ateities darbo
vietose, ugdymą; skaitmeninę infrastruktūrą
(atsižvelgiant į tai, kad naujosios ekonomikos
variklis – duomenys).
„Global Gateway“ padės užsitikrinti tokias – tiek
viešąsias, tiek privačiąsias – investicijas. Tai
sudarys sąlygas visame pasaulyje plėtoti
pažangumo, netaršumo ir saugumo siekiais
grindžiamas jungtis skaitmeniniame, energetikos
ir transporto sektoriuose ir stiprinti sveikatos,
švietimo ir mokslinių tyrimų sistemas. Todėl ES
didina savo partneriams siūlomą paramą
dideliems infrastruktūros projektams
įvairiose pasaulio šalyse įgyvendinti, daugiausia
dėmesio skiriant pastangoms užtikrinti žaliosios ir
skaitmeninės pertvarkos pažangą. Europos
komanda siekia iki 2027 m. sutelkti iki
300 mlrd. EUR investicijų, kurių pusę sudarytų
investicijos Afrikoje.
Strategija „Global Gateway“ grindžiama penkiais
principais: tvarumo, žmogaus ir socialinių teisių
stiprinimo, gero valdymo, saugumo ir privačiųjų
investicijų pritraukimo. Ja siekiama suteikti šalims
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ES siekia sutelkti iki 17 mlrd. EUR investicijų į visus
Rytų partnerystės šalių sektorius. Be kita ko,
galima paminėti skaitmeninio junglumo, kaip antai
šviesolaidinio kabelio tiesimo per Juodąją
jūrą ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
sukūrimo, projektus. Taip pat norime nutiesti
transporto linijas, kurios palengvintų žmonių ir
prekių judėjimą tarp Kaukazo ir ES. Dar 30 mlrd. EUR
šiuo metu investuojama pietinėse kaimyninėse
šalyse, daugiausia į atsinaujinančiųjų išteklių
energijos infrastruktūrą.

Investicijos pagal strategiją „Global Gateway“ yra
tvarios tiek aplinkos, tiek mūsų partnerių finansų
atžvilgiais. Investuodami pirmenybę visada
teiksime žmonėms. Todėl projektus visada
rengsime drauge su partneriais, kad jie duotų
ilgalaikės naudos vietos bendruomenėms. Europa
tuo neabejotinai strategiškai suinteresuota. Esame
suinteresuoti bendradarbiauti savo planetos labui,
didinti savo kaimynų ir partnerių atsparumą visokio
pobūdžio sukrėtimams ir keisti netvarią vienpusę
priklausomybę labiau subalansuota tarpusavio
priklausomybe.

STRATEGIJA „GLOBAL GATEWAY“: 5 INVESTAVIMO PRIORITETAI

SKAITMENINIS
SEKTORIUS

KLIMATAS
IR ENERGETIKA

ES rems
atvirą ir saugų
internetą.

ES rems
investicijas
ir taisykles,
sudarančias
sąlygas pereiti
prie švarios
energijos.

TRANSPORTAS
ES rems visų
rūšių netaršų,
išmanų ir saugų
transportą.

ŠVIETIMAS IR
MOKSLINIAI TYRIMAI

SVEIKATA
ES padės
stiprinti tiekimo
grandines ir
vakcinų
gamybą vietoje.

ES investuos į kokybišką
švietimą, daugiausia
dėmesio skirdama
mergaitėms bei moterims
ir pažeidžiamoms grupėms.
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4. E
 UROPOS DEMOKRATIJOS
RAMSČIAI
taisykles, susijusias su Europos politinėmis
partijomis bei fondais ir su judžiais ES piliečiais
(asmenimis, gyvenančiais kitoje ES šalyje nei ta,
kurios pilietybę jie turi). Nors tokių piliečių yra apie
13,5 mln., savo teise balsuoti Europos Parlamento
ir vietos savivaldos rinkimuose naudojasi tik
nedaugelis jų. Naujaisiais pasiūlymais bus užtikrinta,
kad judiems piliečiams būtų lengviau balsuoti.

KOMISIJA UŽTIKRINA
DEMOKRATIJĄ IR TEISINĖS
VALSTYBĖS PRINCIPO
TAIKYMĄ
Demokratija Europos žemyne patiria puolimą.
Rusijos agresija prieš Ukrainą – karas prieš pačią
demokratiją. Tai išpuolis prieš idėją, kad teisę
savarankiškai spręsti dėl savo ateities turėtų turėti
tik patys Ukrainos žmonės. Ukrainą remiame todėl,
kad taip mums liepia mūsų demokratinės
vertybės. Žvelgdami į mūsų Sąjungą, Ukrainos
žmonės regi demokratiją, žmogaus teises, teisinės
valstybės principą ir asmens bei ekonominę laisvę.
Būtent tai šiandien reiškia Europos Sąjunga. Tačiau
demokratijos negalime laikyti savaime suprantamu
dalyku. Ją reikia puoselėti ir ja rūpintis kasdien.
Būtent to nuo savo kadencijos pradžios siekia
U. von der Leyen vadovaujama Komisija.

Komisija yra Sutarčių sergėtoja. Komisijos
pareiga – ginti ES piliečių teises, kad ir kurioje mūsų
Sąjungos vietoje jie gyventų. Europos Sąjungą
tvirtai vienija teisinės valstybės principas. Jis labai
svarbus siekiant apsaugoti vertybes, kuriomis
grindžiama ES: demokratiją, laisvę, lygybę ir
pagarbą žmogaus teisėms. Būtent tai, kaip ES
priklausančios šalys ir kaip suverenios šalys ir
laisvos tautos, įsipareigojo puoselėti visos 27
valstybės narės.
U. von der Leyen vadovaujama Komisija įdiegė
istorinės svarbos priemones, padėsiančias stiprinti
ES gebėjimą propaguoti ir ginti teisinės valstybės
principą. Komisija sukūrė visapusišką teisinės
valstybės mechanizmą, kuriuo nustatyta
procedūra, pagal kurią kasmet vyksta Europos
Parlamento, Tarybos, Komisijos, valstybių narių,
nacionalinių parlamentų, pilietinės visuomenės ir
kitų teisinės valstybės principu suinteresuotų
subjektų dialogas.

Atstovaujamajai demokratijai taip pat turi būti
nuolat įpučiama naujos dvasios. 2021 m. lapkričio
mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl politinės
reklamos skaidrumo ir atrankiojo adresavimo.
Tai viena iš priemonių, apie kurias pranešta Europos
demokratijos veiksmų plane ir kuriomis siekiama
apsaugoti rinkimų sąžiningumą ir atviras
demokratines diskusijas. Siūlomomis taisyklėmis
būtų reikalaujama, kad bet kokia politinė reklama
būtų aiškiai pažymėta kaip tokia ir kad būtų
informuojama, pavyzdžiui, kas ir kiek už ją sumokėjo.
Komisija taip pat pasiūlė atnaujinti esamas ES

Siekdama palengvinti šį dialogą, Komisija rengia
ES metines teisinės valstybės principo taikymo
ataskaitas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama
keturioms pagrindinėms sritims: teisingumo
sistemų, kovos su korupcija sistemų, žiniasklaidos
pliuralizmo ir kitų institucinių klausimų, susijusių
su stabdžių ir atsvarų sistema. Kiekvienoje
ataskaitoje įvertinama padėtis visoje ES, o 27-iuose
konkrečioms šalims skirtuose skyriuose
apžvelgiami pokyčiai valstybėse narėse. Iki šiol
paskelbtos trys metinės teisinės valstybės principo
taikymo ataskaitos (paskutinioji – 2022 m. liepos
mėn.). Nuo šių metų jose pateikiama konkrečių
rekomendacijų valstybėms narėms.
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Komisija atsako už ES biudžeto apsaugą nuo
teisinės valstybės principo pažeidimų. Nuo 2021 m.
Sąjungos biudžetas yra dar geriau nuo jų
apsaugotas. Ši papildoma apsauga užtikrinta
2021 m. sausio mėn. įsigaliojus bendram ES
biudžeto apsaugos sąlygų režimui, nustatytam
Sąlygų reglamentu. Šis mechanizmas – labai
svarbus priemonės „NextGenerationEU“ ir Europos
biudžeto elementas. Nustačius, kad teisinės
valstybės principo pažeidimai kuriose nors
valstybėse narėse daro neigiamą poveikį patikimam
ES biudžeto finansų valdymui ar ES finansiniams
interesams arba kelia didelį pavojų, kad toks
poveikis bus padarytas, turi būti imamasi
priemonių.

Europos Sąjunga dabar kaip niekad daug investuoja
į bendrą mūsų ekonomikos atsigavimą ir į tai, kad
taptume nepriklausomi nuo rusiško iškastinio kuro.
Todėl turime ypatingai stengtis užtikrinti, kad šie
pinigai būtų naudojami tinkamai ir veiksmingai. Tai
ne tik labai svarbus mūsų demokratijos elementas –
to reikia ir tam, kad būtų užtikrintas investuotojų
ir verslo pasitikėjimas šiuo itin svarbiu metu.
Demokratija ir teisinės valstybės principas yra ir
kertiniai stojimo į ES proceso akmenys. Būtent šių
dalykų savo šalyse tikisi Vakarų Balkanų, Ukrainos,
Moldovos ir Gruzijos piliečiai ir būtent šios vertybės
sudaro ES plėtros metodikos, kuria pirmenybė
teikiama pagrindiniams klausimams, pagrindą.

2022 m. balandžio 27 d. Komisija pagal Biudžeto
apsaugos sąlygų reglamentą nusiuntė rašytinį
pranešimą Vengrijos valdžios institucijoms.
Komisija konstatavo, kad tam tikros teisinės
valstybės principo taikymo problemos Vengrijoje
daro neigiamą poveikį patikimam Sąjungos
biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos finansinių
interesų apsaugai arba kelia didelį pavojų, kad toks
poveikis bus padarytas. Per šiuo pranešimu pradėtą
procedūrą Komisija su nacionalinėmis valdžios
institucijomis aptarė, kaip būtų galima
konstruktyviai spręsti nustatytas problemas.
Rugpjūčio 22 d. Vengrija pateikė pastabų ir pasiūlė
taisomųjų priemonių. Komisija šiuo metu nagrinėja
šį atsakymą, kad nuspręstų, ar tas priemones
siūlyti priimti Tarybai.

ŽURNALISTIKA IR ŽODŽIO
LAISVĖ
Pagrindinis demokratijos principas yra tai, kad
vyriausybė turi tarnauti žmonėms. Demokratinių
šalių piliečiai gali patys priimti sprendimus ir
reikalauti savo išrinktų pareigūnų atskaitomybės.
Tam būtina galimybė laisvai gauti kokybišką
informaciją. Taigi, kad demokratinė sistema
tinkamai veiktų, labai svarbu užtikrinti
žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą. Tai – viena
iš prioritetinių Europos demokratijos veiksmų
plano sričių.
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2021 m. gruodžio mėn. pirmininkaudama vadovų
posėdžiui per JAV Prezidento J. Bideno surengtą
aukščiausiojo lygio susitikimą demokratijos
klausimais, Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen
sakė, kad demokratiją turime puoselėti ir stiprinti
kasdien, nes puikiai žinome, kaip greitai istorija gali
pakrypti sukrečiančia linkme. Komisija paskelbė
apie naują pagal priemonę „Globali Europa“
vykdysimą Žmogaus teisių ir demokratijos
programą, kurios vertė – 1,5 mlrd. EUR ir kuria
siekiama didinti ES paramą žmogaus teisių,
pagrindinių laisvių, demokratijos, teisinės valstybės
principo ir pilietinės visuomenės organizacijų bei
žmogaus teisių gynėjų veiklos propagavimui ir
apsaugai iki 2027 m.

nedidelės tūkstančių žmonių iš viso pasaulio
paaukotos sumos. Ši parama skiriama tiesiogiai
Ukrainos žurnalistams, kad jie galėtų padengti
reportažų apie karą rengimo išlaidas, įsigyti skubiai
reikalingos įrangos, persikelti į saugius Ukrainos
miestus ar Europos Sąjungą arba ten įsteigti naujus
biurus.
Tačiau su vis didesniais sunkumais žurnalistai
susiduria ir pačioje ES. Dėl technologinių ir
skaitmeninių žiniasklaidos terpės pokyčių, kuriuos
dar paspartino koronaviruso pandemija, ir
gausėjančių grasinimų žurnalistams bei išpuolių
prieš juos daugeliui žurnalistų tampa vis sunkiau
dirbti savo svarbų darbą demokratijos labui.
Siekdama pakeisti šias tendencijas, Komisija iki šiol
įgyvendino arba šiuo metu rengia tris priemones.
Pirma, 2021 m. rugsėjo mėn. ji pateikė
rekomendacijų valstybėms narėms, kaip didinti
žurnalistų saugumą realiame pasaulyje ir
internete. Kelios iš pagrindinių iniciatyvų – sukurti
nepriklausomas nacionalines paramos tarnybas,
įskaitant pagalbos linijas ir teisinių konsultacijų bei
psichologinės pagalbos tarnybas, užtikrinti didesnę
žurnalistų apsaugą per demonstracijas ir teikti
prieglobstį žurnalistams bei kitiems žiniasklaidos
specialistams, kuriems grasinama.
Antra, 2022 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė
griežtus teisės aktus, kuriais siekiama
apsaugoti žurnalistus ir žmogaus teisių
gynėjus nuo piktnaudžiaujamojo pobūdžio
ieškinių. Naujosios priemonės suteiks teisėjams
galimybę greitai atmesti vadinamuosius SLAPP
(strateginius ieškinius dėl visuomenės dalyvavimo)
ir įgalins žurnalistus bei žmogaus teisių gynėjus
kalbėti viešojo intereso labui.

Drąsūs žurnalistai rizikuoja savo
gyvybe siekdami nušviesti karo
Ukrainoje poveikį žmonėms. Per
Rusijos išpuolį prieš humanitarinį
konvojų Ukrainoje žuvusiam
Fredericui Leclerc-Imhoffui iš
Prancūzijos buvo tik 32-eji.

Trečia, Komisija pristato Žiniasklaidos laisvės
aktą. Šiuo aktu ES teisėje pirmą kartą bus įtvirtintos
bendros priemonės žiniasklaidos pliuralizmui ir
žiniasklaidos redakcinei nepriklausomybei saugoti.
Žiniasklaidos laisvės, pliuralizmo ir žurnalistų
saugumo padėtis aptariama ir metinėse teisinės
valstybės principo taikymo ataskaitose.

Komisija aktyviai remia Ukrainos nepriklausomą
žiniasklaidą ir pilietinę visuomenę – tam
naudojama dalis Ukrainai suteiktos 335 mln. EUR
humanitarinės pagalbos. Ukrainos žurnalistus
imasi remti ir Europos pilietinė visuomenė.
Dieną po Rusijos išpuolio prieš Ukrainą, vasario 25ąją, smulkių europinės žiniasklaidos partnerių
grupė, apimanti ir fondą „Are We Europe“, susitelkė
tikslui surinkti 150 000 EUR skubios paramos
Ukrainos žiniasklaidos organizacijoms ir pavieniams
žurnalistams. Praėjus savaitei nuo jų kampanijos
„Keep Ukraine’s Media Going“ pradžios, surinkta
suma viršijo 1,5 mln. EUR – ją daugiausia sudarė

LYGYBĖS SĄJUNGA
Versle, politikoje ir apskritai visuomenėje visą savo
potencialą galime išnaudoti tik naudodamiesi
visais savo talentais ir įvairovės teikiamomis
galimybėmis. Inovacijos gimsta bendradarbiaujant
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Visiems, siekiantiems tų pačių tikslų, turi būti
suteiktos vienodos galimybės – tai nuo pat U. von
der Leyen vadovaujamos Komisijos kadencijos
pradžios buvo vienas iš pagrindinių jos prioritetų.
Kurti lyčių lygybe grindžiamą pasaulį yra vienas iš
pagrindinių tikslų, kurių siekiama ES išorės veiksmais.

siekiama nutraukti smurtą dėl lyties prieš
moteris ir smurtą šeimoje. Siūloma direktyva bus
kriminalizuotas seksualinis prievartavimas (juo bus
laikomas seksas be sutikimo) ir moters lyties organų
žalojimas. Be to, ja bus kriminalizuotas kibernetinis
smurtas dėl biologinės ar socialinės lyties, apimantis
dalijimąsi intymiais vaizdais be sutikimo,
persekiojimą ir priekabiavimą kibernetinėje erdvėje
ir smurto ar neapykantos kurstymą internete.
Naujosiomis taisyklėmis stiprinama aukų teisė
kreiptis į teismą, o valstybės narės raginamos
užtikrinti, kad būtų lengviau susilaukti paramos.

Lygybė ir kova su diskriminacija yra pagrindinės visų
demokratinių šalių vertybės. Moterų ir vyrų lygybė –
pagrindinė ES vertybė, nustatyta Europos Sąjungos
sutarties 2 straipsnyje. Įtrauktis ir įvairovė taip pat
skatina inovacijas ir didina ekonominį našumą.
Praėjus dešimčiai metų nuo tada, kai Komisija pirmą
kartą pasiūlė Direktyvą dėl lyčių pusiausvyros
bendrovių valdybose didinimo, teisėkūros
institucijos, U. von der Leyen vadovaujamai Komisijai
įdėjus naujų pastangų, pasiekė susitarimą dėl šio
teisės akto.

Už ES ribų pasiekta puikių rezultatų įgyvendinant ES
ir Jungtinių Tautų iniciatyvą „Spotlight“, kuria
siekiama kovoti su visų formų smurtu prieš moteris
ir mergaites. Pagal ją vykdytos elgsenos keitimo
kampanijos pasiekė 130 mln. viso pasaulio žmonių.
Įgyvendinant iniciatyvą „Spotlight“, dalyvaujančiose
šalyse padvigubėjo apkaltinamųjų nuosprendžių dėl
smurto dėl lyties, o tūkstantis vietinių ir visuomeninių
moterų teisių organizacijų įgijo daugiau galios ir
įtakos. Ši net ir per COVID-19 pandemiją vykdyta ir
jos metu itin aktuali tapusi iniciatyva padėjo vietoje
suteikti su smurtu dėl lyties susijusias paslaugas
daugiau kaip 1,6 mln. moterų ir mergaičių.

Vis dar neišspręsta diskriminacijos darbo užmokesčio
srityje problema. Todėl Komisija 2021 m. kovo mėn.
pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama
stiprinti vienodo užmokesčio už vienodą darbą
principo taikymą užtikrinant darbo užmokesčio
skaidrumą ir nustatant vykdymo užtikrinimo
mechanizmus. Be to, pagal Komisijos programą
„Europos horizontas“ buvo pradėtas bandomasis
projektas „Women TechEU“, kuriuo siekiama
užtikrinti moterų lyderystę giliųjų technologijų
srityje. Jį įgyvendinant kasmet paremiama 130
moterų vadovaujamų technologijų startuolių, taip
mažinant lyčių nelygybę inovacijų srityje.

Komisija kartu su valstybėmis
narėmis siekia, kad būtų
parengti, priimti ir įgyvendinti
nacionaliniai LGBTIQ+
asmenų lygybės
užtikrinimo ir kovos su
rasizmu veiksmų planai.

Pernelyg daug moterų Europos Sąjungoje tebepatiria
baisią smurto dėl lyties realybę. 2022 m. kovo mėn.
Komisija pasiūlė ES masto taisykles, kuriomis

Europos Komisija yra įsipareigojusi kurti
pliuralistinę, lyčių lygybe grindžiamą ir įtraukią
visuomenę, kurioje LGBTIQ+ asmenims, mažumoms
ar neįgaliesiems būtų taikomos vienodos sąlygos.
Speciali Lygybės darbo grupė siekia integruoti
lygybės aspektą į visas politikos sritis.
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Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sveikina
teisėkūros institucijas pasiekus politinį susitarimą dėl Direktyvos dėl
biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų
lyčių pusiausvyros gerinimo.

iš skirtingos aplinkos kilusiems ir skirtingų pažiūrų
žmonėms. Mums kylančių demografinių iššūkių
akivaizdoje turime įgalinti visus įvairių visuomenių
narius ir išnaudoti visų jų potencialą – to nedaryti
būtų nedovanotinas praradimas.
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Europos Sąjungoje neturėtų būti vietos
diskriminacijai. Komisija kartu su valstybėmis
narėmis siekia, kad būtų parengti, priimti ir
įgyvendinti nacionaliniai LGBTIQ+ asmenų
lygybės užtikrinimo ir kovos su rasizmu
veiksmų planai. Ji taip pat paskelbė susijusias
gaires (atitinkamai 2022 m. balandžio ir kovo
mėn.). 2021 m. gruodžio mėn. Komisija žengė
pirmuosius žingsnius link tikslo į ES nusikaltimų
sąrašą įtraukti neapykantos kalbą ir
neapykantos nusikaltimus. Kai dėl šios
iniciatyvos bus susitarta su Taryba, ja bus užtikrintos
būtiniausios bendros visose ES valstybėse narėse
taikytinos nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo
taisyklės. Kaip Sutarčių sergėtoja, Komisija
nedvejodama inicijuoja pagrindinių teisių
pažeidimų nagrinėjimo procedūras, pavyzdžiui,
pradėjo jas dėl pažeidimų, nukreiptų prieš LGBTIQ+
bendruomenę Lenkijoje ir Vengrijoje.

Europos žydai ir žydų bendruomenės jau daugiau
kaip du tūkstantmečius prisideda prie Europos
vystymosi ir yra neatsiejama Europos tapatybės
dalis. Antisemitizmas nesuderinamas su
pagrindinėmis Europos vertybėmis, tačiau, deja,
Europoje tebesama jo apraiškų. 2021 m. spalio
mėn. priimtoje ES kovos su antisemitizmu ir
žydų gyvenimo puoselėjimo strategijoje
nustatomos priemonės, kuriomis siekiama ne tik
sustiprinti kovą su visų formų antisemitizmu, bet
ir – pirmą kartą istorijoje – populiarinti žydų
paveldą bei kultūrą ir kovoti su antisemitizmu už
ES ribų. Šiuo metu valstybės narės rengia
nacionalinius veiksmų planus – jie bus baigti iki
2022 m. pabaigos.
Mūsų visuomenėje nėra vietos jokiam smurtui ir
ypač smurtui prieš vaikus. 2022 m. gegužės 11 d.
Komisija pasiūlė naujus ES teisės aktus, kuriais
siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai
prieš vaikus internete ir su ja kovoti. Pagal
siūlomas ES taisykles paslaugų teikėjai privalės
aptikti seksualinės prievartos prieš vaikus
medžiagą, apie ją pranešti ir ją šalinti. Naujas
nepriklausomas ES kovos su seksualine prievarta
prieš vaikus centras, glaudžiai bendradarbiaudamas
su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis,
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo
agentūra ir paramos grupėmis, sieks gelbėti ir
įgalinti prievartą patyrusius vaikus,
o nusikaltėlius patraukti baudžiamojon
atsakomybėn.
Tą pačią dieną Komisija priėmė naują Europos
strategiją dėl vaikams geresnio interneto.
Komisija ir suinteresuotieji subjektai ne tik didina
investicijas į vaikų skaitmeninį švietimą, bet ir,
aktyviai dalyvaujant vaikams, rengia taisykles dėl
internetinių paslaugų pritaikymo pagal amžių.
Įsigaliojo ir internete pateikiamo teroristinio turinio
šalinimo taisyklės. Šie standartai derės su mūsų
parengtu pavyzdiniu Skaitmeninių paslaugų aktu.
Ne tik Europos, bet ir viso pasaulio vaikai bus
saugesni ir turės daugiau galių.

Anna Ohnweiler – viena iš kovos su
antisemitizmu, rasizmu ir mizoginija
iniciatyvos „Omas gegen rechts“
(„Močiutės prieš ekstremizmą“)
sumanytojų.
Norint paskatinti pokyčius vietoje, būtini vietos
lygmens veiksmai. Atsižvelgiant į tai, 2022 m.
balandžio mėn. buvo pirmą kartą įteikti Europos
įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai,
kuriais pripažįstamas Europos miestelių, miestų ir
regionų darbas, nuveiktas skatinant įtrauktį ir
kuriant visuomenę be diskriminacijos ir
neapykantos. Paminėtina ir Neįgaliųjų
p l a t fo r m a , s u t e i k i a n t i a t i t i n k a m i e m s
suinteresuotiesiems subjektams galimybę keistis
patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, mokytis
vieniems iš kitų ir bendradarbiauti.

Nepalanki padėtis ir atskirtis ankstyvame amžiuje
daro poveikį vėlesniam vaikų gebėjimui pasiekti
sėkmę. Šį užburtą ratą siekiama nutraukti Europos
vaiko garantijų sistema. Ji apima valstybėms
narėms skirtas gaires ir priemones, reikalingas, kad
jos galėtų remti vaikus, kuriems reikia pagalbos:
užtikrinti, kad jie galėtų mokytis, dalyvauti
užklasinėje veikloje, sveikai maitintis mokykloje ir
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.
2022 m. Komisija padėjo 10 valstybių narių
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padidinti jų švietimo sistemų įtraukumą, teikdama
paramą neįgalių arba iš migrantų ar pažeidžiamų
šeimų kilusių vaikų įtraukčiai užtikrinti.

DEMOGRAFIJA, KAIMO
VIETOVĖS IR ĮVAIROVĖ

Nuo karo Ukrainoje pradžios Europos Sąjungoje
priglobta daugiau kaip 2 mln. Ukrainos vaikų.
Šiems vaikams suteiktos tokios pačios teisės ir
apsauga kaip ir vaikams, kurie yra ES piliečiai. Buvo
gera matyti šiltą jų priėmimą įvairių valstybių narių
mokyklose. Šie vaikai nusipelno gauti patį geriausią
išsilavinimą ir priežiūrą, kad karui pasibaigus
galėtų grįžti namo atstatyti Ukrainos ir padėti jai
žengti europiniu keliu.

Europa patyrė ir tebepatiria esminių demografinių
pokyčių. Numatoma viso gyvenimo trukmė per
pastaruosius penkis dešimtmečius Europos Sąjungoje
pailgėjo 10 metų. Tai – nepaprastas pasiekimas,
rodantis mūsų socialinės rinkos ekonomikos stiprybę
ir vertę. Tačiau visuomenės senėjimas daro įtaką
mūsų gyvenimo būdui, todėl turime pritaikyti savo
socialinį modelį ir politiką prie šių naujų realijų.
Būtent todėl Komisija savo kadencijos pradžioje
priėmė Žaliąją knygą dėl senėjimo ir pradėjo
plataus masto viešus debatus dėl sunkumų ir
galimybių, susijusių su ilgalaikiu senėjimo poveikiu,
kurį junta visos kartos. Į viešų konsultacijų
rezultatus daugiausia bus atsižvelgta rengiant
Europos priežiūros strategiją – ją Komisija
pateiks 2022 m. rugsėjo mėn.

Europos kaimo
vietovės, kuriose gyvena
beveik 30 proc. ES gyventojų
ir kurios sudaro 80 proc.
jos teritorijos, yra aktyvios
ES žaliosios ir skaitmeninės
pertvarkos formuotojos.

Anastasiia Konovalova pabėgo iš
Odesos į Bukareštą, kur dabar moko
Ukrainos pradinukus. Jai 30 metų.

€

STIPRESNĖS KAIMO
VIETOVĖS

SUJUNGTOS KAIMO
VIETOVĖS

ATSPARESNĖS
KAIMO VIETOVĖS

KLESTINČIOS
KAIMO VIETOVĖS

Įgalintos bendruomenės

Didesnis skaitmeninis
junglumas

Atsparumas aplinkos
pokyčiams

Ekonominės veiklos
įvairinimas

Klimato politikos veiksmai

Ūkininkavimo ir žemės
ūkio produktų gamybos
veiklos pridėtinės
vertės didinimas

Geresnės galimybės
naudotis paslaugomis
Socialinės inovacijos

Transporto jungtys ir naujos
judumo formos
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Europos ateitis priklauso ir nuo kaimo vietovių,
kuriose gyvena beveik 30 proc. ES gyventojų
(137 mln. žmonių) ir kurios sudaro 80 proc. jos
teritorijos. Jos yra aktyvios ES žaliosios ir
skaitmeninės pertvarkos formuotojos.
Laisvė dirbti ar mokytis nuotoliniu būdu sparčiai
tampa daugelio ES gyvenančių žmonių realybe ir
atveria naujų galimybių jaunoms šeimoms,
įmonėms ir kaimo bendruomenėms. Tvaraus
ūkininkavimo inovacijos ne tik naudingos žmonių
sveikatai ir klimatui, bet ir didina Europos
apsirūpinimo maistu saugumą.

nuostatos derinamos su veiksmingomis ir
humaniškomis prieglobsčio ir migracijos taisyklėmis.
2021 m. birželio 2 d. Komisija pristatė naują
Šengeno erdvės stiprinimo strategiją, kuria siekiama
užtikrinti veiksmingą ES išorės sienų valdymą,
stiprinti policijos ir teismų bendradarbiavimą, gerinti
pasirengimą bei valdymą ir užbaigti Šengeno erdvės
plėtrą. 2022 m. sausio mėn. pradėjusi veikti
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra
padidino valstybėms narėms teikiamos paramos
sumą. Krizių valdymo mechanizmo tinklo
aktyvavimas siekiant didinti informuotumą apie
padėtį ir gerinti ankstyvąjį perspėjimą migracijos
srityje parodė, kaip svarbu dalytis informacija.

2021 m. birželio mėn. paskelbtoje ilgalaikėje
kaimo vietovių vizijoje išdėstyta, kaip užtikrinti,
kad kaimo vietovės taptų stiprios, sujungtos,
atsparios ir klestinčios. 2021 m. gruodžio mėn.
paskelbtas Kaimo paktas sudaro sąlygas
pasisakyti ir reikšti nuomones kaimo
bendruomenėms, o bendromis jėgomis parengtas
kaimo veiksmų planas padės paversti ilgalaikę
viziją tikrove. Todėl nenuostabu, kad priemone
„NextGenerationEU“ itin daug dėmesio skiriama
mūsų kaimo vietovių gerovei: iki 2022 m. birželio
30 d. Tarybos patvirtintuose 25 nacionaliniuose
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
planuose kaimo ir atokioms vietovėms remti
numatytas maždaug 14,6 mlrd. EUR finansavimas,
skirtas, be kita ko, investicijoms į įvairias, pavyzdžiui,
gamtos atkūrimo, sparčiojo interneto ryšio ir vietos
geležinkelių, sritis ir šių sričių reformoms.

EUROPOS JAUNIMAS IR
DALYVAUJAMASIS POLITIKOS
FORMAVIMAS
Per koronaviruso pandemiją jaunimas dėl kitų
sveikatos ir saugos paaukojo didelę dalį savo
laisvės. Jis išties rodė puikų pavyzdį. Savo 2021 m.
pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos
Pirmininkė U. von der Leyen pasiūlė 2022 metus
paskelbti Europos jaunimo metais. Tai proga
Europos Sąjungai užmegzti glaudesnį ryšį su
jaunimu ir išgirsti, kas, jo nuomone, privalo būti
nuveikta Europoje ir apie kokią Europą jis svajoja.

Siekiant padėti pritraukti mūsų miestų ir kaimo
vietovių įmonėms reikalingų specialistų, būtina
plataus užmojo ir tvari ES teisėtos migracijos
politika. 2022 m. balandžio mėn. Komisija pateikė
Įgūdžių ir talentų dokumentų rinkinį. Jį sudaro
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų,
kuriais siekiama sustiprinti darbuotojų migrantų
teises ir palengvinti ilgalaikių gyventojų judumą ES.
Komisija sukurs ES specialistų rezervą, kuriame
įmonės galės ieškoti reikiamų specialistų iš ES
nepriklausančių šalių. Šiuo metu pradedama
bandomoji daugiausia į ukrainiečius pabėgėlius
orientuota programa. Siekdama stiprinti operatyvinį
darbo rinkos ir įgūdžių poreikiams suderinti
skirtą bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis
šalimis, Komisija su pagrindiniais partneriais mezga
specialistų pritraukimo partnerystes.

Įpusėjusios Europos jaunimo metų iniciatyvos
rezultatai įspūdingi:
• prie jos prisijungė 27 valstybės narės, 6 ES
nepriklausančios šalys, 30 Europos Komisijos
generalinių direktoratų ir tarnybų ir 120
suinteresuotųjų subjektų organizacijų;
• Europoje ir už jos ribų įvykdyta ar vykdoma
apie 90 jaunimui skirtų pavyzdinių Komisijos
iniciatyvų ir tūkstančiai valstybių narių
organizuojamų veiksmų ir renginių;

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn., kai Komisija pateikė
naują migracijos ir prieglobsčio paktą, padaryta
pažanga sprendžiant ir platesnį migracijos klausimą.
Šiame pakte patikimo ir teisingo sienų valdymo

• per socialinių tinklų kampaniją skelbiami
informuotumui didinti skirti įrašai buvo
parodyti 240 mln. kartų ir pasiekė 80 proc.
18–25 metų amžiaus europiečių.
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• „Uždrauskime ryklių žvejybą dėl pelekų –
uždrauskime prekybą jais“;
• „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms
nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka“;
• „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be
bandymų su gyvūnais“.
Komisija 2022 m. pradėjo naują iniciatyvą ALMA
(siekti, mokytis, išmokti, pasiekti), kurios tikslas –
padėti pažeidžiamiausiems arba nepalankioje
padėtyje esantiems jaunuoliams patekti į darbo rinką.
Ši iniciatyva apima prižiūrimas 2–6 mėnesių trukmės
viešnages kitose ES valstybėse narėse ir ugdomojo
vadovavimo bei konsultavimo paslaugas prieš
viešnagę, per ją ir po jos. ALMA papildo 2020 m.
pradėtą vykdyti sustiprintą Jaunimo garantijų
iniciatyvą, kuri yra visų valstybių narių įsipareigojimas
užtikrinti, kad visi jaunesni nei 30 metų asmenys per
keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba mokslų
užbaigimo gautų kokybišką pasiūlymą dirbti, toliau
mokytis, atlikti pameistrystę arba stažuotis. Ši
daugelyje ES valstybių narių sėkmingai įgyvendinama
iniciatyva šiuo metu pradedama vykdyti ir Vakarų
Balkanuose, kad nė vienas jaunas šio regiono pilietis
nebūtų paliktas nuošalyje.

Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti ES politikos
formavimo proceso skaidrumą ir teisėtumą. Vienas
iš pagrindinių jos tikslų yra skatinti europiečius ir
pilietinę visuomenę dalyvauti formuojant politiką.
Internetiniame portale „Išsakykite savo
nuomonę“ visuomenė ir suinteresuotieji subjektai
gali pasisakyti visu politikos formavimo ciklu – ir
vos Komisijai pateikus pirmąsias idėjas, ir po to,
kai Komisijos narių kolegija priima iniciatyvą.
Siekdama dar labiau supaprastinti konsultacijų
procesą, Komisija 2021 m. lapkričio mėn. pradėjo
skelbti bendrus kvietimus teikti informaciją – jais
į vieną sujungti du anksčiau buvę atskiri etapai. Su
tuo susijusi informacija dabar yra išversta į visas
ES kalbas, kad galėtų dalyvauti kuo daugiau
žmonių. Vadovaujantis neįgaliųjų teisių strategija,
taip pat užtikrinta, kad konsultacijose būtų
lengviau dalyvauti neįgaliesiems, o mokslininkų
bendruomenė paraginta aktualius mokslinius
tyrimus pateikti vos prasidėjus konsultacijoms.

Tikime, kad pandemijai įveikti ir naujam puslapiui
atversti Europai reikalinga jaunatviška dvasia.
Todėl Europos jaunimo metų iniciatyva glaudžiai
derinama su priemone „NextGenerationEU“, iš
kurios lėšų investuojama į žalesnę, labiau
skaitmeninę ir teisingesnę būsimų dešimtmečių
visuomenę ir ekonomiką.

Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Europos
regionų komitetu, savo atstovybėmis valstybėse
narėse, nacionalinėmis valdžios institucijomis ir
kitomis atstovaujamosiomis asociacijomis,
Komisija siekia informaciją apie galimybę prisidėti
prie politikos formavimo kuo plačiau paskleisti per
socialinius tinklus. Iš viso Komisija paskelbė
daugiau kaip 5 000 kvietimų pasisakyti ir sulaukė
daugiau kaip 3 mln. atsiliepimų. Nuo tada, kai buvo

Siekdama suteikti jaunimui galimybę prisidėti prie
ES politikos formavimo, Komisija, palaikydama
glaudžius ryšius su Europos Parlamentu,
valstybėmis narėmis, regionų ir vietos valdžios
institucijomis, jaunimo organizacijomis ir pačiu
Europos jaunimu, visus 2022 m. koordinavo įvairią
veiklą. Trečdalį per Konferenciją dėl Europos
ateities veikusių piliečių forumų sudarė jaunimas
(16–25 metų amžiaus asmenys).
2022-aisiais suėjo ir dešimtosios Europos piliečių
iniciatyvos metinės. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn.
vidurio Komisija užregistravo dešimt naujų
Europos piliečių iniciatyvų, kuriomis ES
raginama imtis įvairių sričių veiksmų, pavyzdžiui,
gerinti darbo sąlygas aprangos sektoriuje, mažinti
ekologiškiems produktams taikomus mokesčius ir
suteikti daugiau teisių gyvūnams. Per šį laikotarpį
daugiau kaip 1 mln. piliečių parašų, kuriuos dar turi
patikrinti nacionalinės valdžios institucijos, surinko
trys iniciatyvos:
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paskelbtas 2021 m. pranešimas apie Sąjungos
padėtį, Komisija gavo beveik 600 000 piliečių,
įmonių ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų
dėl daugiau kaip 800 jos politikos iniciatyvų.

EUROPOS ATEITIS PILIEČIŲ
RANKOSE
Laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 9 d. iki 2022 m.
gegužės 9 d. Europos Sąjunga užmezgė ryšį su
šimtais tūkstančių europiečių, kurie niekad nebuvo
svarstę galimybės dalyvauti mūsų Sąjungos
sprendimų priėmimo procese. Konferencija dėl
Europos ateities buvo unikalus beprecedenčio
masto ir aprėpties dalyvaujamosios demokratijos
reiškinys. 2022 m. gegužės 9 d. trijų ES institucijų
pirmininkams buvo pateikta galutinė Konferencijos
ataskaita, kurioje pristatyti 49 pasiūlymai ir 326
konkrečios priemonės. Dėl jų susitarta per
svarstymus Konferencijos plenarinėje sesijoje,
kurioje dalyvavo piliečiai, išrinkti ES, nacionalinio,
regioninio ir vietos lygmens atstovai, socialiniai
partneriai ir pilietinės visuomenės atstovai.

Naudodamosi Europos solidarumo
korpuso dotacija, Leverne Nijman
ir Leah Corsmit leidosi į kelionę
dviračiais nuo šiaurinės Nyderlandų
dalies iki Briuselio. Jos kaip
kviestinės lektorės skaitė paskaitas
apie ES ir per pokalbius su daugiau
kaip 800 jaunuolių rinko idėjas dėl
(jų) Europos ateities.

Idėjų, kuriomis daugiakalbėje skaitmeninėje
platformoje pasidalijo ir kurias aptarė daugiau kaip
750 000 dalyvių, skaičius siekė kone 19 000. Šioje
būtent Konferencijai sukurtoje svarstomosios
demokratijos platformoje, pateikiamoje
visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis,
apsilankė daugiau kaip 5 mln. žmonių. Automatinis
mašininis vertimas padėjo išvengti kalbos barjerų
ir sudarė sąlygas tiesioginiam tarptautiniam
platformos naudotojų dialogui. Siekiant užtikrinti
visišką skaidrumą, apie visas procedūras buvo
skelbiama viešai, o platforma atlieka saugyklos,
kuriame užfiksuotas visas procesas, funkciją.

kuriuos organizavo pilietinės visuomenės
organizacijos, dažnai bendradarbiaudamos su
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios
institucijomis. Vienas iš tokių visuomeninių projektų –
projektas „Untold Stories“, kuriuo siekiama
pagarsinti šalių, apie kurias Europos arenoje kalbama
mažiau arba kurioms joje atstovaujama menkiau,
žmonių balsus ir istorijas. Šis projektas apima
septyniose Europos šalyse organizuojamus septynis
tarpdalykinius seminarus, per kuriuos jauni
žurnalistai ir kampanijos dalyviai bendromis jėgomis
kuria platformą, kurioje multimedijos priemonėmis
skelbiamos įtraukios vietos istorijos ir dalyvių mintys
apie bendrą mūsų ateitį.

Per Konferencijos laikotarpį suorganizuota daugiau
kaip 6 500 įvairių renginių – nuo atsitiktine tvarka
atrinktų piliečių forumų iki visuomeninių renginių,

Konferencija dėl
Europos ateities suteikė
visų visuomenės grupių
piliečiams daugiau galimybių
pareikšti savo nuomonę apie
tai, ko ateityje turėtų imtis ES.
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Esminis Konferencijos elementas buvo į keturis
Europos piliečių forumus atsitiktine tvarka
atrinktų 800 piliečių darbas. Trečdalis dalyvių buvo
16–25 metų amžiaus, taigi pavyko užtikrinti, kad
Konferencijoje dalyvautų daug jaunimo. Šie
žmonės tris savaitgalius rinkosi tam, kad,
remdamiesi platformoje sukaupta informacija,
nuodugniai aptartų ir apsvarstytų, kaip
spręsti Europos Sąjungai kylančius uždavinius.
Atsižvelgiant į sėkmingą šių novatoriškų
svarstomųjų piliečių forumų darbą, jiems bus
suteikta laiko ir išteklių, reikalingų, kad jie galėtų
pateikti rekomendacijų prieš Komisijai ateityje
pateikiant svarbius pasiūlymus dėl teisėkūros
procedūra priimamų aktų.

ar veiksmų sritys, kurias apsvarstyti paskatino
pasiūlymai (pavyzdžiui, su psichikos sveikata susiję
klausimai).

2022 m. birželio mėn. Komisija nurodė keturis savo
darbo barus, padėsiančius įgyvendinti per
Konferenciją pateiktus pasiūlymus. Pirma, tai
pateiktus pasiūlymus jau apimančios esamos
iniciatyvos (pavyzdžiui, Europos klimato teisės
aktas); antra, Komisijos jau pasiūlyti teisės aktai,
kuriuos raginami priimti Parlamentas ir Taryba
(pavyzdžiui, naujasis migracijos paktas); trečia,
numatomos pasiūlytas idėjas įgyvendinsiančios
iniciatyvos, kurias rengiant bus atsižvelgta į naujus
per Konferenciją vykusius svarstymus (pavyzdžiui,
Žiniasklaidos laisvės aktas); ketvirta, naujos
Komisijos kompetencijai priklausančios iniciatyvos

Siekiant pateikti naujausią informaciją
Konferencijoje dalyvavusiems piliečiams ir išlaikyti
pagreitį, 2022 m. rudenį bus suorganizuotas
Konferencijos grįžtamosios informacijos
renginys. Jis bus proga informuoti ir paaiškinti,
kokių tolesnių veiksmų ėmėsi visos trys ES
institucijos, ir apžvelgti pažangą tuo proceso etapu.
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartu
įsipareigojo tolesnių veiksmų dėl per Konferenciją
pateiktų pasiūlymų imtis užtikrinant visišką
skaidrumą, atsižvelgiant į savo kompetencijos sritis
ir laikantis Sutarčių.

Europos Parlamento Pirmininkė Roberta Metsola, Europos Komisijos
pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica ir Europos Komisijos
Pirmininkė Ursula von der Leyen baigiamajame Konferencijos dėl
Europos ateities renginyje

Apie pirmuosius naujus pasiūlymus bus pranešta
2022 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkei
U. von der Leyen skelbiant pranešimą apie
Sąjungos padėtį. Šie pasiūlymai bus įtraukti
į 2023 m. Komisijos darbo programą. Imdamasi
tolesnių veiksmų, Komisija užtikrins, kad naujos
reformos ir politikos kryptys nebūtų nesuderinamos
su diskusijomis dėl poreikio keisti Sutartis; ji visų
pirma stengsis kuo geriau išnaudoti esamas
galimybes, bet kartu bus pasirengusi prireikus
keisti Sutartis.
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2021 M. RUGSĖJIS
Rugsėjo 15 d.

Rugsėjo 16 d.

Europos Komisija priima
Komunikatą dėl naujojo
europinio bauhauzo, kuriame
nustatomi iniciatyvos pagrindai,
esminiai principai ir pagrindinės
iniciatyvos skatinimo priemonės.

Komisija pasiūlo programą
„Skaitmeninio dešimtmečio
kelias“, kuria siekiama
iki 2030 m. įgyvendinti ES
skaitmeninę transformaciją.

Rugsėjo 16 d.
Komisija priima pirmąją
Rekomendaciją dėl žurnalistų
saugumo.

Rugsėjo 16 d.
Komisija įsteigia
Europos pasirengimo
ekstremaliosioms sveikatos
situacijoms ir reagavimo
į jas instituciją (HERA),
kurios užduotis – užkirsti kelią
ekstremaliosioms sveikatos
situacijoms, jas nustatyti ir
greitai į jas reaguoti.

Rugsėjo 16 d.
ES pasiūlo stiprinti partnerystę
su Indijos ir Ramiojo
vandenyno regionu, kad būtų
daroma pažanga prekybos,
investicijų ir junglumo srityse.

Rugsėjo 22 d.
Komisija priima nuodugniai
peržiūrėtas ES draudimo
taisykles, kuriomis siekiama
padėti draudimo bendrovėms
didinti ilgalaikes investicijas ir
kartu užtikrinti, kad draudimo
ir perdraudimo sektorius taptų
atsparesnis.

Rugsėjo 29 d.
Komisija priima Komunikatą dėl Europos
misijų, kuriuo siekiama spręsti svarbius su
sveikata, klimatu ir aplinka susijusius uždavinius
ir šiose srityse įgyvendinti plataus užmojo ir
įkvepiančius tikslus.
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2021 M. SPALIS
Spalio 5 d.
Komisija pristato pirmąją ES
kovos su antisemitizmu
ir žydų gyvenimo
puoselėjimo strategiją.

Spalio 12 d.
Komisija išleidžia
pirmąsias žaliąsias
obligacijas, skirtas tvariam
ekonomikos atsigavimui
finansuoti.

Spalio 13 d.
Komisija ir vyriausiasis
įgaliotinis ir Komisijos pirmininko
pavaduotojas Josepas Borrellis
pristato planą didinti ES
įsipareigojimą siekti taikaus,
tvaraus ir klestinčio Arkties
regiono.

Spalio 27 d.
Komisija priima peržiūrėtas
ES bankininkystės taisykles,
kuriomis siekiama užtikrinti,
kad ES bankai taptų atsparesni
galimiems būsimiems
ekonominiams sukrėtimams ir
kartu padėtų Europai atsigauti
po COVID-19 pandemijos bei
pereiti prie neutralaus poveikio
klimatui ekonomikos.

Spalio 28 d.
Įsigalioja Komisijos pasiūlyti
platesni Europos vaistų
agentūros įgaliojimai.
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2021 M. LAPKRITIS
Lapkričio 2 d.

Lapkričio 13 d.

COP 26 klimato kaitos
konferencijoje Komisija paskelbia
įsipareigojanti skirti 1 mlrd. EUR
pasaulio miškų apsaugai.

Pasiekiamas politinis
susitarimas stiprinti Europos
ligų prevencijos ir kontrolės
centro veiklą, visų pirma
stebėjimo, skubaus įspėjimo,
pasirengimo ir reagavimo
srityse.

Lapkričio 17 d.
Komisijos priima naujus
pasiūlymus, kuriais siekiama
stabdyti miškų naikinimą,
diegti novatoriškus tvaraus
atliekų tvarkymo sprendimus
ir žmonių, gamtos ir klimato labui
užtikrinti gerą dirvožemio būklę.

Lapkričio 18 d.
Komisija priima Komunikatą dėl
naujiems iššūkiams tinkamos
konkurencijos politikos, kuriame
aptariama konkurencijos politikos
svarba siekiant Europoje atgaivinti
ekonomiką, įvykdyti žaliąją ir
skaitmeninę pertvarką ir sukurti
atsparią bendrąją rinką.

Lapkričio 19 d.
Sukanka 25-osios TAIEX (Komisijos
sukurtos Techninės pagalbos ir
informacijos mainų programos)
metinės. Ši programa, pagal kurią per
pastaruosius du su puse dešimtmečio
buvo daugiau kaip 40 000 kartų suburti
viešojo sektoriaus ekspertai, padeda
ES ir pasaulio viešojo administravimo
institucijoms spręsti su skaitmeniniu
sektoriumi, aplinka ir sveikata susijusius
uždavinius.

Lapkričio 25 d.
Komisija pateikia naujus
teisės aktus dėl politinės
reklamos, teisės balsuoti
ir partijų finansavimo,
kuriais siekiama apsaugoti
rinkimų sąžiningumą ir atviras
demokratines diskusijas.

Lapkričio 25 d.
Komisija pasiūlo naujų
priemonių, kuriomis
siekiama pagerinti įmonių
galimybes pritraukti
kapitalo visoje ES ir
užtikrinti geriausius taupymo
ir investavimo sprendimus ES
gyvenantiems žmonėms.

Lapkričio 26 d.
ASEM aukščiausiojo lygio
susitikime ES ir Azija dar kartą
patvirtina savo partnerystę ir
bendrą įsipareigojimą siekti
tvirtesnio atsigavimo po
pandemijos.
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2021 M. GRUODIS
Gruodžio 1 d.

Gruodžio 1 d.

ES paskelbia naują Europos
strategiją „Global Gateway“,
kuria siekiama skaitmeninės
ekonomikos, energetikos ir
transporto srityse plėtoti
pažangumo, netaršumo ir
saugumo siekiais grindžiamas
jungtis ir visame pasaulyje
stiprinti sveikatos, švietimo ir
mokslinių tyrimų sistemas.

Komisija padeda pagrindą tolesnei ES
teisingumo sistemų skaitmenizacijai
siekiant, kad jos taptų prieinamesnės ir
veiksmingesnės.

Gruodžio 8 d.
Komisija pasiūlo naują
priemonę, skirtą kovoti su ES
nepriklausančių šalių daromu
sąmoningu ekonominiu
spaudimu.

Gruodžio 8 d.
Aukščiausiojo lygio susitikime mitybos
reikšmės ekonomikos augimui
klausimais Komisija įsipareigoja
2021–2024 m. skirti 2,5 mlrd. EUR
finansavimą mitybai gerinti.

Gruodžio 9 d.
Komisija pateikia veiksmų planą,
kuriuo siekiama padėti klestėti
Europos socialinei ekonomikai,
kad būtų išnaudojamas jos
ekonominis potencialas ir kad ji
prisidėtų prie teisingo ir įtraukaus
atsigavimo po COVID-19 pandemijos.

Gruodžio 9 d.
Komisija pasiūlo į ES
nusikaltimų sąrašą įtraukti
neapykantos kalbą ir
neapykantos nusikaltimus.

Gruodžio 9 d.
Komisija pasiūlo gerinti
skaitmeninėse darbo
platformose dirbančių asmenų
darbo sąlygas ir paskelbia
konkurencijos taisyklių taikymo
individualiai savarankiškai dirbančių
asmenų sudarytoms kolektyvinėms
sutartims gairių projektą.

Gruodžio
14 d.
Siekdama remti perėjimą
prie švaresnio, žalesnio
ir išmanesnio judumo,
Komisija pasiūlo
modernizuoti ES
transporto sistemą.

Gruodžio 14 d.
Komisija pasiūlo naujas taisykles, kuriomis
siekiama didinti Šengeno erdvės be vidaus
sienų kontrolės atsparumą.
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Gruodžio
15 d.

Gruodžio 15 d.

Nauja Komisijos parengta
Skaitmeninių finansų
strategija padedamas
pagrindas moderniam ir
racionalizuotam priežiūros
duomenų teikimui.

Komisija pasiūlo naują ES
sistemą, kuria siekiama mažinti
dujų rinkų priklausomybę
nuo iškastinio kuro, skatinti
vandenilio naudojimą ir mažinti
išmetamą metano kiekį.

Gruodžio 15 d.
ES ir Moldova pasirašo
finansavimo susitarimą dėl
60 mln. EUR dotacijos, skirtos padėti
Moldovai įveikti joje kilusią sunkią
dujų krizę.

Gruodžio 16 d.
Rytų partnerystės aukščiausiojo
lygio susitikime pateikiama
atnaujinta ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo
didinimo reformų darbotvarkė.

Gruodžio 21 d.
Pasiūloma nauja politika, kuria
siekiama remti buvusių kovotojų
nusiginklavimą, demobilizaciją ir
reintegraciją, taip papildant kitas ES
pastangas prisidėti prie taikos kūrimo.

Gruodžio 22 d.
Komisija pasiūlo greitai į ES teisę perkelti
tarptautinį susitarimą dėl minimalaus
tarptautinių subjektų grupių apmokestinimo.

2022 M. SAUSIS
Sausio 1 d.

Sausio 14 d.

Sukanka 20-osios euro
naudojimo metinės. Prasideda
Europos jaunimo metai.

Komisija priima Tarybos
rekomendacijos dėl mokymosi
siekiant aplinkos tvarumo
pasiūlymą.

Sausio 18 d.
Komisija priima dvi naujas
aukštojo mokslo srities
iniciatyvas, kuriomis
siekiama geriau parengti ES
universitetus ateičiai stiprinant
tarptautinį bendradarbiavimą.

Sausio 18 d.
Komisija paskelbia priemonių rinkinį,
skirtą padėti mažinti užsienio kišimąsi
į mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.

Sausio 26 d.
Sausio 27 d.

Komisija pasiūlo Deklaraciją
dėl kiekvieno ES gyventojo
skaitmeninių teisių ir
principų.

Komisija priima naujas su klimatu,
aplinkos apsauga ir energetika
susijusios valstybės pagalbos gaires.
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2022 M. VASARIS
Vasario 1 d.
Komisija pasiūlo 1,2 mlrd.
EUR vertės skubios
makrofinansinės paramos
Ukrainai paketą.

Vasario 2 d.
Komisija iš esmės patvirtina papildomą
Klimato srities deleguotąjį aktą,
kuris padės sparčiau atsisakyti kietojo ar
skystojo iškastinio kuro, įskaitant anglis,
ir žengti į neutralaus poveikio klimatui
ateitį.

Vasario 2 d.
Komisija pasiūlo Standartizacijos
strategiją, kurioje išdėstomas naujas
požiūris, padėsiantis užtikrinti, kad
ES standartai, kuriais propaguojamos
vertybės ir atspari, žalioji ir
skaitmeninė bendroji rinka, būtų
pavyzdys pasauliui.

Vasario 8 d.
Komisija pasiūlo išsamų
priemonių rinkinį, kuriuo
siekiama užtikrinti ES atsparumą,
technologinę lyderystę ir tiekimo
saugumą puslaidininkių
technologijų ir prietaikų srityje.

Vasario 15 d.
ES pasiūlo plėtoti palydovinio
ryšio sistemą ir suintensyvina
veiksmus kosmoso eismo
valdymo srityje, kad Europa
taptų labiau skaitmeninė ir
atsparesnė.

Vasario 15 d.

Vasario 17–18 d.

Komisija pristato priemones, kuriomis
siekiama prisidėti prie Europos
gynybos, skatinti inovacijas ir
spręsti strateginės priklausomybės
klausimus. Šiomis naujomis
iniciatyvomis numatomi konkretūs
veiksmai, visų pirma bendradarbiavimo
Europos Sąjungoje stiprinimas,
padėsiantys kurti labiau integruotą ir
konkurencingesnę Europos gynybos
rinką.

Briuselyje vykstančiame Afrikos
Sąjungos ir ES aukščiausiojo
lygio susitikime vadovai susitaria
dėl bendros 2030 m. vizijos. Ją
įgyvendinti padės Afrikos ir Europos
investicinių priemonių rinkinys,
kuriuo numatytos 150 mlrd. EUR
investicijos.
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Vasario 19 d.
Gavęs Ukrainos prašymą suteikti pagalbą
atsižvelgiant į didėjančią Rusijos keliamą
grėsmę, Europos reagavimo į nelaimes
koordinavimo centras aktyvuoja ES
civilinės saugos mechanizmą. Iki
birželio į Ukrainą pristatoma daugiau
kaip 35 000 tonų pagalbos iš visų 27
ES valstybių narių, Turkijos, Norvegijos ir
Šiaurės Makedonijos.

Vasario 23 d.
Siekdama užtikrinti teisingumą
skaitmeninėje aplinkoje ir atverti
galimybių kurti duomenimis
grindžiamas inovacijas, Komisija
pasiūlo naują ES duomenų aktą,
kuriame pateikiamos taisyklės dėl
to, kas gali naudotis įvairiuose
ES ekonomikos sektoriuose
sugeneruotais duomenimis ir gauti
prie jų prieigą.

Vasario 23 d.
Vasario 23 d.

ES susitaria dėl pirmojo sankcijų
rinkinio, kuriuo reaguojama į tai,
kad Rusija pripažino vyriausybės
nekontroliuojamas Donecko
ir Luhansko sričių teritorijas
nepriklausomais subjektais ir priėmė
sprendimą į šias teritorijas pasiųsti
savo karines pajėgas.

Komisija pasiūlo naują
Direktyvą dėl įmonių
tvarumo išsamaus
patikrinimo, kuria nustatomos
taisyklės, pagal kurias įmonės
turi pasaulinėse vertės
grandinėse užtikrinti pagarbą
žmogaus teisėms ir aplinkai.

Vasario 25 d.
ES nustato tolesnes
individualias ir ekonomines
sankcijas, kuriomis
reaguojama į Rusijos karinę
agresiją prieš Ukrainą. Šis
antrasis sankcijų rinkinys yra
susijęs su finansų, energetikos,
transporto ir technologijų
sektoriais ir vizų politika.

Vasario 28 d.
ES patvirtina trečiąjį sankcijų
Rusijai rinkinį.
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2022 M. KOVAS
Kovo 2 d.

Kovo 8 d.

Komisija pasiūlo aktyvuoti
Laikinosios apsaugos
direktyvą, kad nuo karo
Ukrainoje bėgantiems
žmonėms būtų greitai
suteikiama veiksminga
pagalba.

Komisija pasiūlo Sanglaudos
veiksmų dėl pabėgėlių Europoje
iniciatyvą, kuria valstybėms narėms
ir regionams suteikiama galimybė
teikti skubią paramą žmonėms,
bėgantiems nuo Rusijos invazijos
į Ukrainą.

Kovo 8 d.

Kovo 9 d.

Komisija pasiūlo ES masto kovos
su smurtu prieš moteris ir smurtu
šeimoje taisykles.

Komisija pagal ES civilinės saugos
mechanizmą sukuria solidarumo
mechanizmą, sudarantį sąlygas
gydymo tikslais perkelti
pabėgėlius ES viduje.

Kovo 9 d.
Atsižvelgdama į padėtį
Ukrainoje ir reaguodama
į Baltarusijos dalyvavimą
agresijoje, ES nustato
tolesnes tikslines
sankcijas.

Kovo 11 d.
Pradeda veikti Komisijos įsteigta
Turto įšaldymo ir areštavimo
darbo grupė, kurios tikslas –
užtikrinti veiksmingą ES sankcijų
į sąrašus įtrauktiems Rusijos
ir Baltarusijos oligarchams
įgyvendinimą visoje ES teritorijoje.

Kovo 15 d.
Kovo 16 d.

#StandWithUkraine

Komisija pasiūlo iš dalies pakeisti
Centrinių vertybinių popierių
depozitoriumų reglamentą, kad
būtų padidintas ES atsiskaitymo
rinkų veiksmingumas ir kartu
išsaugotas finansinis stabilumas –
pagrindinis 2020 m. Kapitalo rinkų
sąjungos veiksmų plano elementas.

ES priima ketvirtąjį
su Rusijos karine
agresija prieš Ukrainą
susijusį ekonominių ir
individualių sankcijų
rinkinį.

Kovo 21 d.
ES susitaria dėl strateginio ES
saugumo ir gynybos stiprinimo
artimiausiu dešimtmečiu kelrodžio.
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Kovo 22 d.

Kovo 22 d.

Komisija pradeda vieno langelio
principu pagrįstą paramos
Ukrainos tyrėjams iniciatyvą.

Pradedamas taikyti Visos
Europos asmeninės pensijos
produkto reglamentas,
padedantis pagrindą naujai
savanoriškai ES masto sistemai,
padėsiančiai žmonėms taupyti
pensijai.

Kovo 23 d.
Komisija pasiūlo galimas didelių
energijos kainų mažinimo
priemones – bendrą dujų pirkimą
ir minimalius dujų laikymo
įpareigojimus.

Kovo 23 d.
Komisija pristato priemones,
kuriomis siekiama didinti
pasaulio apsirūpinimo maistu
saugumą ir remti ES ūkininkus
bei vartotojus atsižvelgiant
į didėjančias maisto kainas ir
gamybos sąnaudas.

Kovo 23 d.
Komisija priima Laikinąją
sistemą krizės sąlygomis,
kurios tikslas – užtikrinti,
kad valstybės narės galėtų
naudotis valstybės pagalbos
taisyklėse numatytomis
lankstumo galimybėmis
siekdamos remti ekonomiką
Rusijai įsiveržus į Ukrainą.

Kovo 24 d.
Parlamentas ir Taryba pasiekia
politinį susitarimą dėl
Skaitmeninių rinkų akto. Juo
bus užtikrinta, jog skaitmeninės
rinkos būtų sąžiningos,
atviros ir konkurencingos, kad
skaitmeninės įmonės galėtų
augti bendrojoje rinkoje ir
konkuruoti pasaulyje.

Kovo 25 d.
Komisija ir Jungtinės Valstijos
praneša iš esmės susitarusios
dėl naujos transatlantinės
duomenų privatumo
sistemos, padėsiančios skatinti
transatlantinius duomenų
srautus.

Kovo 28 d.

Kovo 30 d.

Komisija priima rekomendaciją
valstybėms narėms,
atsižvelgiant į Rusijos invaziją
į Ukrainą, nedelsiant imtis
veiksmų dėl pilietybės
suteikimo investuotojams
programų ir leidimo
investuotojams gyventi
šalyje programų.

Pasiūlomos naujos žiedinės
ekonomikos srities taisyklės,
kuriomis siekiama užtikrinti, kad
tvarūs gaminiai taptų etalonu
ES, tobulinti žiedinius verslo
modelius ir įgalinti vartotojus
dalyvauti žaliojoje pertvarkoje.
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2022 M. BALANDIS
Balandžio 6 d.

Balandžio 6 d.

ES imasi paramos Afrikos
Sahelio ir Čado ežero
regionams veiksmų, kurių
bendra finansavimo suma
siekia 554 mln. EUR ir turi būti
naudojama tiek opioms maisto
stygiaus problemoms spręsti,
tiek maisto sistemų tvarumui
ilguoju laikotarpiu didinti.

Atsižvelgdama į Rusijos agresijos
poveikį Ukrainai, ES praneša apie
225 mln. EUR vertės paramos paketą,
skirtą apsirūpinimo maistu saugumui
ir atsparumui Artimuosiuose Rytuose
ir Šiaurės Afrikoje didinti.

Balandžio 8 d.
Komisijos Pirmininkė Ursula
von der Leyen ir vyriausiasis
įgaliotinis Josepas Borrellis
apsilanko Ukrainoje ir susitinka
su jos prezidentu Volodymyru
Zelenskiu. Komisijos Pirmininkė
U. von der Leyen jam įteikia ES
klausimyną.

Balandžio 8 d.
ES susitaria dėl penktojo
ribojamųjų priemonių Rusijai
rinkinio, kuriuo reaguojama
į žiaurią šios šalies agresiją prieš
Ukrainą ir jos žmones.

Balandžio 9 d.
Per pasaulinį lėšų rinkimo
renginį ir kampaniją
„Palaikykime Ukrainą“
surenkama iš viso 9,1 mlrd. EUR
nuo Rusijos invazijos – tiek į kitas
Ukrainos vietas, tiek į užsienį –
bėgantiems žmonėms paremti.
Iš šios sumos 1 mlrd. EUR skiria
Komisija. Europos rekonstrukcijos
ir plėtros bankas įsipareigoja skirti
dar 1 mlrd. EUR.

Balandžio 20 d.
ES mini 30-ąsias humanitarinės
pagalbos ir civilinės saugos
operacijų, padedančių
į ekstremaliąsias situacijas įvairiose
pasaulio vietose patekusiems
žmonėms, vykdymo metines.

Balandžio 23 d.
Parlamentas ir Taryba pasiekia
politinį susitarimą dėl
Skaitmeninių paslaugų akto.
Juo nustatomas precedento
neturintis naujas interneto
platformų atskaitomybės
standartas, kuriuo užtikrinama
geresnė interneto naudotojų ir jų
pagrindinių teisių apsauga.
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Balandžio 25 d.
Balandžio 25 d.

Komisijos Pirmininkė U. von
der Leyen ir Indijos Ministras
Pirmininkas Narendra Modis
įsteigia ES ir Indijos prekybos ir
technologijų tarybą.

Komisija pasiūlo išplėsti Europos
Sąjungos bendradarbiavimo
baudžiamosios teisenos srityje
agentūros įgaliojimus, kad
ji galėtų rinkti ir saugoti karo
nusikaltimų įrodymus ir šiuo klausimu
bendradarbiauti su tarptautiniais
tribunolais.

Balandžio 26 d.
Europos komanda didina
paramą sausros alinamoms
Somalio pusiasalio šalims –
ES ir jos valstybės narės
įsipareigoja skirti iš viso
633 mln. EUR apsirūpinimo
maistu saugumui didinti.

Balandžio 27 d.
Komisija pasiūlo ES teisės aktą ir
rekomendaciją, kuriais siekiama
kovoti su piktnaudžiaujamojo
pobūdžio ieškiniais žurnalistams ir
žmogaus teisių gynėjams.

Balandžio 27 d.
Komisija pasiūlo teisėtos
migracijos politiką, apimančią
iniciatyvas, kurios bus naudingos
ES ekonomikai, sustiprins
bendradarbiavimą su ES
nepriklausančiomis šalimis
ir ilgainiui pagerins bendrą
migracijos valdymą.

Balandžio 28 d.
ES ir tarptautiniai partneriai
paskelbia Deklaraciją dėl
interneto ateities.
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2022 M. GEGUŽĖ
Gegužės 3 d.
Komisija paskelbia apie Europos
sveikatos duomenų erdvę.
Ji suteiks žmonėms galimybę
kontroliuoti ir naudoti savo
sveikatos duomenis savo šalyje
ar kitose valstybėse narėse ir
padės formuotis tikrai bendrajai
e. sveikatos paslaugų ir produktų
rinkai.

Gegužės 9 d.
Savo darbą baigia
Konferencija dėl Europos
ateities. Visus metus
per ją vykusių piliečių ir
politikų diskusijų, debatų ir
bendradarbiavimo vaisius –
49 pasiūlymai ir daugiau kaip
320 priemonių, į kuriuos turi
atsižvelgti ES institucijos.

Gegužės 9–10 d.
ES įvyksta 6-oji Briuselio
konferencija „Parama Sirijos ir
viso regiono ateičiai“, per kurią
sutelkiama parama sirams ir juos
priimančioms bendruomenėms
kaimyninėse šalyse:
įsipareigojama 2022 m. ir vėliau
tam skirti iš viso 6,4 mlrd. EUR.
Iš šios sumos 4,8 mlrd. EUR
įsipareigoja skirti ES, o iš jų
3,1 mlrd. EUR – Komisija.

Gegužės
10 d.
Pasiekiamas politinis
susitarimas dėl
Skaitmeninės veiklos
atsparumo akto,
padedančio didinti
mūsų finansų sistemos
atsparumą kibernetiniams
išpuoliams ir kitai
skaitmeninei rizikai.

Gegužės 11 d.
Komisija pasiūlo naujus ES teisės
aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią
seksualinei prievartai prieš vaikus
internete ir su ja kovoti.

Gegužės 12 d.

Gegužės 11 d.

Per antrąjį pasaulinį
aukščiausiojo lygio
susitikimą dėl COVID-19
Komisija įsipareigoja
paspartinti vakcinų ir kitų
kovos su COVID-19 priemonių
paskirstymą ir naudojimą
Afrikoje, skirdama dar
400 mln. EUR paramą.

Komisija pasiūlo su nuosavu kapitalu
susijusią mokesčių paskatą, kuria siekiama
padėti įmonėms augti, stiprėti ir tapti
atsparesnėms.
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Gegužės 12 d.
Tokijuje įvyksta 28-asis ES ir
Japonijos aukščiausiojo lygio
susitikimas. ES ir Japonija dar
kartą patvirtina siekį palaikyti
glaudžius ir visapusiškus ryšius ir
pradeda skaitmeninę partnerystę.

Gegužės 12 d.
Komisija pasiūlo sukurti
solidarumo koridorius, kurie
padėtų Ukrainai eksportuoti
žemės ūkio prekes.

Gegužės 13 d.
Pasiekiamas politinis
susitarimas dėl naujų tinklų
ir informacinių sistemų
kibernetinio saugumo
taisyklių, kuriomis užtikrinama,
kad piliečiai ir įmonės būtų
apsaugoti ir galėtų pasitikėti
pagrindinėmis paslaugomis.

Gegužės
18 d.
ES pristato planą
„REPowerEU“, kuriuo
siekiama greitai sumažinti
priklausomybę nuo
rusiško iškastinio kuro
ir paspartinti žaliąją
pertvarką.

Gegužės 18 d.
Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis pateikia
investicijų į gynybą spragų analizę ir
pasiūlo papildomų priemonių ir veiksmų,
reikalingų Europos gynybos pramoninei ir
technologinei bazei stiprinti.

Gegužės 18 d.
ES paskelbia apie strateginę
partnerystę su Persijos įlankos
šalimis, kuria siekiama išplėsti ir
sustiprinti bendradarbiavimą su
Persijos įlankos bendradarbiavimo
taryba ir jos valstybėmis narėmis.

Gegužės 18 d.
Komisija pristato neatidėliotino
ES atsako, skirto Ukrainos
finansavimo trūkumo problemai
spręsti, planą ir ilgalaikio
atstatymo planą.

Gegužės 23 d.
Komisija priima transporto
sektoriui skirtą nenumatytų
atvejų planą, kuriame nustatomos
konkrečios ES transporto apsaugos
per krizes priemonės.

Gegužės 25 d.
Komisija pasiūlo ribojamųjų
priemonių pažeidimo
kriminalizavimo taisykles ir
ribojamąsias priemones pažeidusių
asmenų bei kitų nusikaltėlių turto
įšaldymo ir konfiskavimo taisykles.
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2022 M. BIRŽELIS
Birželio 3 d.
Birželio 7 d.

ES susitaria dėl šeštojo
ribojamųjų priemonių Rusijai
rinkinio, kuriuo, be kita ko,
uždraudžiama didžioji rusiškos
naftos importo dalis.

Pasiekiamas politinis susitarimas
dėl pasiūlymo, susijusio su
lyčių pusiausvyra bendrovių
valdybose.

Birželio 16 d.
Birželio 22 d.

Vadovaujantis 2021 m. gegužės mėn.
Komisijos gairėmis, susitariama dėl
naujo Kovos su dezinformacija
praktikos kodekso.

Komisija priima pasiūlymus,
kuriais siekiama iki 2050 m.
atkurti Europos gamtą, o iki
2030 m. 50 proc. sumažinti
pesticidų naudojimą.

Birželio 23 d.
ES vadovai suteikia šalių
kandidačių statusą Ukrainai
ir Moldovai. Jie taip pat
pripažįsta europinę Sakartvelo
perspektyvą.

Birželio 23 d.
Prieš Europos Vadovų Tarybos
susitikimą Briuselyje įvyksta
ES ir Vakarų Balkanų vadovų
susitikimas.

Birželio 24 d.

Birželio 30 d.

ES paskelbia atnaujintą
tarptautinio vandenynų
valdymo darbotvarkę.

Parlamentas ir ES valstybės
narės pasiekia politinį
susitarimą dėl naujo
reglamento, kuriuo siekiama
spręsti užsienio subsidijų
sukeliamų bendrosios rinkos
iškraipymų problemą.

Birželio 30 d.
Komisijos Pirmininkė U. von der
Leyen ir Naujosios Zelandijos
Ministrė Pirmininkė Jacinda
Ardern paskelbia apie užbaigtas
derybas dėl visapusiško
prekybos susitarimo.

Birželio 30 d.
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Teisėkūros institucijos pasiekia susitarimą
dėl Europos kriptoturto reglamento. Šis
naujas teisės aktas padės apsaugoti
vartotojus, rinkos vientisumą ir
finansinį stabilumą ir kartu sudarys
sąlygas tolesnėms inovacijoms kriptoturto
sektoriuje.
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2022 M. LIEPA
Liepos 1 d.
Įsigalioja naujosios
tarptinklinio ryšio
taisyklės – pačiu laiku, kad
piliečiai galėtų toliau be
pertrūkio naudotis tarptinkliniu
ryšiu savo šalies kainomis.

Liepos 5 d.
Komisija priima naują Europos
inovacijų darbotvarkę, kuria
siekiama užtikrinti, kad Europa
atsidurtų pačiame naujos
giliųjų technologijų inovacijų ir
startuolių bangos priešakyje.

Liepos 13 d.
Paskelbiama 2022 m. teisinės
valstybės principo taikymo
ataskaita. Komisija pateikia konkrečių
rekomendacijų valstybėms narėms.

Liepos 19 d.
Europos Sąjunga pradeda stojimo
derybas su Albanija ir Šiaurės
Makedonija.

Liepos 20 d.
Komisija pateikia pasiūlymą
„Sutaupytos dujos – saugu
žiemą“, apimantį naują teisėkūros
priemonę ir dujų poreikio mažinimo
planą, kuriais siekiama užtikrinti ES
pasirengimą tiekimo sutrikimams.
62

Europos Komisija neatsako už jokius galimus šio leidinio pakartotinio naudojimo padarinius.
© Europos Sąjunga, 2022

Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika įgyvendinama remiantis 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu 2011/833/ES dėl pakartotinio
Komisijos dokumentų naudojimo (OL L 330, 2011 12 14, p. 39).
Jei nenurodyta kitaip, šį dokumentą pakartotinai naudoti leidžiama pagal licenciją „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC-BY 4.0) (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tai reiškia, kad jį pakartotinai naudoti galima, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir visi pakeitimai.
Norint naudoti ar atgaminti elementus, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Elementai, kurių autorių
teisės nepriklauso Europos Sąjungai:
p. 6: parduotuvė „Pulawska 20“ Varšuvoje (Lenkija) – © Konrad Smoleński;
p. 6: Kirilas Slavovas iš Sofijos – © Vihren Georgiev;
p. 11: saulės energijos baterijų plokštės ir vėjo jėgainės – šaltinis: „AdobeStock“;
inžinierius ir jaunas technikas – šaltinis: „AdobeStock“; vandenilio
vamzdynas – šaltinis: „AdobeStock“; moderni biodujų gamykla – šaltinis:
„AdobeStock“; darbininkas, stoginis saulės energijos įrenginys – šaltinis:
„AdobeStock“;
p. 13: Nadia Dobrianska namuose Blakroke (Korko priemiestis, Airija) – © John
Allen;
p. 15: Mykola Kharytonovas – © Marc Llibre Roig;
p. 20: Adamas Kingas namuose Jole (Korko grafystės miestelis, Airija) – © John
Allen;
p. 27: obelų koliažas ir traktorius, šaltinis – „AdobeStock“;
p. 28: „Bosco Verticale“ bokštai Milane (Italija), šaltinis – „Unsplash“; Maria Teresa
Ferres – © Marc Llibre Roig;
p. 33: architektas – © Emmanuel Ikwuegbu, „Unsplash“; sėdintis žmogus – ©
Rayul, „Unsplash“; žmogus tunelyje Ciuriche – © Ricardo Gomez Angel,
„Unsplash“;

p. 34: paramos Ukrainai interneto platformą administruojanti komanda – ©
Marian Curcuta;
p. 35: žmogus, sodinantis medį – šaltinis: © ES;
p. 36: vėjo jėgainė – šaltinis: © ES; odininkė – šaltinis: „Shutterstock“;
p. 39: Ukrainoje žuvusio prancūzo žurnalisto Frederico Leclerc-Imhoffo portretas
– © Bertrand Guay / AFP, „Getty Images“;
p. 41: Anna Ohnweiler – © Christoph Ohnweiler;
p. 42: Anastasiia Konovalova – © Ioana Moldovan;
p. 45: Leverne Nijman ir Leah Corsmit – © Christophe Licoppe;
p. 48: „Bosco Verticale“ bokštai Milane (Italija) – © Daniel Seßler, „Unsplash“;
p. 49: inuitų gyvenvietė – šaltinis: „iStock“;
p. 53: „Sentinel 1“ – © Europos kosmoso agentūra.
Piktogramų šaltiniai – „Flaticon“ ir „AdobeStock“.

