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ZGODBA O IZJEMNI
DEMOKRATIČNI ODPORNOSTI
Komisija Ursule von der Leyen je decembra 2019
začrtala novo in ambiciozno pot k bolj zeleni,
bolj digitalni in pravičnejši Evropski uniji.
Evropa je ob dveh prelomnih svetovnih dogodkih –
pandemiji koronavirusa in kruti vojni Rusije proti
Ukrajini – dokazala enotnost v boju proti virusu
in tudi v podpori ukrajinskemu ljudstvu. Pri tem
pa nismo zgolj vztrajali na naši pogumni poti,
temveč smo tempo še pospešili. Skupaj oblikujemo
prihodnost.

EU je hitro in enotno kot še nikoli prej uvedla
stroge sankcije proti vojaškemu stroju Vladimirja
Putina. Sankcije, ki jih podpirajo partnerji z vsega
sveta, močno načenjajo rusko gospodarstvo
in krnijo zmogljivosti Kremlja za nadaljevanje
vojne agresije. Z izključitvijo Rusije iz sistema
SWIFT smo zmanjšali njen dostop do
mednarodnega finančnega sistema. Zamrznili in
zasegli smo premoženje oligarhov, povezanih
s Kremljem, z omejevanjem dostopa do naprednih
tehnologij pa hromimo ruski vojaškoindustrijski
kompleks.

Odziv Evrope na krizi, ki sta močno zaznamovali
podobo našega časa, je morda presenetil svet.
Najprej se je pojavil COVID-19. Pandemija je
terjala velik davek, vendar smo skupaj rešili
ogromno življenj in pomagali našemu
gospodarstvu, da si v rekordnem času opomore.
Po zaslugi strategije za cepiva, ki jo je sprejela
Evropska komisija, je 83,4 % odraslega
prebivalstva v EU prejelo primarno cepljenje
(en ali dva odmerka cepiva) proti tej bolezni.
EU zagotavlja največ cepiv proti COVID-19 na
svetu. Poleg tega smo z digitalnim COVID
potrdilom EU, ki je postalo svetovni standard,
zaščitili temeljno pravico do prostega gibanja.

Odgovor Evropske unije na
izjemne izzive, s katerimi
se soočamo, temelji
na demokratičnih
vrednotah, na ciljih
trajnostnega razvoja
in na gospodarstvu, ki deluje
za ljudi.

Komisija je prvič v svoji zgodovini zbrala ogromna
sredstva na kapitalskih trgih, da bi podprla
okrevanje gospodarstva in reforme v državah
članicah. Naš načrt za okrevanje
NextGenerationEU je družinam, podjetjem in
vlagateljem v EU dal novo zaupanje v prihodnost.
Z odzivom na pandemijo smo postali odpornejši
na COVID-19 in prihodnje zdravstvene grožnje,
hkrati pa smo povečali odpornost demokracije in
gospodarstva v Evropi.
Nato se je začela neizzvana in neupravičena
agresija Rusije proti Ukrajini. Vsa Evropa se je
mobilizirala za podporo ukrajinskemu prebivalstvu.
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Istočasno je Komisija predstavila REPowerEU,
edinstveni načrt Evrope za zmanjšanje njene
odvisnosti od ruskih fosilnih goriv.
Diverzificiramo našo oskrbo z energijo,
povečujemo energijsko učinkovitost in
pospešujemo uvajanje energije iz obnovljivih
virov. Zeleni prehod v prvi vrsti koristi zdravju ljudi
in planeta, hkrati pa krepi tudi energetsko varnost
Evrope. Če si je Putin prizadeval razdeliti Evropo,
je dosegel ravno nasprotno. EU je ob tej vojni
enotnejša kot kdaj koli prej.

vsak dan znova, zato pa je treba državljankam
in državljanom omogočiti, da se njihov glas sliši.
Konferenca o prihodnosti Evrope, ki se je
zaključila 9. maja 2022, je izkoristila to veliko
rezervo ustvarjalnosti in energije, da bi državljane
in državljanke opolnomočila za oblikovanje
prihodnosti naše Evropske unije. Komisija jim je
prisluhnila in zdaj je čas, da predstavi konkretne
ukrepe.
Demokracija in enotnost sta stalnica
v zgodovini Evrope. Od poraza fašizma leta
1945, konca diktatur v Grčiji in na Iberskem
polotoku v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja,
padca berlinskega zidu leta 1989, sprave vzhoda
in zahoda, pa do prizadevanj Ukrajine za
svobodo in demokracijo v boju proti ruski
agresiji obstaja stalna dolgoročna težnja za večjo
demokracijo v Evropi. Pri vsaki spremembi so
ravno ljudje – s svojim glasom, pogumom in
zahtevami po pravičnosti – tisti, ki omogočijo
spremembo. To je zgodba Evropske unije. Je
tisto, zaradi česar smo Evropejke in Evropejci
močni ter zaupamo v prihodnost.

Odgovor Evropske unije na izjemne izzive,
s katerimi se soočamo, temelji na demokratičnih
vrednotah, na ciljih trajnostnega razvoja in na
gospodarstvu, ki deluje za ljudi. Trg dela v EU
je najmočnejši v zadnjih desetletjih, saj je
Komisija pomagala državam članicam, da med
omejitvami gibanja podprejo delavce in podjetja.
Poleg tega z instrumentom NextGenerationEU
vlagamo v evropsko industrijo, infrastrukturo in
delovna mesta. Predlog evropskega akta
o čipih na primer gradi na vrhunski evropski
raziskovalni bazi na področju polprevodnikov, da
bi spodbudili najnaprednejšo proizvodnjo.
Strategija povezljivosti Global Gateway kot
nova globalna naložbena strategija Evrope
pomaga pri pospeševanju pravičnega zelenega
in digitalnega prehoda po svetu.
V zadnjih dveh letih in pol se je ponovno izkazalo,
da je moč Evrope v njeni enotnosti in da ta
enotnost izhaja iz naših skupnih demokratičnih
vrednot: zavezanosti temeljnim človekovim
pravicam; zaščite svobodnega in neodvisnega
tiska; spoštovanja načela pravne države ter
enakosti med ženskami in moškimi, med
podeželskim in mestnim prebivalstvom ter med
mladimi in starimi. V Evropi ste lahko to, kar ste –
ne glede na to, kako se identificirate. Za
demokracijo si je treba prizadevati in jo utrjevati
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1. E
 VROPEJCI PODPIRAJO
UKRAJINO, ZA DEMOKRACIJO
IN MIR
primer
za
zagotavljanje
hrane, vode,
zatočišč
in
zdravstvenega
v a r s t v a
najranljivejšim
osebam.

IZJEMNA SOLIDARNOST
Z UKRAJINO
Več milijonov ukrajinskih državljank in državljanov
je poiskalo zatočišče v Evropski uniji ter so od
svojih družin in države odrezani zaradi
bombardiranja, ki ga izvaja Putinov režim. Vojni
prizori so pretresljivi. Toda pogumni ukrajinski
odpor in državljani EU, ki sprejemajo begunce,
prikazujejo drugačno podobo, ki vliva upanje.
Ukrajina in Evropska unija si še nikoli nista
bili tako blizu. Ukrajinske državljane in
državljanke bomo toplo sprejemali in jih podpirali
vse dotlej, ko se bodo lahko varno vrnili domov
ter v miru ponovno vzpostavili neodvisno in
demokratično državo. So del naše evropske
družine.

Od začetka brutalnega
napada Rusije na
Ukrajino 24. februarja 2022
je v EU vstopilo več kot
8,2 milijona ukrajinskih državljank in
državljanov, zlasti žensk, otrok in starejših.
Z izjemno solidarnostjo, ki so jo državljanke in
državljani EU izkazali ukrajinskim beguncem,
zlasti v državah članicah, ki mejijo na Ukrajino
(Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška), pa
tudi povsod drugod v Uniji, so se evropske
vrednote in evropska odprtost pokazale v polnem
obsegu. Večina ukrajinskih beguncev, tj. več kot
5,24 milijona, je prišla na Poljsko, poljski državljani
in državljanke pa so odprli svoja srca, domove in
mesta, da bi jim ponudili zatočišče.

Prva prednostna naloga odziva Evropske unije je
zaščita ukrajinskega civilnega prebivalstva.
Komisija v sodelovanju s partnerji na terenu
zagotavlja dostavo humanitarne pomoči in
odprtost humanitarnih koridorjev, po katerih se
izvaja brezplačna in varna evakuacija. EU je do
junija 2022 Ukrajini zagotovila več kot
348 milijonov evrov humanitarne pomoči, na

V Varšavi je skupina ljudi odprla trgovino
„Pulawska 20“ za zbiranje in dostavo brezplačne
hrane, kozmetičnih izdelkov in oblačil ukrajinskim
beguncem ter notranje razseljenim osebam.
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Več kot 4 milijone
državljank in
državljanov Ukrajine
so je prijavilo za začasno
zaščito v EU.
Kiril Slavov, gluhonem mlad Bolgar,
ki je odrasel v Stockholmu, pomaga
gluhonemim Ukrajincem zbežati
pred vojno in si urediti življenje
v Sofiji. Podpira jih s prevajanjem
v mednarodni znakovni jezik in jim
pomaga pri iskanju dela.

Evropska komisija je 2. marca 2022 prvič
v zgodovini Evropske unije predlagala aktivacijo
direktive o začasni zaščiti. To pomeni, da imajo
ukrajinske begunke in begunci takojšnjo polno
zaščito v EU, in sicer so jim zagotovljeni:

dovoljenje za
prebivanje za
celotno trajanje
zaščite

dostop do
ustrezne
nastanitve

dostop do
zaposlitve

dostop do
zdravstvene
oskrbe

dostop do socialnega
varstva ali sredstev
za preživljanje,
če je potrebno

možnost, da se
družine v določenih
okoliščinah ponovno
združijo

dostop do bančnih
storitev, na primer
odprtje osnovnega
bančnega računa

Komisija je ukrepala hitro in solidarno, da bi
podprla države članice EU na terenu. Te lahko zdaj
v okviru programa CARE (kohezijski ukrep za
begunce v Evropi) uporabijo kohezijska sredstva
EU za zagotavljanje nujne pomoči beguncem.
Državam članicam je bilo poleg tega takoj dano
na voljo 3,5 milijarde evrov iz instrumenta REACTEU, ki je bil vzpostavljen za reševanje krize zaradi

dostop do javnega
izobraževalnega
sistema za osebe,
mlajše od 18 let
možnost selitve
v drugo državo
članico EU, še
preden je izdano
dovoljenje za
prebivanje

pandemije. Komisija je junija 2022 sprejela predlog
FAST-CARE, ki bi zagotovil dodatne 3,5 milijarde
evrov izplačil predhodnega financiranja državam
članicam in določil, da se vsaj 30 % s tem
povezanih sredstev dodeli operacijam, ki jih
upravljajo lokalni organi in organizacije civilne
družbe na področju migracijskih izzivov.
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v zvezi z ukrajinsko krizo ter stisko beguncev in
notranje razseljenih oseb.
V odgovor na poziv predsednika Ukrajine
Volodimirja Zelenskega sta Evropska komisija in
Kanada v partnerstvu z zagovorniško skupino
Global Citizen angažirali svetovne voditeljice in
voditelje ter 26. marca 2022 začeli donatorsko
kampanjo Podprimo Ukrajino. S kampanjo je
bilo hitro zbrane 9,1 milijarde evrov za ljudi,
ki bežijo pred rusko invazijo, pri čemer sta po
1 milijardo evrov prispevali Komisija ter Evropska
banka za obnovo in razvoj. Izjemna solidarnost
EU in njenega prebivalstva se bo nadaljevala,
dokler bodo državljanke in državljani Ukrajine
potrebovali našo podporo. Ukrajinsko prebivalstvo
se namreč ne bori le za lastno svobodo, temveč
se zavzema tudi za naše evropske in demokratične
vrednote.

Z največjo uporabo mehanizma EU na
področju civilne zaščite doslej je 27 držav
članic skupaj s Severno Makedonijo, Norveško in
Turčijo Ukrajini zagotovilo več kot 66 000 ton
pomoči, vključno s hrano, kompleti za prvo
pomoč in zaščitnimi oblačili, pa tudi strateško
opremo, kot so mobilne bolnišnice, naprave za
oskrbo z energijo in gasilska vozila, pri čemer je
vrednost pomoči, ki jo je EU zagotovila v okviru
navedenega mehanizma, presegala 425 milijonov
evrov. V Ukrajino so bile iz EU poslane tudi zaloge
medicinske opreme v okviru rescEU, vključno
z ventilatorji, infuzijskimi črpalkami, monitorji za
spremljanje vitalnih funkcij, maskami in haljami,
ultrazvočnimi napravami, koncentratorji kisika ter
številnimi drugimi pripomočki. Zaradi velikega
obsega te operacije je EU vzpostavila logistična
vozlišča v sosednjih Poljski, Romuniji in na
Slovaškem za usklajevanje dobav. V Ukrajini so
bili vzpostavljeni tudi dve humanitarni skladišči
in logistične operacije, ki jih financira EU.

SANKCIJE: ZDRUŽENA
DEMOKRATIČNA FRONTA
PROTI AVTOKRACIJI
EU se je na rusko priznanje separatističnih
ozemelj tako imenovanih Ljudskih republik
Doneck in Lugansk 21. februarja 2022 ter na
vojaški napad Rusije na Ukrajino 24. februarja
takoj odzvala z ostrimi sankcijami proti
ruskemu gospodarstvu ter proti subjektom in
posameznikom, ki so vpleteni v vojno. Evropska
unija, pa tudi njeni partnerji in podjetja po vsem
svetu so hitro in odločno ukrepali, da bi Rusijo
gospodarsko izolirali in zaustavili Putinov vojaški
stroj. Trdno podpiramo Ukrajino in prevlado
demokracije nad avtokracijo; prevlado pravne
države nad zakonom močnejšega; prevlado
pravičnega in mirnega mednarodnega reda nad
agresijo in kaosom.

11. marca 2022 se je začela izvajati prva
operacija medicinske evakuacije Medevac. Od
takrat je bilo s pomočjo mehanizma EU na
področju civilne zaščite v evropske bolnišnice
premeščenih več kot 1 000 pacientov iz Ukrajine,
ki so potrebovali nadaljnje zdravljenje ali nujno
medicinsko pomoč. Flota rescEU je bila opremljena
z novim letalom za medicinsko evakuacijo,
namenjenim prevozu ukrajinskih pacientov, ki
potrebujejo nujno zdravstveno oskrbo.
Hkrati je Komisija okrepila prizadevanja, da bi
dosegla ukrajinsko in rusko govorečo skupnost,
pri čemer je poseben poudarek namenila
obveščanju beguncev o podpori EU. Komisija je
hitro vzpostavila po sebno sple tiš č e
o solidarnosti z Ukrajino; gre za prvo spletišče
Komisije, ki je na voljo v ukrajinščini in ruščini.
Komisija se je pridružila tudi Telegramu, da bi
neposredno dosegla ljudi v Ukrajini in rusko
govoreče občinstvo. Kontaktni centri Europe
Direct so odgovorili na približno 10 000 vprašanj

Dejanja Rusije so kršitev univerzalnih vrednot in
mednarodnega prava, česar mednarodna
skupnost ne more dovoliti. Združeni narodi so
2. marca 2022 s prepričljivo večino izglasovali
obsodbo ruske invazije na Ukrajino: za resolucijo
je glasovalo 141 od 193 članic OZN, 35 držav se
je glasovanja vzdržalo in samo pet jih je podprlo
Rusijo.
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EU je od začetka vojne sprejela šest svežnjev
sankcij brez primere, da bi ohromila zmožnost
Kremlja za financiranje vojne in ustvarila pritisk
na ruski režim. Te sankcije zajemajo finančni,
energetski in prevozni sektor, izvoz blaga z dvojno
rabo, vizumsko politiko, medijske hiše, ki širijo
dezinformacije in kremeljsko vojno propagando,
ter ruske in beloruske posameznike in subjekte,
ki so vpleteni v Putinovo vojno. EU v skladu
z mednarodnim humanitarnim pravom v svoje
režime sankcij vključuje humanitarne izjeme.

in izdana prepoved potovanja. Za izvrševanje teh
sankcij je Komisija hitro povezala države članice
EU, Europol in Eurojust ter ustanovila projektno
skupino „Freeze and Seize“. Ta projektna skupina
si izmenjuje informacije in izkušnje v državah
članicah ter daje smernice za izvrševanje sankcij.
Tesno sodeluje z mednarodno projektno skupino za
ruske elite, posrednike in oligarhe, v okviru katere
EU deluje skupaj z državami skupine G7 (Kanada,
Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno
kraljestvo in Združene države Amerike) ter Avstralijo.
Komisija je poleg tega predlagala, da se kršitev
omejevalnih ukrepov EU opredeli kot kaznivo
dejanje na ravni EU ter da se uvedejo strožja pravila
o povrnitvi in odvzemu sredstev.

Podpiramo Ukrajino in
prevlado demokracije nad
avtokracijo.
Sankcije EU so tako učinkovite, ker se izvajajo
skupaj s podobno mislečimi partnerji po vsem svetu.
Sankcije proti Rusiji uporablja več kot 40 držav,
ki predstavljajo skoraj polovico svetovnega bruto
domačega proizvoda, vključno s Kanado, Japonsko,
Lihtenštajnom, Norveško, Singapurom, Južno
Korejo, Švico, Združenim kraljestvom in Združenimi
državami Amerike, pa tudi sosednjimi državami in
državami kandidatkami, zlasti na Zahodnem
Balkanu.

V skladu z okvirom Svetovne trgovinske organizacije
je bila s sankcijami uvedena prepoved izvoza
izdelkov, namenjenih v Rusijo, kot so jeklo,
gorivo za reakcijske motorje, polprevodniki,
kemikalije in drugi bistveni izdelki za rusko
industrijsko bazo. Hkrati smo, da bi zmanjšali
tokove prihodkov za Rusijo in njene oligarhe, uvedli
prepoved uvoza za vrsto izdelkov, od lesa,
cementa, pa do morskih sadežev (kaviar) in žganih
pijač (vodka). Ti izdelki predstavljajo več kot polovico
uvoza iz Rusije pred začetkom vojne.

Sankcije onemogočajo dostop Rusije do denarja na
svetovnih kapitalskih trgih in postopoma
spodkopavajo njeno industrijsko bazo, zlasti njen
vojaškoindustrijski kompleks. Ključne ruske
banke, vključno z največjo rusko banko Sberbank,
so bile izključene iz sistema SWIFT, ki je
prevladujoči svetovni sistem finančnega sporočanja,
s tem pa je Rusija v glavnem odrezana od svetovnih
finančnih trgov. Evropska unija je tudi zablokirala
devizne rezerve Rusije, ki jih ta hrani v EU.
Samo v prvih treh mesecih vojne so države članice
EU zamrznile za 12,5 milijarde evrov sredstev,
kar vključuje finančne transakcije, nepremičnine,
umetniška dela, avtomobile in jahte. Poleg tega so
bile zablokirane rezerve ruske centralne banke
v Evropi. Skupno 1 212 posameznikom in 108
subjektom je bila zaradi dejanj, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine, odrejena zamrznitev sredstev
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Predsednica Evropske komisije Ursula
von der Leyen na srečanju skupine G7
v Schlossu Elmau v Nemčiji.

Znatno je bil zaostren tudi obstoječi nadzor izvoza
blaga z dvojno rabo, da bi bil usmerjen v občutljive
sektorje v ruskem vojaškoindustrijskem kompleksu.
S tem se je omejil dostop Rusije do naprednih
tehnologij, ki so ključne za njeno varnost in
obrambo, kot so brezpilotni zrakoplovi in njihova
programska oprema, programska oprema za
naprave za šifriranje ter polprevodniki in napredna
elektronika. Sankcije zmanjšujejo tehnološke
zmogljivosti Rusije in sposobnost njenega
gospodarstva za modernizacijo.
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Da bi bile sankcije učinkovite, je morala EU zapreti
prevozne poti v Rusijo in iz nje. V tem pogledu
sta bila ključna zaprtje zračnega prostora EU za
vsa letala, ki so v ruski lasti ali pod ruskim
nadzorom ali ki so bila registrirana v Rusiji, ter
prepoved izvoza blaga, storitev in tehnologije za
letalstvo in vesoljsko industrijo. Tri četrtine
sedanje ruske komercialne letalske flote je bilo
zgrajene v EU, Kanadi in ZDA. Sankcije vključujejo
tudi popolno prepoved za ruske in beloruske cestne
prevoznike v tovornem prometu, ki poslujejo v EU,
ter prepoved vstopa za celotno rusko trgovinsko
floto. Ob tem se uporabljajo nekatere izjeme, ki
zajemajo osnovne dobrine, na primer s področja
kmetijstva in humanitarne pomoči.

• prepoved izvoza blaga in tehnologij za
rafiniranje nafte v Rusijo. EU tako Rusiji
onemogoča, da bi nadgradila svoje
naftne rafinerije;
• prepoved podjetjem iz EU, da nudijo
zavarovanje in druge finančne storitve kateri
koli ladji, ki prevaža ruske naftne proizvode.
To bo ohromilo zmožnost Rusije za izvoz
naftnih proizvodov po vsem svetu;
• zaustavitev novih naložb v ruski energetski
sektor;
• prepoved vsega uvoza ruskega premoga.
To vpliva na četrtino vsega izvoza ruskega
premoga, kar za Rusijo pomeni izgubo
prihodkov v višini približno 8 milijard evrov
letno.

Belorusija podpira invazijo na Ukrajino, saj ruski
vojski dovoljuje, da deluje z njenega ozemlja. Zato
je EU zaostrila tudi sankcije proti Belorusiji.
Evropska unija od oktobra 2020 postopoma
uvaja omejevalne ukrepe proti Belorusiji, ki so
odziv na nesprejemljivo nasilje beloruskih oblasti
nad miroljubnimi protestniki in instrumentalizacijo
migrantov na meji z EU leta 2021. Gospodarske
sankcije zoper Belorusijo zdaj zajemajo skoraj
70 % vsega beloruskega izvoza v EU in poleg
tega izključujejo tri beloruske banke iz sistema
SWIFT. Hkrati EU še naprej podpira belorusko
ljudstvo in je od poletja 2020 v ta namen
zagotovila pomoč v višini skoraj 65 milijonov
evrov. To vključuje nujno pomoč civilni družbi in
žrtvam državnega zatiranja.

Poleg tega Komisija pripravlja usmeritve in
ustvarja potrebni zagon, da bi EU v celoti odpravila
svojo odvisnost od ruskih fosilnih goriv, vključno
z ruskim plinom, in pospešila zeleni prehod Evrope.

ENERGETSKA VARNOST IN
ZELENI PREHOD
Evropska komisija je 18. maja 2022 predstavila
REPowerEU, prelomni načrt EU za postopno
odpravo njene odvisnosti od ruskih fosilnih
goriv s pospešenim uvajanjem energije iz
obnovljivih virov, prihranki energije in
diverzifikacijo oskrbe z energijo. REPowerEU je

Prihodki od izvoza energije predstavljajo znaten
delež ruskega proračuna za financiranje vojne.
Da bi EU zajezila denarne tokove v Rusijo, je ruski
energetski sektor sankcionirala z uvedbo
naslednjih ukrepov:
• prepoved uvoza ruske surove nafte in naftnih
proizvodov, ki se dobavljajo po morju.
Prepoved zajema 90 % sedanjega
evropskega uvoza nafte iz Rusije;

85 %

EVROPSKIH DRŽAVLJANK
IN DRŽAVLJANOV
meni, da bi morala EU čim prej zmanjšati
svojo odvisnost od ruskih fosilnih goriv.
EU se je odzvala z načrtom REPowerEU.
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celovit in podroben načrt za doseganje cenovno
dostopne energije za ljudi, ki živijo v EU,
energetske varnosti za Evropo in trajnostnosti
planeta. Načrt je prejel polno podporo v Izjavi iz
Versaillesa, ki so jo 11. marca podpisali voditelji
in voditeljice vseh držav članic. Približno 85 %
evropskih državljank in državljanov meni, da bi
morala Evropska unija čim prej zmanjšati svojo
odvisnost od ruskih fosilnih goriv. EU se je
odzvala z načrtom REPowerEU.

namenska strategija EU
za sončno energijo, katere
cilj je podvojitev sončne
fotonapetostne zmogljivosti
do leta 2025 in namestitev
600 gigavatov do leta 2030

konkretni ukrepi za
pospešitev izdajanja
dovoljenj za velike
projekte obnovljivih
virov energije

Na področju proizvodnje električne energije,
industrije, stavb in prometa se množično
povečuje in pospešuje uporaba obnovljivih
virov. Komisija je predlagala, da se v okviru
evropskega zelenega dogovora krovni cilj za
obnovljive vire energije za leto 2030 poveča
s 40 % na 45 %. REPowerEU utira pot novim in
ambicioznim pobudam, kot so:

pobuda za strešne sončne
panele s postopno uvedbo
pravne obveznosti
namestitve sončnih panelov
na nove javne, poslovne in
stanovanjske stavbe

podvojitev stopnje
uporabe toplotnih
črpalk

povečanje proizvodnje
biometana na 35 milijard
kubičnih metrov do leta
2030
podvojitev cilja za proizvodnjo
zelenega vodika na 10 milijonov
ton domače proizvodnje in
10 milijonov ton uvoza do leta
2030
11
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POVEČANJE zavezujočega cilja glede
energijske učinkovitosti do leta 2030 iz
EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA
Z 9 % NA 13 %

REPowerEU podpira razvoj polja vetrnih
elektrarn v Severnem morju, ki je eno
največjih na svetu. To polje bo kmalu pokrivalo
letno porabo energije več kot 50 milijonov domov,
kar je približno četrtina vseh gospodinjstev v EU.
Komisija z zakonodajnim predlogom za pospešitev
izdajanja dovoljenj za projekte na področju
energije iz obnovljivih virov in njihovo omrežno
infrastrukturo utira pot veliko hitrejšemu uvajanju
energije iz obnovljivih virov po vsej EU. EU z vsako
kilovatno uro električne energije, ki jo proizvedemo
z vetrno, sončno ali vodno energijo ali z biomaso,
zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv iz Rusije in
je korak bliže ogljično nevtralni prihodnosti.

Z

9%
NA

13 %

Komisija državam članicam
pomaga zajeziti cene
električne energije in
zaščititi potrošnike.

skladiščenja plina, v skladu s katerimi morajo
države članice do 1. novembra 2022 zagotoviti
80-odstotno zapolnjenost svojih skladišč plina.
Komisija je v odziv na rusko izsiljevanje s plinom
predlagala tudi novo zakonodajno orodje in načrt
„Varčujmo s plinom za varno zimo“. To orodje,
ki ga je Svet sprejel 5. avgusta 2022, bi EU
pomagalo spoprijeti se s posledicami morebitne
popolne prekinitve dobave ruskega plina, saj bi
se njena poraba plina do naslednje pomladi
zmanjšala za 15 %. Načrt vsebuje tudi smernice
za usklajeno zmanjšanje porabe plina, da se
omeji vpliv na državljane in gospodarstvo.

Obnovljivi viri energije so najboljši odgovor
na naraščajoče cene energije. Stari energenti,
ki so povezani z velikimi emisijami ogljika –
premog, nafta in plin – postajajo vse dražji,
medtem ko stroški energije iz obnovljivih virov že
več let nenehno upadajo. Svetovne cene energije
se zvišujejo od poletja 2021, zaradi ruske vojaške
agresije proti Ukrajini pa so še dodatno poskočile.
Komisija trenutno med drugim pomaga državam
članicam zajeziti cene električne energije in
zaščititi potrošnike. Poleg tega je v okviru
podnebnega in energetskega svežnja „Pripravljeni
na 55“ predstavila predlog za Socialni sklad za
podnebje, ki bi podprl ranljiva gospodinjstva,
mala in srednja podjetja ter uporabnike prevoza.

EU si v sodelovanju z mednarodnimi partnerji
prizadeva diverzificirati oskrbo z energijo ter je
zagotovila rekordne ravni uvoza utekočinjenega
zemeljskega plina in večje dobave plina po
plinovodu. Komisija v ta namen sodeluje
z Norveško, Združenim kraljestvom in Združenimi
državami Amerike ter z Angolo, Azerbajdžanom,
Egiptom, Izraelom, Nigerijo in Južno Korejo.
Dogovor, ki ga je predsednica Ursula von der
Leyen dosegla s predsednikom ZDA Joejem
Bidnom, bo nadomestil približno tretjino od
155 milijard kubičnih metrov ruskega plina, ki ga
je EU uvozila lani. Nova infrastruktura za
utekočinjeni zemeljski plin, ki jo EU gradi za
zagotovitev zanesljivosti oskrbe in solidarnosti
za vse države članice, bo jedro koridorjev zelenega
vodika v prihodnosti.

Predlagala je tudi ukrepe za izboljšanje dolgoročne
energijske učinkovitosti, vključno s povečanjem
zavezujočega cilja energijske učinkovitosti do leta
2030 v okviru evropskega zelenega dogovora
z 9 % na 13 %. Državam članicam se predlaga,
da uporabijo fiskalne ukrepe za spodbujanje
varčevanja z energijo, kot so znižane stopnje DDV
za energijsko učinkovite ogrevalne sisteme,
izolacijo stavb ter naprave in izdelke. Da bo EU
pripravljena in odporna na naslednjo zimo, je
Komisija uvedla minimalne obveznosti glede
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Novovzpostavljena energetska platforma EU,
ki jo podpirajo regionalne projektne skupine, bo
z združevanjem povpraševanja, optimizacijo
uporabe infrastrukture in usklajevanjem stikov
z dobavitelji omogočila prostovoljne skupne
nakupe plina, utekočinjenega zemeljskega plina
in vodika. Komisija po vzoru uspešnega skupnega
programa za nakup cepiv razvija mehanizem za
skupne nabave plina v imenu sodelujočih držav
članic. EU bo v okviru dvostranske trgovinske
agende še naprej sodelovala s podobno mislečimi
partnerji po svetu, da bi pomagala zagotoviti
ključno oskrbo z energijo in surovinami, ki bodo
v prihodnje podpirale našo energetsko in
gospodarsko varnost.

z Izjavo iz Versaillesa dali jasno usmeritev,
kako povečati varnost Evrope: s povečanjem
naložb, izkoriščanjem inovativnih in kritičnih
tehnologij ter oblikovanjem bolj povezanega in
konkurenčnega evropskega obrambnega trga.
Evropski svet je 21. marca 2022 uradno odobril
strateški kompas, s katerim je EU pridobila
ambiciozen načrt ukrepanja do leta 2030. To je
še toliko bolj pomembno v času, ko se v Evropi
spet odvija vojna.
V odziv na vrh v Versaillesu sta Komisija in visoki
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko Josep Borrell maja 2022 predstavila
analizo vrzeli pri naložbah v obrambo. Kot
prvi ukrep je bila ustanovljena projektna skupina
za skupna javna naročila za obrambo, ki sodeluje
z državami članicami. Na podlagi dela projektne
skupine je bil predlagan kratkoročni instrument
EU za krepitev zmogljivosti obrambne industrije
s skupnimi javnimi naročili, ki bi ga bilo treba
hitro sprejeti, da bi države članice podprli pri
skupnem zapolnjevanju najnujnejših in najbolj
kritičnih vrzeli. Maja 2022 je bil napovedan tudi
program EU za inovacije na področju obrambe,
katerega cilj je zagotoviti skupne naložbe v višini
2 milijardi evrov v inovacije na tem področju.

Načrt REPowerEU zagotavlja finančno
podporo v višini skoraj 300 milijard evrov,
vključno z 225 milijardami evrov posojil, ki so
državam članicam na voljo v okviru
NextGenerationEU, tj. edinstvenega sklada za
okrevanje v zgodovini Evrope. Komisija je poleg
tega predlagala, naj države članice v svoje načrte
za okrevanje in odpornost dodajo poglavje v zvezi
z REPowerEU, da bodo lahko sredstva za okrevanje
po pandemiji bolje usmerile v cilj dokončne
prekinitve odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv.
REPowerEU je celovit in podroben načrt za
doseganje cenovno dostopne energije za ljudi, ki
živijo v EU, energetske varnosti za Evropo in
trajnostnosti planeta.

Evropska unija dela vse v svoji moči, da bi
zaščitila ukrajinske prebivalce, ki se upirajo
ruskemu agresorju, ter jim pomagala uresničiti
sanje o demokratični, neodvisni in mirni Ukrajini.
Zato EU prvič v svoji zgodovini državi, ki ni
njena članica in je tarča napada, zagotavlja
vojaško opremo in varnostno infrastrukturo.
Svet Evropske unije je 28. marca 2022 na pobudo

EVROPSKA OBRAMBA IN NATO
Evropska unija postaja močnejša zagotavljalka
varnosti, da bi zaščitila državljanke in
državljane EU ter prispevala k mednarodnemu
miru in varnosti v našem sosedstvu in širše.
Voditelji in voditeljice EU so 11. marca 2022

Nadia Dobrianska se je iz Kijeva preselila v Cork,
kjer je irska družina njej in njeni družini ponudila
nastanitev. Nadia dokumentira kršitve človekovih
pravic in vojne zločine ruske vojske. Igra tudi na
irsko piščal in prepeva tradicionalne irske pesmi.
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Generalni sekretar zveze NATO Jens
Stoltenberg in predsednica Evropske komisije
Ursula von der Leyen.
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visokega predstavnika sprejel ukrepe pomoči
v okviru evropskega mirovnega instrumenta
za zagotavljanje opreme in zalog ukrajinskim
oboroženim silam. Od takrat je bila prek
navedenega instrumenta ukrajinskim oboroženim
silam dodeljena podpora v skupni višini
2,5 milijarde evrov.

ODZIV NA VOJNE ZLOČINE,
NEUSTREZNO PREHRANSKO
VARNOST IN PROPAGANDO

Predsednica Evropske komisije Ursula von der
Leyen in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ruska invazija na Ukrajino in dolgotrajni učinki,
ki jih bo imela na evropsko in svetovno varnostno
ureditev, so EU in NATO (Organizacijo
Severnoatlantske pogodbe) zbližali kot še nikoli
prej. NATO je najmočnejše vojaško zavezništvo
na svetu in je izključno obrambno zavezništvo.
Sodelovanje med EU in NATO je bistven steber
evropske stabilnosti in varnosti. EU in NATO sta
ob ruski invaziji na Ukrajino pokazala močno
čezatlantsko enotnost. Zaradi neizzvane ruske
vojne proti Ukrajini sta 18. maja 2022 še dve
državi članici EU, Finska in Švedska, s prošnjo
za članstvo v NATO opustili svojo dolgoletno
vojaško neuvrščenost..

EU skupaj z ukrajinsko vlado preiskuje obtožbe
o vojnih zločinih, ki naj bi jih zagrešila ruska
vojska. Zadostitev pravici je podlaga za spravo,
zato bodo tisti, ki so odgovorni za zločine,
kazensko preganjani. Ko so se ruske sile umaknile
z območja okoli Kijeva, so se začela pojavljati
poročila o grozodejstvih. Ukrajinsko generalno
tožilstvo, 13 držav članic EU in tožilstvo
Mednarodnega kazenskega sodišča so začeli
preiskave morebitnih vojnih zločinov in
kaznivih dejanj zoper človečnost, ki naj bi jih
zagrešila ruska vojska v Ukrajini.
Skupna preiskovalna skupina, ki je bila
s podporo Eurojusta ustanovljena 25. marca 2022,
naj bi olajševala usklajevanje čezmejnih preiskav
hudih mednarodnih zločinov ter pregona
v sodelujočih državah in pred Mednarodnim
kazenskim sodiščem. Skupino sestavljajo
preiskovalci in tožilci iz Estonije, Latvije, Litve,
Poljske, Slovaške in Ukrajine. Mednarodno
kazensko sodišče se je 25. aprila odločilo, da se
pridruži skupni preiskovalni skupini.

NATO je najmočnejše vojaško
zavezništvo na svetu in
je izključno obrambno
zavezništvo.

Vojna v Ukrajini ima tudi globalne posledice,
zlasti za najranljivejše. Putinova vojna je
močno ogrozila svetovno prehransko
varnost. Ruska mornarica blokira črnomorska
pristanišča, zato je izvoz, zlasti žit in oljnic,
drastično omejen. EU je 12. maja 2022
napovedala vzpostavitev solidarnostnih
koridorjev, da bi lahko Ukrajina po cesti, železnici
in celinskih plovnih poteh izvažala že uskladiščene
pridelke in tudi tiste, ki šele bodo pobrani, ter
uvažala vhodne surovine, ki jih potrebuje za
kmetijstvo, od semen do gnojil in živalske krme.
Do avgusta 2022 so solidarnostni koridorji EU
pripomogli k izvozu več kot deset milijonov
ton ukrajinskega žita, kar je skoraj polovica
žita, ki je zaradi ruske blokade obtičalo

14

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell
se poklonita žrtvam ruskega napada na Ukrajino.

DOSEŽKI

STANJE V UNIJI 2022
DOSEŽKI

v ukrajinskih pristaniščih. Za zagotovitev
prehranske varnosti nekaterih najbolj ranljivih
držav na svetu ni nobena od sankcij EU usmerjena
proti ruskemu kmetijskemu sektorju.
EU in njene države članice skupaj zagotavljajo
največ humanitarne in razvojne pomoči na
svetu, tudi na področju prehranske varnosti.
Ekipa Evropa je začela celovit odziv na neustrezno
prehransko varnost v svetu, ki vključuje
kratkoročno nujno pomoč v hrani in pomoč pri
preživljanju ter srednjeročno podporo za odporne
in trajnostne prehranske sisteme v partnerskih
državah.

EU se je zaradi kampanj dezinformiranja in
manipuliranja z informacijami, ki jih izvaja
Kremelj, 2. marca 2022 odločila prekiniti
dejavnosti oddajanja ruskih državnih medijev
Sputnik in Russia Today na svojem ozemlju,
dokler se ne konča agresija proti Ukrajini. 3. junija
2022 so bile prekinjene dejavnosti oddajanja še
treh ruskih državnih medijev, in sicer Rossiya RTR/
RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 in TV Centre
International. Ti so eni najpomembnejših
prokremeljskih dezinformacijskih medijev, ki
ciljajo na občinstvo v Ukrajini in EU ter razširjajo
dezinformacije in propagando v podporo ruski
agresiji proti Ukrajini.

EU je v okviru tega odziva mobilizirala
600 milijonov evrov dodatnih sredstev za najbolj
prizadete afriške, karibske in pacifiške države.
Vzpostavila je tudi mehanizem za hrano in
odpornost za severno Afriko in Bližnji vzhod
v vrednosti 225 milijonov evrov. Skupna podpora
EU za prehransko varnost v državah po svetu bo
tako do leta 2024 znašala 7,7 milijarde evrov. EU
za zagotovitev pravičnega in vključujočega
prehoda v skladu z evropskim zelenim dogovorom
sodeluje s humanitarnimi, razvojnimi in mirovnimi
akterji ter pri tem skrbi, da nihče ni prezrt.

Komisija v boju proti dezinformacijam in
kremeljski propagandi sodeluje tudi z industrijo
in družbenimi mediji po svetu. Junija 2022 je tako
34 akterjev – med katerimi so platforme in
tehnološka podjetja, kot so Facebook, Google,
Twitter, Microsoft, Mozilla in TikTok, pa tudi
organizacije civilne družbe – podpisalo nov in
okrepljen kodeks ravnanja glede
dezinformacij. Gre za prostovoljen in
samoregulativen okvir ravnanja, ki temelji na
smernicah Komisije in je v skladu z aktom
o digitalnih storitvah. Kodeks, ki je splošno
priznan kot novost na tem področju, določa
obsežne in natančne zaveze za boj proti
dezinformacijam ter pomeni še en pomemben
korak k bolj preglednemu, varnemu in zaupanja
vrednemu spletnemu okolju.

EVROPSKA PRIHODNOST
UKRAJINE

Mykola Kharytonov, ki vodi Center za
ekološko kmetijstvo in varstvo okolja
v Dnipru, svoje raziskave na področju
gnojil nadaljuje iz Katalonije
v Španiji, saj želi pomagati pri
obnovi Ukrajine.

8. aprila 2022 je bil ganljiv trenutek na poti
Ukrajine k Evropski uniji. Predsednica von der
Leyen je predsedniku Zelenskemu predala
vprašalnik, s katerim bi pridobili informacije
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o pripravljenosti Ukrajine, da postane kandidatka
za članstvo v EU. Ukrajinski organi so deset dni
pozneje uradno predložili izpolnjeni vprašalnik.
Ukrajina je s pridružitvenim sporazumom že
tesno usklajena z EU, proces regulativnega in
političnega približevanja pa se v največji možni
meri pospešuje, pri čemer je treba zagotoviti, da
država izpolnjuje vse potrebne pogoje. Evropska
komisija je 17. junija 2022 dala pozitivno mnenje
o podelitvi statusa kandidatke za članstvo
v EU Ukrajini in Moldaviji, ki ga je Evropski svet
soglasno potrdil 23. junija 2022. Evropski svet je
priznal tudi evropsko perspektivo za Gruzijo.
Izrazil je pripravljenost, da se Gruziji podeli status
kandidatke, ko bodo obravnavane prednostne
naloge, navedene v mnenju Komisije o njeni
prošnji za članstvo.

Z dejanjem izjemne solidarnosti in iznajdljivosti
v prvih dneh vojne sta bili 16. marca 2022
omrežji električne energije Moldavije in
Ukrajine uspešno sinhronizirani s celinskim
evropskim omrežjem. To je Ukrajini v teh težkih
časih pomagalo ohranjati stabilnost
elektroenergetskega sistema, tople domove in
razsvetljavo. Je tudi mejnik v odnosih med EU in
Ukrajino ter zdaj zagotavlja konkretno povezavo
med njima.
Vendar je invazija Rusije na Ukrajino vplivala tudi
na samo gospodarstvo EU. V zvezi s tem je
Komisija marca 2022 sprejela začasni krizni okvir
za državno pomoč. Z njim naj bi državam članicam
omogočila, da prožnost v okviru pravil o državni
pomoči uporabijo za podporo gospodarstvu
v kontekstu ruske invazije, hkrati pa bi zaščitila
enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu.
Komisija je do danes sprejela 89 sklepov o podpori
gospodarstvu v sedanji geopolitični krizi, s čimer
je po ocenah skupno odobrila za skoraj
430 milijard evrov podpore. 20. julija 2022 je
s spremembo začasnega kriznega okvira vključila
nove kategorije pomoči, da bi podprla prizadevanja
držav članic za končanje njihove odvisnosti od
fosilnih goriv.

EU že dalj časa zagotavlja neposredno podporo
ukrajinski vladi, pri čemer sodeluje z državami
članicami in evropskimi finančnimi institucijami.
Od začetka vojne je EU znatno okrepila podporo,
in sicer je v okviru evropskega mirovnega
i n s t r u m e n t a z a p ov e č a n j e s p l o š n e
gospodarske, socialne in finančne odpornosti
Ukrajine mobilizirala 9,5 milijarde evrov
v obliki makrofinančne pomoči, proračunske
podpore, nujne pomoči, kriznega odzivanja ter
humanitarne in vojaške pomoči. Od marca do
začetka avgusta je bilo v celoti izplačanih skupaj
2,2 milijarde evrov makrofinančne pomoči ter
120 milijonov evrov proračunske podpore. Poleg
tega je Komisija 27. aprila predlagala opustitev
vseh preostalih uvoznih dajatev za ves ukrajinski
izvoz v EU za vsaj eno leto.

Komisija je 17. junija 2022
dala pozitivno mnenje
o podelitvi statusa
kandidatke za
članstvo v EU Ukrajini.

V Estoniji je Johanna-Maria Lehtme
ustanovila nevladno organizacijo
„Slava Ukraini“, ki je v Ukrajino
dostavila več kot 60 reševalnih vozil,
napolnjenih z medicinsko opremo
in drugo pomočjo, potrebno za
reševanje življenj.
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Komisija skupaj z ukrajinsko vlado že razmišlja
o tem, kako v prihodnosti obnoviti svobodno in
uspešno Ukrajino, ki bo zasidrana v evropskih
vrednotah. V tem duhu solidarnosti in ob
zavedanju, da bodo za obnovo države po vojni
potrebna velika finančna prizadevanja na svetovni
ravni, je Komisija 18. maja 2022 predstavila
ambiciozno vizijo za kratkoročno pomoč in
dolgoročno obnovo Ukrajine. Za zadovoljitev
takojšnjih potreb Ukrajine je Komisija
7. septembra predlagala dodatno operacijo
makrofinančne pomoči v višini 5 milijard evrov.
To je drugi del izrednega svežnja v višini do
9 milijard evrov, ki ga je Komisija predlagala
18. maja

Kar zadeva srednjeročno prihodnost države, sta
ukrajinska vlada in Komisija predlagali
vzpostavitev platforme za obnovo Ukrajine,
ki bi organizirala in usklajevala mednarodne
partnerje in finančne institucije pri izvajanju
načrta za obnovo „RebuildUkraine“. Načrt
določa jasno evropsko pot Ukrajine ter povezuje
podporo EU za obnovo z izvajanjem obsežnih
reform in protikorupcijskih ukrepov.
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2. P
 REMAGOVANJE PANDEMIJE
S SOLIDARNOSTJO IN
ZNANOSTJO
PIONIRKA NA PODROČJU
VARNIH IN UČINKOVITIH
CEPIV TER ZDRAVLJENJA

83,4 % odraslega
prebivalstva EU je
prejelo primarno cepljenje
(en ali dva odmerka cepiva)
proti COVID-19.

Pandemija koronavirusa je močno posegla
v življenja milijonov ljudi v Evropi in po svetu.
Zaradi izjemnega obsega krize smo lahko samo
kot Unija zagotovili odziv, ki so ga potrebovali
naši državljani in državljanke. Evropa je morala
ukrepati in to je bil odločilen trenutek za
Evropsko unijo.

83,4

Evropska komisija je od začetka pandemije
dejavna na treh področjih. Prvič, prizadevali
smo si za zajezitev širjenja koronavirusa in
zaščito čim večjega števila ljudi s cepivi. Drugič,
na gospodarski šok smo se odzvali z načrtom za
okrevanje, ki vključuje naložbe in reforme brez
primere. Tretjič, nadaljevali smo prizadevanja za
zeleni in digitalni prehod, saj je pandemija še
povečala potrebo po spremembah. Danes lahko
z gotovostjo trdimo, da se je EU na izziv COVID-19
odzvala kompetentno, skrbno in enotno.
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Prva pošiljka cepiv proti COVID-19 prispe
v Abidžan na Slonokoščeni obali.

DOSEŽKI

razvoja, določila portfelj 10 potencialnih
terapevtikov proti COVID-19, pri čemer je
upoštevala, da so za različne populacije bolnikov
ter za različne faze in potek bolezni potrebne
različne vrste proizvodov. Do maja 2022 je bilo
odobrenih osem terapevtikov za COVID-19.
S proizvajalci je bilo sklenjenih tudi več pogodb
o skupnem javnem naročilu za zdravila proti
COVID-19, da bi se državam članicam olajšal
dostop do zdravljenja te bolezni.

Na podlagi strategije EU za cepiva je bilo v vse
dele Evrope dostavljenih več kot 1,7 milijarde
odmerkov cepiva proti COVID-19. Kar 83,4 %
odraslega prebivalstva v EU je prejelo
primarno cepljenje (en ali dva odmerka cepiva)
proti tej bolezni, 62 % je prejelo tudi poživitveni
odmerek in na tisoče življenj je bilo rešenih.

VODILNA VLOGA V SVETU PRI
SOLIDARNOSTI NA PODROČJU
CEPIV

V zgodnji fazi pandemije koronavirusa je Komisija
v imenu držav članic s posameznimi proizvajalci
cepiv sklenila vnaprejšnje dogovore o nabavi.
Komisija je v zameno za pravico do nakupa
določenega števila odmerkov cepiva v danem
obdobju in po določeni ceni financirala del
začetnih stroškov proizvajalcev cepiv, in sicer iz
2,7 milijarde evrov vrednega instrumenta za
nujno pomoč. S tem je prispevala k razvoju in
proizvodnji varnih in učinkovitih cepiv v rekordnem
času. Zahvaljujoč temu pristopu je Evropa zdaj
ukrotila najhujšo pandemijo stoletja.

Komisija je od prvega dne pandemije koronavirusa
zavezana mednarodnemu sodelovanju v boju
proti pandemiji. Odločili smo se, da bomo solidarni
znotraj Evrope in tudi s preostalim svetom. EU je
največja posamezna dobaviteljica cepiv proti
COVID-19 na svetu in ena od vodilnih donatork
v okviru COVAX (instrument za globalni dostop
do cepiv proti COVID-19) državam v razvoju. Med
novembrom 2020 in julijem 2022 je EU izvozila
več kot 2,4 milijarde odmerkov cepiv proti
COVID-19 v skupno 168 držav. Od tega je bilo
478 milijonov odmerkov doniranih državam
v stiski, zlasti v Afriki, in sicer večinoma prek
instrumenta COVAX.

Od leta 2020 je bilo odobrenih šest cepiv proti
COVID-19, potem ko so bila uspešno opravljena
najstrožja klinična preskušanja in regulativni
postopki odobritve na svetu. Evropska
komisija je v preteklem letu za ljudi v EU še naprej
razvijala v svetovnem merilu največji portfelj
najvarnejših in najučinkovitejših cepiv. Z osmimi
razvijalci in proizvajalci cepiv so bile sklenjene
pogodbe za 4,2 milijarde odmerkov cepiva.
V primeru novih različic bo imela EU, če bo do
jeseni 2022 odobreno prilagojeno cepivo, dostop
do dobave prilagojenih cepiv podjetij BioNTechPfizer in Moderna. Če bo našo celino dosegel nov
pandemični val, bo Evropa nanj pripravljena.

Februarja 2022 je bil na vrhu EU-Afriška unija
oznanjen začetek izvajanja naložbenega svežnja
strategije povezljivosti Global Gateway za Afriko.
V okviru komponente „zdravje“ navedenega
svežnja je vsaj 425 milijonov evrov namenjenih
za pospešitev cepljenja na afriški celini.
Predsednica von der Leyen je na drugem
svetovnem vrhu o COVID-19 maja 2022 glede
na spremenjene razmere pri ponudbi in
povpraševanju po cepivih napovedala, da bo EU
prizadevanja preusmerila v čim bolj učinkovito
porabo razpoložljivih odmerkov. To vključuje
zavezo v višini 450 milijonov evrov za Globalni
sklad za pripravljenost na pandemije, če bo
dosežen dogovor o upravljanju sklada. EU in ZDA
s t a o b l i k ov a l i m o č n o a g e n d o z a
premagovanje svetovne pandemije: cepljenje
po vsem svetu, reševanje življenj in boljša obnova
svetovne zdravstvene varnosti.

Za varovanje zdravja državljank in državljanov
pa niso potrebna le cepiva, temveč tudi
zdravljenje. Bolniki s COVID-19 potrebujejo varno
in učinkovito zdravljenje za boj proti okužbi,
izboljšanje možnosti za hitro okrevanje,
zmanjšanje verjetnosti hospitalizacije in, kar je
najpomembneje, preprečevanje smrti. Strategija
EU za terapevtike proti COVID-19 podpira
razvoj in razpoložljivost zdravil, tudi za bolnike,
ki okrevajo po COVID-19.
Komisija je oktobra 2021, po pregledu 82
kandidatov za terapevtike v pozni fazi kliničnega
19
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PONOVNO ODPRTJE EVROPE
IN SVETA

Srednjeročno se bo iz proračuna EU in držav
članic namenila več kot milijarda evrov za
povečanje proizvodnih zmogljivosti v Afriki
ter dostopa do cepiv, zdravil in zdravstvenih
tehnologij. S tem se bo podprl cilj Afriške unije,
da se do leta 2040 lokalno proizvede 60 % cepiv,
ki se uporabljajo na celini, ter obenem okrepijo
lokalni farmacevtski sistemi.

Pandemija koronavirusa je prva pandemija,
s katero smo se spoprijeli v digitalni dobi.
Digitalno COVID potrdilo EU pomeni ključno
inovacijo v odzivu Evrope in je hitro postalo
svetovni standard. Ta sistem, ki je bil sprejet 14.
junija 2021, določa skupni okvir za izdajanje,
preverjanje in priznavanje potrdil o cepljenju,
opravljenem testu ali prebolelosti COVID-19, da
bi se olajšalo prosto gibanje. Od začetka uporabe
zadevne uredbe je bilo po vsej EU izdanih več kot
2 milijardi potrdil.

Septembra 2021 je bilo s podporo EU v Južni
Afriki ustanovljeno globalno vozlišče Svetovne
zdravstvene organizacije za prenos tehnologije
mRNA. Na regionalni ravni EU s svojim strokovnim
znanjem in finančnimi sredstvi podpira začetek
delovanja Afriške agencije za zdravila. Na
nacionalni ravni je poudarek na povečanju
proizvodnih zmogljivosti in ustvarjanju pravega
okolja za naložbe v državah, ki so pionirke na tem
področju, kot so Gana, Ruanda, Senegal in Južna
Afrika.
Junija 2022 so EU in države članice na podlagi
pobude, ki jo je vodila Španija, vzpostavile tudi
partnerstvo z Latinsko Ameriko in Karibi, da bi se
podprla lokalna proizvodnja cepiv, zdravil in
drugih zdravstvenih tehnologij ter povečala
odpornost tamkajšnjih zdravstvenih sistemov.
Poleg tega je EU na čelu prizadevanj v zvezi
z globalnim trgovinskim odzivom na
pandemijo koronavirusa. Na 12. ministrski
konferenci Svetovne trgovinske organizacije
junija 2022 so se članice na podlagi besedila,
o katerem se je EU uspešno pogajala z Indijo,
Južno Afriko in Združenimi državami Amerike,
dogovorile o opustitvi izvajanja določenih
obveznosti glede intelektualne lastnine v zvezi
s cepivi proti COVID-19.

Leta 2020 se je 6-letni Adam King
z Irske, ki trpi zaradi bolezni krhkih
kosti, odločil poslati virtualni objem
kot simbol upanja med pandemijo
koronavirusa. Njegovo dejanje je
ljudem po vsem svetu prineslo žarek
upanja.
EU je s tem razvila svetovni standard, saj se
je sistemu poleg 27 držav članic EU pridružilo
tudi 48 tretjih držav in ozemelj na petih celinah.
Digitalno COVID potrdilo EU tako ni bilo ključno
le za ohranjanje temeljne pravice do prostega
gibanja v EU v času omejitev, uvedenih za
zajezitev širjenja COVID-19, temveč je prispevalo
tudi k ponovni vzpostavitvi varnih mednarodnih
potovanj. Od avgusta 2022 ga lahko za
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mednarodna potovanja uporablja več kot 1,6
milijarde ljudi po vsem svetu.

pomaga graditi odporne in raznolike dobavne
verige ter zagotavlja dostop do blaga in surovin,
ki jih potrebujemo, da bi se izognili škodljivim
odvisnostim. Poleg tega smo v skladu z našim
novim odločnim pristopom k zaščiti in spodbujanju
interesov naših podjetij in potrošnikov vzpostavili
avtonomna orodja, kot sta instrument za
mednarodno javno naročanje in uredba, ki
je nov instrument za obravnavo morebitnih
izkrivljajočih učinkov tujih subvencij na enotnem
trgu.

Zaradi negotovosti v zvezi z razvojem pandemije
je bilo dogovorjeno, da se uporaba uredbe
o digitalnem COVID potrdilu EU podaljša do 30.
junija 2023, kot je predlagala Komisija.
Poleg uporabe digitalnega COVID potrdila EU je
na voljo tudi spletna in mobilna aplikacija Reopen EU, s pomočjo katere lahko Evropejci in
Evropejke poiščejo najnovejše informacije
o potovanjih in zdravstvenih ukrepih v evropskih
državah, ki so na voljo v 24 jezikih. Re-open EU
je s skoraj 4 milijoni prenosov in malo manj kot
43 milijoni obiskovalcev postala najpogosteje
uporabljena mobilna aplikacija, ki so jo kdaj
koli ustvarile institucije EU.

OBLIKOVANJE MOČNE
EVROPSKE ZDRAVSTVENE
UNIJE

Za zagotovitev čezmejnega komuniciranja
nacionalnih mobilnih aplikacij za sledenje stikom
je Komisija vzpostavila evropsko službo
interoperabilnega prehoda. Do jeseni 2021 si je
že 19 držav članic prek evropskega
interoperabilnega prehoda izmenjevalo
informacije o tveganih stikih, njihove
nacionalne aplikacije pa so beležile več kot 70
milijonov prenosov. Ti prenosi ustrezajo 23 %
prebivalstva v zadevnih državah članicah.
Navedene nacionalne aplikacije in evropski
interoperabilni prehod so bili zasnovani kot
začasna orodja, ki naj bi se po koncu pandemije
opustila. Devet držav članic je medtem že
prenehalo uporabljati mobilne aplikacije.

Pandemija koronavirusa je prva pandemija od
nastanka Evropske unije, ki je v Evropi terjala tako
velik davek. Vendar bi se lahko v prihodnosti
soočili s podobnimi izbruhi bolezni. Zaradi izgube
biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb
bi se lahko tudi drugi virusi prenesli z živali na
ljudi. V primeru nove pandemije morajo biti vse
evropske države enako pripravljene in odzivne.
Te pomembne izkušnje iz pandemije so tudi eden
glavnih razlogov, zakaj je Komisija Ursule von der
Leyen postavila temelje za evropsko
zdravstveno unijo.
Evropska zdravstvena unija je naslednji korak na
poti k boljši EU. Namenjena je boljšemu varovanju
telesnega in duševnega zdravja državljanov EU,
opremljanju EU in njenih držav članic za
preprečevanje in obvladovanje prihodnjih

Poleg ponovnega odprtja Evrope za notranja in
zunanja potovanja ter na podlagi zgodnjih
izkušenj s pristopom zelenih voznih pasov,
namenjenih čezmejnemu prevozu in dobavi blaga
potrošnikom med pandemijo, je Komisija maja
2022 predstavila krizni načrt EU za promet.
Cilj načrta je okrepiti odpornost evropskega
prometnega sektorja v primeru kriz.
S sporočilom o odprti, trajnostni in odločni
trgovinski politiki, ki je bilo sprejeto februarja
2021, smo okrepili tudi našo trgovinsko politiko.
Odprtost naše trgovinske politike ostaja ključnega
pomena za gospodarske in geopolitične ambicije
EU. Odprta in na pravilih temelječa trgovina
podpira delovna mesta in rast v EU, hkrati pa
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pandemij ter krepitvi odpornosti evropskih
zdravstvenih sistemov.

za zdravje, ki bo zagotovila pravni okvir za hiter
odziv EU na čezmejne grožnje za zdravje.

Evropska zdravstvena unija se najbolj neposredno
osredotoča na pripravljenost na krize in odzivanje
nanje. Evropska sozakonodajalca dokončujeta
delo na uredbi o resnih čezmejnih grožnjah

Novi organ EU za pripravljenost in odzivanje
na izredne zdravstvene razmere (HERA), ki
je bil ustanovljen septembra 2021 v času
takratnega govora o stanju v Uniji, prispeva
k razvoju, proizvodnji in ustvarjanju zalog zdravil,
cepiv in drugih zdravstvenih protiukrepov (npr.
osebna zaščitna oprema), ki jih je v prvi fazi
odziva na pandemijo koronavirusa pogosto
primanjkovalo. HERA bo prispeval k boljšemu
preprečevanju izrednih zdravstvenih razmer
na ravni EU in po svetu, njihovemu odkrivanju
in hitremu odzivanju nanje. Ta organ je v prvem
letu delovanja ustanovil strokovno skupino za
različice COVID-19, ki spremlja mutacije
koronavirusa, opravil nakupe cepiv proti opičjim
kozam, vzpostavil EU FAB – mrežo stalno
pripravljenih zmogljivosti za proizvodnjo cepiv in
zdravil, ki jo bo mogoče aktivirati v primeru
prihodnjih kriz, – ter začel ustvarjati zaloge
opreme in zdravil za primere kemičnih in jedrskih
groženj.

Izboljšanje in spodbujanje
zdravja v Uniji

Komisija je z novim
evropskim zdravstvenim
podatkovnim prostorom
naredila prelomni korak k
digitalnemu zdravstvenemu
varstvu v EU.

Varovanje ljudi v Uniji
pred resnimi čezmejnimi
grožnjami za zdravje

Izboljšanje zdravil,
medicinskih pripomočkov
in izdelkov, ki so pomembni
v času krize

Hitro odzivanje na različice je mogoče, ker je
Komisija že zgodaj v pandemiji pozvala države
članice, naj povečajo sekvenciranje genoma in
spremljajo prisotnost različic za vsaj 5 % –
oziroma po možnosti 10 % – pozitivnih rezultatov
testov, ter v ta namen prek Evropskega centra
za preprečevanje in obvladovanje bolezni
zagotovila 110 milijonov evrov podpore.
Z dodatnimi 123 milijoni evrov iz programa za
raziskave in inovacije Obzorje Evropa ima EU
precejšnje zmogljivosti za spremljanje pojava
novih različic.

Okrepitev
zdravstvenih
sistemov
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Pandemija še vedno močno vpliva na paciente,
medicinsko in zdravstveno osebje ter zdravstvene
sisteme v Evropi. Program EU za zdravje presega
odzivanje na krize in obravnava odpornost
zdravstvenih sistemov. Na podlagi uspešnih
ukrepov med pandemijo ta program namenja
5,3 milijarde evrov za ukrepe z dodano vrednostjo
EU ter zdravstvenim sistemom držav članic
pomaga pri vzpostavljanju dodatnih zmogljivosti
in okrevanju po pandemiji.

sodelovanje. Na svetovni dan boja proti raku
februarja 2022 je vzpostavila nov register raka, ki
spremlja napredek držav članic v boju proti raku
in določa prednostne naloge za sodelovanje.
Komisija je z novim evropskim zdravstvenim
podatkovnim prostorom naredila prelomni
korak k digitalnemu zdravstvenemu varstvu
v EU. Zadevni predlog opolnomoča državljanke in
državljane, saj jim zagotavlja popoln nadzor nad
njihovimi zdravstvenimi podatki ter omogoča
boljše zdravstveno varstvo po vsej EU. Spodbujal
bo tudi resničen evropski enotni trg za digitalne
zdravstvene storitve in proizvode, saj bo ob
zagotavljanju popolne skladnosti z visokimi
standardi EU za varstvo podatkov ponujal
dosleden, zaupanja vreden in učinkovit okvir za
uporabo zdravstvenih podatkov za raziskave,
inovacije, oblikovanje politik in regulativne
dejavnosti. To bo neprecenljivo za znanstvenike,
raziskovalce, inovatorje in oblikovalce politik pri
razvoju inovativnih zdravljenj, ki rešujejo življenja.

Evropska strategija za zdravila, sprejeta
novembra 2020, predstavlja konkretne pobude za
zagotovitev dostopa do varnih, visokokakovostnih
in cenovno dostopnih zdravil za paciente ter za
obravnavanje neizpolnjenih zdravstvenih potreb,
hkrati pa spodbuja znanstvene in tehnološke
inovacije. Cilj strategije je med drugim povečati
zanesljivost dobav, odpraviti pomanjkanje
zdravil in spodbujati strateško avtonomijo EU, da
bomo lahko vedno, tudi v času krize, zagotavljali
zdravila. Marca 2022 je bil mandat Evropske
agencije za zdravila okrepljen, da bi se zagotovilo
boljše spremljanje in zmanjševanje tveganja za
pomanjkanje kritičnih zdravil.

EU je z varnimi in učinkovitimi cepivi, visokimi
stopnjami precepljenosti, učinkovitimi možnostmi
zdravljenja, digitalnimi inovacijami, kot je digitalno
COVID potrdilo EU, okrepljenim Evropskim centrom
za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki ga
podpira novi organ HERA, zalogami medicinske
opreme za izredne razmere in celovitimi
zmogljivostmi za testiranje zgradila prvovrstno
odpornost na pandemijo koronavirusa in
prihodnje zdravstvene krize.

Ena od vodilnih pobud zdravstvene unije je tudi
evropski načrt za boj proti raku. Ta
s 4 milijardami evrov, vključno z 1,25 milijarde
evrov iz programa EU za zdravje, že prispeva
k boljšemu preprečevanju raka, raziskavam in
oskrbi bolnikov. Komisija je začela v vseh državah
članicah EU vzpostavljati evropske centre in mreže
za boj proti raku, da bi omogočila čezmejno
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3. N
 A ČELU ZELENEGA,
DIGITALNEGA IN PRAVIČNEGA
PREHODA
NEXTGENERATIONEU:
ZGODOVINSKA PRILOŽNOST

Do zdaj je bilo državam
članicam v okviru
mehanizma za okrevanje
in odpornost izplačanih več
kot 100 milijard evrov.

Na začetku mandata Komisije Ursule von der
Leyen smo določili novo in ambiciozno vizijo za
Evropsko unijo: izgradnja bolj zelene, digitalne in
socialno pravične Evrope. COVID-19 in ruska
agresija proti Ukrajini sta potrdila, da smo
izbrali pravo pot. Zaradi omejitev gibanja se je
pospešil digitalni prehod naših gospodarstev in
v nekaj tednih smo bili priča digitalnim inovacijam
in preobrazbi, za katere bi sicer potrebovali leta.
Pandemija je pokazala tudi, da moramo
spremeniti odnos do našega planeta, številne
Evropejke in Evropejci pa so ponovno odkrili
pomen narave v svojem življenju. Poleg tega je
energetsko izsiljevanje Kremlja dodaten razlog
za odpravo naše odvisnosti od ruskih fosilnih
goriv. EU združena v solidarnosti ne le premaguje
virus, ponovno zaganja svoja gospodarstva in
podpira Ukrajino, temveč tudi z zaupanjem vlaga
v močno in trajnostno prihodnost za naslednjo
generacijo Evropejk in Evropejcev.

sveženj spodbud pa skupaj z dolgoročnim
proračunom EU do leta 2027 tako znaša več kot
2 bilijona evrov. Do pomladi 2022 je Komisija
odobrila domala vse načrte za okrevanje in
odpornost držav članic. Skoraj 40 % naložb je
namenjenih podnebnim ukrepom, več kot 26 %
pa digitalnemu prehodu. Nacionalni načrti za
okrevanje in odpornost vključujejo tudi množico
strukturnih reform, ki bodo imele dolgotrajen
učinek ter pospešile zeleni in digitalni prehod. Do
zdaj je bilo državam članicam v okviru mehanizma
za okrevanje in odpornost izplačanih več kot
100 milijard evrov. Komisija ocenjuje, da bi se
lahko z naložbami v okviru instrumenta
NextGenerationEU gospodarska rast EU do leta
2027 povečala za 1,5 % in da bi lahko ustvarili
2 milijona novih delovnih mest.

To je obljuba prelomnega evropskega načrta
za okrevanje NextGenerationEU. Načrt je
vreden več kot 800 milijard evrov, evropski

800 milijard EUR

40 %

26 %

načrt za okrevanje
NextGenerationEU

naložb za
podnebne ukrepe

naložb za
digitalni prehod
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z reformami kapitalskih trgov vzpostavlja enotni
trg za kapital, ki ni namenjen le usmerjanju
zasebnih naložb v zeleni in digitalni prehod,
temveč bo potrošnikom, vlagateljem in podjetjem
omogočil obsežne, učinkovite in zanesljive vire
financiranja, ne glede na to, kje v EU se nahajajo.

Z NextGenerationEU se vlaga v energijo iz
obnovljivih virov, da bi pospešili zeleni prehod
in glede na rusko invazijo na Ukrajino zagotovili
neodvisnost EU od ruskih fosilnih goriv precej
pred letom 2030, zahvaljujoč načrtu REPowerEU.
Vlagamo v bolj zelena mesta z obnovljeno naravo
ter v povezano podeželje s hitrim internetom.
Vlagamo v visokotehnološko industrijsko bazo
Evrope, od zelenega jekla do obnovljivih baterij
in mikročipov. Vlagamo tudi v enake in
visokokakovostne izobraževalne in poklicne
priložnosti za mlade po vsej Evropski uniji.

PRVA PODNEBNO NEVTRALNA
CELINA DO LETA 2050
Evropski zeleni dogovor je načrt Evrope, da
izvede agendo za trajnostni razvoj do leta 2030
in da do leta 2050 postane prva podnebno
nevtralna celina. Kljub pandemiji in ruski vojni
proti Ukrajini je Evropska komisija ohranila
prizadevanja za zeleni prehod in jih celo okrepila,
kot to počne z načrtom REPowerEU. Ne le, da je
zdravje ljudi v EU odvisno od zdravja našega
planeta, tudi energetska varnost EU je odvisna
od množične preusmeritve na energijo iz
obnovljivih virov. Zeleni prehod je priložnost naše
generacije za povečanje dobrobiti in odpornosti
našega prebivalstva, prostoživečih vrst in planeta.

Z vidika financiranja NextGenerationEU je
Komisija na dobri poti, da v svetovnem merilu
postane največja izdajateljica zelenih
obveznic, namenjenih financiranju zelenih politik.
Do 250 milijard evrov sredstev bo zbranih
z zelenimi obveznicami NextGenerationEU, kar je
30 % sredstev instrumenta NextGenerationEU.
Izplačevanje sredstev na podlagi mehanizma za
okrevanje in odpornost, za katero je pristojna
Komisija, prav tako poteka po načrtih in je odvisno
od tega, kako države članice izvajajo dogovorjene
zaveze, vključno s strukturnimi reformami, kot
sta spodbujanje inovacij ali zaščita pravne države.
Organizacije civilne družbe, lokalni in
regionalni deležniki ter socialni in
gospodarski partnerji pomagajo usmerjati
naložbe tja, kjer so najbolj potrebne.

Odkar je Komisija Ursule von der Leyen predstavila
evropski zeleni dogovor le 10 dni po začetku
svojega mandata, je EU pospešila ukrepe za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, naložbe
v zelene tehnologije in varstvo naravnega okolja.
Z evropskimi podnebnimi pravili smo
ambiciozne cilje za leto 2050 pretvorili
v zavezujočo zakonodajo EU. Podnebna pravila
določajo tudi vmesni cilj zmanjšanja neto emisij
toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta
2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Trajnostno financiranje je v središču zelenega in
digitalnega prehoda. Na podlagi ambicioznega in
celovitega svežnja o trajnostnem financiranju,
ki ga je Komisija sprejela aprila 2021, je EU zdaj
vodilna v svetu pri določanju okoljskih in socialnih
standardov ter standardov upravljanja na
finančnih trgih. EU taksonomija vzpostavlja
doslej prvi sistem klasifikacije za trajnostne
dejavnosti. Komisija za boj proti zelenemu
zavajanju posodablja tudi zakonodajo EU
o poročanju podjetij o trajnostnosti, ki od
velikih podjetij zahteva, da razkrijejo informacije
o svojih dejavnostih. Komisija v kombinaciji

Zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov
za VSAJ
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Sveženj „Pripravljeni na 55“, ki ga je Komisija
predstavila poleti 2021, vključuje konkretne
ukrepe za uresničitev naših ambicij. Evropski
zeleni dogovor je najcelovitejši načrt preobrazbe
na svetu. Evropa ima vizijo in cilje,
z NextGenerationEU smo zagotovili naložbe in
zdaj je čas za pospešitev izvajanja
z naslednjimi instrumenti:

Sveženj „Pripravljeni
na 55“, vključno
s trgovanjem
z emisijami,
predpisi in cilji

leta 2030 vsaj 25 % kmetijskih zemljišč izvajalo
ekološko kmetovanje in da bi se znatno povišala
raven ekološke akvakulture. V akcijskem načrtu
so predstavljeni konkretni ukrepi za spodbujanje
potrošnje in proizvodnje ekoloških proizvodov ter
za nadaljnje povečanje trajnostnosti sektorja.
Komisija je prav tako marca 2022 predstavila
sveženj predlogov s ciljem, da bi trajnostni

Mehanizem
za ogljično
prilagoditev
na mejah

Uvajanje
alternativnih goriv
in infrastrukture
v prometu

Val prenove

Taksonomija EU
za trajnostne
dejavnosti

Akcijski načrt za
ničelno
onesnaževanje

Strategija
„od vil do vilic“

Strategija za
gozdove

Strategija za
trajnostno in
pametno
mobilnost

Sveženj ukrepov
za krožno
gospodarstvo

Strategija za
biotsko
raznovrstnost

Komisija je januarja 2022 sprejela nove smernice
o državni pomoči za podnebje, varstvo
okolja in energijo. Z njimi se vzpostavlja prožen
in ustrezno prilagojen okvir, ki bo državam
članicam pomagal zagotoviti potrebno podporo
za usmerjeno in stroškovno učinkovito doseganje
ciljev zelenega dogovora.

izdelki postali pravilo na trgu EU. Z novimi pravili
bodo proizvodi bolj trajni, ponovno uporabni,
nadgradljivi, popravljivi, primerni za recikliranje
ter gospodarni z energijo in viri. Predlogi temeljijo
na obstoječih zahtevah za okoljsko primerno
zasnovo, ki so samo v letu 2021 privedle do
10-odstotnega zmanjšanja letne porabe energije
za potrošniške izdelke, kot so gospodinjski aparati,
in potrošnikom v EU omogočile prihranek v višini
120 milijard evrov. Komisija je v okviru novega

Marca 2021 je Komisija objavila tudi akcijski
načrt za razvoj ekološkega sektorja, da bi
podprla kmete v EU pri doseganju cilja, da bi do
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svežnja predstavila tudi načrte za zagotovitev,
da bodo tekstilni izdelki trajnejši ter da jih bo
mogoče popraviti in reciklirati, pa tudi nova
pravila za opolnomočenje potrošnikov pri zelenem
prehodu, da bodo ti bolje obveščeni o okoljski
trajnostnosti izdelkov in bolje zaščiteni pred
zelenim zavajanjem.

Za uspešen zeleni prehod Evrope sta potrebna
podpora in angažiranost državljank in
državljanov ter podjetij po vsej Evropski uniji.
Evropski zeleni dogovor zato vključuje pobudo
evropski podnebni pakt, v okviru katere se
lahko posamezniki po vsej EU povežejo ter kot
prostovoljni ambasadorji ukrepajo na področju
podnebja in trajnostnosti.

Komisija je junija 2022 predstavila dva nova
pravna akta za vrnitev narave v EU. Predlagani
akt o obnovi narave je ključni korak pri
preprečevanju najhujših posledic podnebnih
sprememb in izgube biotske raznovrstnosti, saj
se osredotoča na obnovo mokrišč, rek, gozdov,
travišč, morskih ekosistemov in mestnih
okolij v EU ter vrst, ki tam živijo. Nedavno
predlagana pravila o kemičnih pesticidih bodo
prispevala k 50-odstotnemu zmanjšanju
uporabe pesticidov do leta 2030, manjšemu
okoljskemu odtisu prehranskega sistema EU ter
zaščiti zdravja in dobrega počutja prebivalstva in
kmetijskih delavcev. Obenem bodo pomagala
ublažiti gospodarske izgube zaradi upadanja
zdravja tal in izgube opraševalcev, ki jo povzročajo
pesticidi. To je del cilja, ki ga je EU zastavila
s strategijo za biotsko raznovrstnost, in sicer da
do leta 2030 zagotovi pravno zaščito za najmanj
30 % svojih kopenskih območij in 30 % svojih
morskih območij. Komisija je pripravila tudi
predlog za prepoved vstopa blaga in primarnih
proizvodov, ki pospešujejo krčenje gozdov v drugih
delih sveta, na enotni trg EU.

Potreba po pristopu k rešitvam za podnebne
spremembe, ki je soustvarjalen in se vodi od
spodaj navzgor, je tudi razlog za to, da je
predsednica von der Leyen v svojem govoru
o stanju v Uniji 2020 napovedala novi evropski
Bauhaus. Gre za gibanje, zasnovano z namenom,
da bi zeleni prehod postal trajnostna, čudovita in
vključujoča izkušnja za državljane v njihovem
vsakdanjem življenju. Komisija je septembra 2021
razglasila 20 dobitnikov nagrad novega
evropskega Bauhausa in nagrad za vzhajajoče
zvezde novega evropskega Bauhausa. Da bi
zagotovila javni prostor za rastočo skupnost, je
spomladi 2022 ustanovila laboratorij novega
evropskega Bauhausa, poleti pa festival novega
evropskega Bauhausa. Laboratorij podpira
skupnost pri preskušanju orodij, rešitev in ukrepov
politike, ki bodo olajšali preobrazbo na terenu.
Primer uresničitve teh zamisli v praksi je tudi novi
raziskovalni center Komisije v Sevilli: stavba ne
bo le popolnoma ogljično nevtralna, temveč bo
imela tudi pozitivno energijsko bilanco. Novi
evropski Bauhaus kaže, da evropski zeleni dogovor
ni omejen le na iskanje učinkovitih rešitev za
podnebne spremembe, temveč je namenjen tudi
izboljšanju življenja ljudi z boljšo zasnovo in
gradnjo naših domov, vasi in mest.

ZMANJŠANJE uporabe pesticidov
za

50 % do leta 2030

Novi evropski Bauhaus
je gibanje, zasnovano
z namenom, da bi zeleni
prehod postal trajnostna
in vključujoča izkušnja za
državljanke in državljane
v njihovem vsakdanjem
življenju.
27

STANJE V UNIJI 2022
DOSEŽKI

Junija 2022 je Komisija trajnostna merila
trdno usidrala v svoje dvostranske
trgovinske sporazume. To je pomembno, ker
je EU največja trgovinska sila na svetu. EU bo na
podlagi pregleda vidikov trajnostnega razvoja
v naših trgovinskih sporazumih tesneje sodelovala
s trgovinskimi partnerji pri uveljavljanju in
izvajanju temeljnih trajnostnih meril, zlasti
Pariškega sporazuma in konvencij o delu
Mednarodne organizacije dela. Trgovinski
sporazum med EU in Novo Zelandijo, ki je bil
sklenjen 1. julija 2022, je prvi dokaz naših novih
ambicij. Sporazum vsebuje najsodobnejše
določbe o trgovini in trajnostnosti ter vključuje
sankcije, povezane s spoštovanjem Pariškega
sporazuma.

Na svetovni ravni se je Evropska unija na
konferenci Združenih narodov o podnebnih
spremembah (COP26) v Glasgowu novembra
2021 zavzemala za znaten napredek pri izvajanju
Pariškega sporazuma, s čimer bi zagotovili, da
bi svetovni cilj omejitve globalnega segrevanja
na 1,5 °C ostal dosegljiv. Kot zelo inovativna in
industrializirana regija je EU s svojo vodilno
vlogo navdih tudi drugim po svetu. V Glasgowu
je Komisija obljubila milijardo evrov za zaščito
svetovnih gozdov, ki so bistveni za blažitev
podnebnih sprememb in zaščito biotske
raznovrstnosti. Naše pionirsko partnerstvo za
pravičen energetski prehod z Južno Afriko državi
pomaga, da opusti uporabo premoga. To bo model
partnerstva za sodelovanje na področju podnebnih
vprašanj in tehnologije z drugimi partnerji,
vključno z Vietnamom. EU in njene države članice
še naprej največ prispevajo k javnemu
financiranju ukrepov na področju podnebnih
sprememb v gospodarstvih v razvoju. Poleg tega
pa naše zeleno zavezništvo z Japonsko znova
potrjuje naše tesno sodelovanje z demokracijami,
da bi do leta 2050 postali podnebno nevtralni.

Prav tako junija je EU na 12. ministrski konferenci
Svetovne trgovinske organizacije pomagala
zagotoviti dogovor o prelomnem sporazumu
za boj proti škodljivim subvencijam v ribištvu
po vsem svetu. Sporazum bo prepovedal
subvencije za nezakonit, neprijavljen in nereguliran
ribolov ter za prelovljene staleže rib. Gre za
pogubni praksi, zaradi katerih so naši oceani vse
bolj prazni. Da bi Komisija navedeni sporazum
uveljavila in vodila skupni globalni pristop k zaščiti
in obnovi odprtega morja, je predstavila svojo
novo agendo za mednarodno upravljanje oceanov.
Naše oceane ohranjamo za prihodnje generacije.

NAPREDEK PRI
URESNIČEVANJU
EVROPSKEGA DIGITALNEGA
DESETLETJA
EU je vodilna v svetu pri oblikovanju varnega in
zaupanja vrednega digitalnega okolja. Pandemija
koronavirusa je pokazala, kako velike so koristi
digitalizacije v našem vsakdanjiku in zakaj je
digitalni prehod Evrope, ki je osredotočen
na človeka, edina prava pot naprej. Ohranjanje
čezmejnih stikov s prijatelji in družino mora biti
pravica, ne privilegij. Delo in študij na daljavo sta
za številne Evropejce in Evropejke hitro postala
resničnost ter mladim družinam, podjetjem in
podeželskim skupnostim odpirata nove možnosti.
Ker se vse večji delež našega osebnega in
poklicnega življenja odvija v spletnem okolju, je

Maria Teresa Ferres, potomka pete
generacije katalonskih ribičev, je
ustanovila zadrugo „Morje žensk“,
ki spodbuja etičen odnos do morja
in prepoznavnost vloge žensk
v ribiškem sektorju.
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Komisija je januarja 2022 predlagala osnutek
evropske deklaracije o digitalnih pravicah
in načelih. Evropski parlament in Svet sta se
pridružila Komisiji pri pogajanjih o končnem
besedilu, ki ga bodo sprejele vse tri institucije. Ta
predlog sledi številnim pomembnim zakonodajnim
aktom EU, ki ustvarjajo varnejši in svobodnejši
digitalni prostor v Evropi in zunaj nje.

t. i. „vratarjev“, da bi zagotovili odprtost in
pravičnost evropskega enotnega digitalnega trga.
Za te vratarje bodo veljale številne jasno
opredeljene obveznosti in prepovedi, ki velikim
digitalnim podjetjem preprečujejo zlorabo tržne
moči in novim akterjem omogočajo vstop na trg.
Z aktom o digitalnih trgih bo Komisija kot prva
na svetu izvrševala predpise o trgu velikih
tehnoloških podjetij, s katerimi bodo regulirane
najrazličnejše prakse in digitalne storitve.

Komisija je aprila 2021 objavila težko pričakovani
osnutek akta o umetni inteligenci. Ta akt je
najbolj v prihodnost usmerjen poskus na svetu
za regulacijo tehnologij umetne inteligence, saj
določa na tveganju temelječi medsektorski
regulativni pristop k uporabi sistemov umetne
inteligence v EU in na njenem enotnem trgu.
Komisija želi uskladiti pravila o umetni inteligenci
po vsej EU in tako zagotoviti pravno varnost,
spodbuditi naložbe in inovacije na področju
umetne inteligence ter vzpostaviti zaupanje
javnosti v to, da se sistemi umetne inteligence
uporabljajo na način, ki spoštuje evropske
vrednote in temeljne pravice.

Aprila letos je bil dosežen še en prelomni dogovor
o aktu o digitalnih storitvah, ki je prvi tak akt
na svetu na področju digitalne regulacije. Sledi
načelu, da bi moralo biti vse, kar je nezakonito
zunaj spleta, nezakonito tudi na spletu: za zelo
velike spletne platforme in iskalnike bodo veljale
strožje zahteve za zaščito uporabnikov pred
nezakonitimi vsebinami, blagom in storitvami.
Poleg tega bodo morali spletne platforme in
iskalniki oceniti in ublažiti širše nevarnosti, ki jih
njihove dejavnosti in algoritmi lahko pomenijo za
temeljne pravice, dobrobit otrok in državljansko
razpravo. Akt o digitalnih trgih in akt o digitalnih
storitvah sta bila sprejeta na plenarnem
zasedanju Evropskega parlamenta v začetku
julija. Veljati bosta začela letos, uporabljati pa se
bosta začela leta 2023.

S Komisijinim predlogom akta o upravljanju
podatkov, o katerem sta se Evropski parlament
in Svet dogovorila jeseni 2021, se povečuje
zaupanje v souporabo podatkov. Februarja 2022
je bil ta akt dopolnjen s predlogom akta
o podatkih, ki določa nova pravila o tem, kdo
lahko podatke, ki se ustvarijo v vseh gospodarskih
sektorjih v EU, uporablja in do njih dostopa.
Komisija vzpostavlja tudi skupne evropske
podatkovne prostore na strateških področjih, ki
vključujejo zasebne in javne akterje.

Digitalni prehod, osredotočen na človeka, je
temelj štirih stebrov evropskega digitalnega
desetletja: opolnomočenje državljank in
državljanov z digitalnimi znanji in spretnostmi;
digitalizacija podjetij; digitalizacija javnih storitev

Marca 2022 sta sozakonodajalca EU dosegla
mejnik z dogovorom o aktu o digitalnih trgih,
ki ureja dejavnosti velikih digitalnih platform ali

Digitalna znanja
in spretnosti

Digitalna
preobrazba podjetij

Digitalizacija
javnih storitev
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Varne in trajnostne
digitalne infrastrukture

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen med
obiskom podjetja Advanced Semiconductor Materials
Lithography (ASML) v Eindhovnu na Nizozemskem.

treba okrepiti tudi varstvo naših temeljnih pravic
in podatkov na spletu.
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ter krepitev digitalne infrastrukture. Program
politike Pot v digitalno desetletje, o katerem
je bil julija 2022 dosežen dogovor z Evropskim
parlamentom in Svetom, določa konkretne cilje
v okviru teh štirih stebrov in vzpostavlja trden
mehanizem za izvajanje. Z 250 milijardami evrov,
namenjenimi za digitalizacijo iz instrumenta
NextGenerationEU, Evropa napreduje pri vseh
štirih stebrih. Komisija bo na primer letos sprejela
predlog akta o infrastrukturi za povezljivost
za spodbujanje učinkovitejšega in hitrejšega
uvajanja zelo visokozmogljivih elektronskih
komunikacijskih omrežij, vključno z optičnimi
omrežji in omrežji 5G, po vsej EU.

Dve novi področji digitalnega prehoda sta finance
in vesolje, kjer ima EU prav tako pionirsko vlogo.
Komisija in Evropska centralna banka sta se
januarja 2021 dogovorili, da bosta skupaj analizirali
različne možnosti zasnove in povezane regulativne
posledice digitalnega evra. Digitalna oblika
denarja centralne banke bi potrošnikom in podjetjem
omogočila večjo izbiro. Ob upoštevanju digitalizacije,
hitrih sprememb na področju plačil in prihoda
kriptosredstev bi digitalni evro lahko dopolnjeval
gotovino in se odzival na nove plačilne potrebe.
Da bi ohranili finančno stabilnost, hkrati pa
omogočili inovacije in povečali privlačnost
sektorja kriptosredstev, je EU postala prvi
regulator na svetu, ki svoje državljane in
državljanke ščiti pred nekaterimi tveganji,
povezanimi z naložbami v kriptosredstva.
Sozakonodajalca EU sta junija 2022 dosegla
ključni dogovor o uredbi o kriptosredstvih, ki
jo je predlagala Komisija.

Predlog evropskega akta o čipih, ki ga je
Komisija sprejela februarja 2022, je eden vodilnih
projektov za preobrazbo EU. Brez čipov ni digitalne
prihodnosti. Čipi so v naših telefonih, računalnikih,
avtomobilih, medicinskih pripomočkih in vseh
povezanih napravah. Še vedno prisotne motnje
v dobavnih verigah, ki jih je povzročila pandemija,
še povečujejo potrebe po naložbah. Ob tem
moramo izhajati iz vrhunske evropske raziskovalne
baze na področju polprevodnikov, da bi se vrnili
k najsodobnejšim rešitvam pri zasnovi in
proizvodnji. EU in države članice mobilizirajo javne
naložbe v vrednosti 43 milijard evrov, kar je že
pritegnilo največjega proizvajalca čipov v ZDA
k naložbam v EU v vrednosti 19 milijard evrov.

Vesoljski program EU že zagotavlja dragocene
podatke in storitve za najrazličnejše vsakodnevne
uporabe, na primer za podporo pri navigaciji
v komercialnem prevozu in za osebne potrebe,
preciznem kmetovanju in rešitvah za podnebne
spremembe. Evropska komisija je februarja 2022
predlagala tudi dve novi vodilni pobudi za
spodbujanje satelitske varne povezljivosti in
upravljanja vesoljskega prometa.
Svet EU-ZDA za trgovino in tehnologijo,
ustanovljen junija 2021, je učinkovita platforma
Evropske unije in Združenih držav za usklajevanje
njunih pristopov in poglobitev sodelovanja pri
ključnih digitalnih, tehnoloških, gospodarskih in
trgovinskih vprašanjih. Prvo srečanje sveta je
potekalo 29. septembra 2021 v Pittsburghu
v Pensilvaniji, drugo pa 16. maja 2022 v ParisSaclayu v Franciji. Sopredsedujoči iz EU in ZDA so
gradili na trdnih temeljih in napovedali nove pobude
na področju dobavnih verig, prehranske varnosti,
nastajajočih tehnologij, digitalne infrastrukture in
trgovine. Te pobude bodo dodatno okrepile naše
skupne demokratične vrednote in čezatlantsko
globalno konkurenčnost, koristile delavcem in
družinam na obeh straneh Atlantika ter oblikovale
globalni digitalni in tehnološki prehod.

Predlog evropskega
akta o čipih je vodilni
projekt preobrazbe Evrope.
Hkrati je Komisija sprejela revidirano sporočilo
o pravilih o državni pomoči za pomembne
projekte skupnega evropskega interesa, da
bi podprla velike čezmejne infrastukturne naložbe
v prodorne inovacije, na primer za vrednostno
verigo baterij.

Poleg tega sta se predsednica Ursula von der Leyen
in predsednik indijske vlade Narendra Modi aprila
2022 dogovorila o ustanovitvi Sveta EU-Indija za
trgovino in tehnologijo, katerega cilj bo reševanje
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ključnih trgovinskih, gospodarskih in tehnoloških
izzivov ter razvoj sodelovanja na teh področjih.
Evropska unija sodeluje s podobno mislečimi
partnerji po vsem svetu, da bi oblikovali globalna
pravila na digitalnem področju. Nadgrajujemo
digitalne odnose s ključnimi partnerji, da bi določili
pravila za digitalno trgovino, kar povezujemo
s predvidevanjem naših notranjih reform. Na vrhu
EU-Japonska maja 2022 je bilo sklenjeno digitalno
partnerstvo z Japonsko, podobna pogajanja pa
potekajo tudi s Singapurjem in Južno Korejo.

je bilo izbranih še 99 zagonskih podjetij, ki bodo
prejela do 627 milijonov evrov. Junija 2022 je
Komisija začela izvajati podporni ukrep
Evropskega sveta za inovacije v vrednosti 20
milijonov evrov za vsaj 200 inovacijsko intenzivnih
zagonskih podjetij iz Ukrajine ter izbrala še en
sklop 74 inovativnih zagonskih podjetij in MSP.
Ta podjetja naj bi prejela 382 milijonov evrov.
Julija 2022 je bil sprejet novi evropski program
za inovacije, ki vključuje pet glavnih vodilnih
programov, s pomočjo katerih naj bi EU postala
vodilna v svetu na področju inovacijsko intenzivnih
tehnologij. Od zasebnih institucionalnih
vlagateljev bi lahko mobiliziral približno
45 milijard evrov za podporo podjetjem
v razširitveni fazi. Poleg tega bo v njegovem
okviru vzpostavljen program za usposabljanje
milijona posameznikov na področju inovacijsko
intenzivnih znanj in spretnosti, od novih materialov
in sintetične biologije do čiste tehnologije.

RAZISKAVE IN INOVACIJE, KI SE
UMEŠČAJO V SVETOVNI VRH
Program Obzorje Evropa je s sredstvi v višini
95,5 milijarde evrov za obdobje do leta 2027
največji nadnacionalni program za raziskave in
inovacije na svetu. Zeleni in digitalni prehod
v Evropi sta odvisna od vrhunskih raziskav in
inovacij. Komisija je septembra 2021 začela
izvajati pet misij EU na področju raziskav in
inovacij, da bi našla konkretne rešitve za
nekatere naše največje izzive.

Komisija krepi tudi prizadevanja za pionirske
projekte zelene tehnologije z vzpostavitvijo
novega partnerstva med EU in programom
Catalyst, namenjenega spodbujanju in povečanju
naložb v evropske projekte z velikim učinkom na
področju kritičnih podnebnih tehnologij, ki naj bi
omogočile gospodarstvo prihodnosti z ničelno
stopnjo neto emisij (zeleni vodik, trajnostna
letalska goriva, neposredno zajemanje ogljika iz
zraka in dolgoročno shranjevanje energije).
Partnerstvo je bilo sklenjeno na konferenci COP26
in bi lahko do leta 2026 mobiliziralo do 840

Evropski svet za inovacije, ki je vodilna pobuda
programa Obzorje Evropa, je 14. oktobra 2021
izbral 65 inovativnih zagonskih podjetij ter malih
in srednjih podjetij, ki bodo prejela 363 milijonov
evrov sredstev za prodorne inovacije na področjih
zdravstva, digitalnih tehnologij, energije,
biotehnologije, vesolja in drugod. Decembra 2021

PODROČJA MISIJ

Zdravje tal in hrana

Prilagajanje podnebnim
spremembam, vključno
z družbeno preobrazbo

Podnebno nevtralna
in pametna mesta

Boj proti raku

Zdravi oceani, morja ter
obalne in celinske vode
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milijonov evrov sredstev ter prispevalo
k uresničevanju ciljev evropskega zelenega
dogovora in podnebnih ciljev EU za leto 2030.

Zato je Komisija Ursule von der Leyen vzpostavila
mehanizem za pravični prehod, ki bo do leta
2027 mobiliziral do 55 milijard evrov za najbolj
prizadete regije EU. Predlagala je tudi Socialni
sklad za podnebje, ki naj bi se financiral
neposredno iz prihodkov, ustvarjenih z evropskim
sistemom trgovanja z emisijami, da bi najbolj
ranljivim gospodinjstvom v naši družbi pomagali
kriti stroške za energente in prevoz.

Znanstvenice in znanstveniki, ki jih je podprl
Evropski raziskovalni svet, so v preteklem letu
prejeli najvišje mednarodne nagrade s področja
medicinskih raziskav, astrofizike in matematike ter
dve Nobelovi nagradi s področja kemije in fizike.
Nedavne raziskave so pokazale, da je Evropski
raziskovalni svet financiral na stotine raziskovalnih
projektov, ki so ključni za podnebno ukrepanje,
zdravstvene politike in digitalno preobrazbo EU,
več kot desetina prejemnikov nepovratnih sredstev
pa je ustanovila zagonska podjetja ali prenesla
rezultate svojih raziskav na druga podjetja.

Parlament in Svet sta junija 2022
dosegla zgodovinski dogovor
o direktivi o ustreznih
minimalnih plačah.

Poleg tega bo EU s podporo iz programa Obzorje
Evropa do leta 2025 več kot podvojila število
vodikovih dolin (s sedanjih 21 na 50), kar bo
spodbudilo več naložb industrije in držav članic. EU
bo poleg tega razširila obstoječe omrežje vodikovih
dolin tudi na druge dele sveta, in sicer bo razvila 100
vodikovih dolin po vsem svetu z Misijo: inovativnost
(globalna pobuda za pospeševanje inovacij na
področju čiste energije z akcijsko usmerjenim
sodelovanjem). Obenem je Komisija v okviru
programa Erasmus+ dodelila približno štiri milijone
evrov za podporo dolgoročnemu partnerstvu med
industrijo in izobraževanjem, da bi se razvila potrebna
znanja in spretnosti za ekonomijo vodika in dala
na voljo vsem izobraževalnim ustanovam.

Odziv EU na pandemijo in zdaj na rusko vojno proti
Ukrajini deluje zahvaljujoč kombinaciji kratkoročne
prožnosti in dolgoročne vizije. Ta prožen pristop,
ki temelji na vrednotah evropskega socialnega
tržnega gospodarstva, je zajet v programu
Komisije za začasno podporo za ublažitev tveganj
za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE).
Instrument SURE je delodajalcem pomagal, da so
z izplačevanjem plač v času omejitev gibanja
lahko obdržali zaposlene. V neposredno korist
prejemnikov je bilo 19 državam članicam
izplačanih 92 milijard evrov finančne pomoči.
Samo v letu 2020 je instrument SURE podprl
približno 31 milijonov ljudi v EU in 2,5 milijona
podjetij. SURE je podprl skoraj 30 % vseh
zaposlenih in četrtino vseh podjetij v 19 državah
upravičenkah. V letu 2021 je instrument še naprej
ščitil delovna mesta, hkrati pa je postavil temelje
za trdno okrevanje gospodarstva.

Po invaziji Rusije na Ukrajino je EU prekinila
sodelovanje ruskih javnih subjektov in z njimi
povezanih ustanov v programih EU za raziskave in
inovacije, izključila prihodnje sodelovanje z vsemi
ruskimi pravnimi subjekti in začela izvajati podporne
ukrepe za ukrajinsko raziskovalno skupnost.
Ukrajina je že upravičena do financiranja EU
v okviru programa Obzorje Evropa. Komisija je
prek novega ukrepa Marie Skłodowske-Curie že
namenila 25 milijonov evrov, in sicer je 200
ukrajinskim akademičarkam in akademikom
dodelila štipendije za raziskave na univerzah v EU.

NIHČE V EVROPI NE SME BITI
PREZRT
Socialna pravičnost mora biti v središču zelenega
in digitalnega prehoda ter odražati vrednote
evropskega socialnega tržnega gospodarstva.
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in materialno pomoč tistim, ki jo najbolj
potrebujejo.

SURE je podprl skoraj 30 % vseh zaposlenih
in četrtino vseh podjetij v 19 DRŽAVAH
UPRAVIČENKAH.

Tudi državna pomoč je bila pomemben del
gospodarskega odziva Komisije na pandemijo.
Od začetka krize je Komisija sprejela več kot
1 430 sklepov o državni pomoči, s katerimi je
odobrila blizu 1 010 nacionalnih ukrepov
v skupnem znesku približno 3,2 bilijona evrov.
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči ob
izbruhu COVID-19 je bil do 30. junija 2022
postopoma ukinjen.

92 MILIJARD EVROV
ﬁnančne pomoči

je bilo izplačanih

Komisija je novembra 2021 sprejela sporočilo
o politiki konkurence, primerni za spopadanje
z novimi izzivi, ki poudarja pomembno vlogo te
politike na poti Evrope k okrevanju, zelenemu in
digitalnemu prehodu ter oblikovanju odpornega
enotnega trga. V sporočilu je poudarjena vgrajena
sposobnost politike konkurence za prilagajanje
novim tržnim razmeram, prednostnim nalogam
politike in potrebam strank. Poleg tega Komisija
trenutno izvaja pregled orodij politike konkurence,
da bi zagotovila, da vsi njeni instrumenti (nadzor
združitev, monopolov in državnih pomoči) še
naprej ustrezajo svojemu namenu ter dopolnjujejo
obstoječi nabor orodij.

19 državam
članicam

Danes ima EU najmočnejši trg dela v zadnjih
desetletjih. Od začetka leta 2021 do začetka leta
2022 je bilo v EU ustvarjenih skoraj
6 milijonov delovnih mest. Ko si je gospodarstvo
opomoglo, so države članice postopoma prešle
z izrednih shem skrajšanega delovnega časa na
v prihodnost usmerjene ukrepe na trgih dela
v skladu s priporočilom Komisije o učinkoviti
aktivni podpori zaposlovanju (EASE). Kljub
resnemu gospodarskemu vplivu ruske vojne proti
Ukrajini na nekatere sektorje so podatki
o zaposlenosti v EU do zdaj ostali večinoma
nespremenjeni, brezposelnost pa je dosegla
rekordno nizko raven (6,0 % v juniju 2022).
Čeprav prevladuje povečana gospodarska
negotovost, tekoče projekcije kažejo, da naj bi
zaposlenost v letu 2023 še naprej rasla.

Kot je pokazala pandemija, je močno socialno
tržno gospodarstvo, ki na prvo mesto postavlja
dobrobit ljudi, najodpornejši model za tehnološko
usmerjen svet po pandemiji. V akcijskem načrtu
za evropski steber socialnih pravic, sprejetem
marca 2021, so bili predlagani trije ambiciozni
krovni cilji EU za leto 2030 na področju
zaposlovanja, znanj in spretnosti ter zmanjševanja
revščine, ki so jih voditelji in voditeljice EU
pozdravili na vrhu v Portu. Evropski socialni
sklad je s skupnim proračunom 99 milijard evrov
ključni finančni instrument za izvajanje
evropskega stebra socialnih pravic. Junija 2022
so vse države članice predložile svoje nacionalne
cilje in pokazale svojo zavezanost izpolnitvi
obljub, danih na vrhu v Portu.

Še eno orodje za skupno okrevanje po vsej EU,
zlasti za spodbujanje rasti v manj razvitih
regijah, je bila pomoč pri okrevanju za kohezijo
in območja Evrope (REACT-EU). Skladi kohezijske
politike so prejeli znatna dodatna sredstva
v vrednosti več kot 50 milijard evrov. REACT-EU
je bil prvi instrument, uporabljen v okviru
NextGenerationEU, prvo izplačilo pa je bilo
izvršeno že junija 2021. To hitro ukrepanje je
ublažilo učinek krize, ki jo je povzročila pandemija,
in je pomagalo premostiti obdobje do
dolgoročnega načrta za okrevanje. REACT-EU
podpira podjetja in njihov razvoj, krepi zdravstvene
sisteme, financira programe usposabljanja in
sheme zaposlovanja ter zagotavlja šolsko opremo

Evropski program znanj in spretnosti,
predstavljen julija 2020, je petletni načrt za pomoč
posameznikom in podjetjem, da izpopolnijo
obstoječa znanja in spretnosti ter razvijejo nova,
zapolnijo prazna delovna mesta in so uspešni v bolj
zelenem, bolj digitalnem gospodarstvu. Pakt za
znanja in spretnosti, ki se je začel izvajati novembra
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mikrokvalifikacijah. Da bi Evropa ostala
v svetovnem vrhu na področju izobraževanja, je
Komisija sprejela evropsko strategijo za
univerze, ki bo s širšim in tesnejšim
nadnacionalnim sodelovanjem močno izboljšala
konkurenčnost naših visokošolskih sistemov. To
bo ustvarilo boljše pogoje za razvoj talentov
v družbi, ki temelji na znanju.

Krovni cilji za leto 2030,
določeni v akcijskem načrtu za
evropski steber socialnih pravic
vsaj

78 %

Parlament in Svet sta junija 2022 dosegla
zgodovinski dogovor o direktivi o ustreznih
minimalnih plačah, ki ga je Komisija predlagala
oktobra 2020. Ta akt je že od začetka prednostna
naloga Komisije Ursule von der Leyen in bo
pomagal izboljšati ustreznost minimalnih plač ter
povečati dostop delavcev in delavk do zaščite, ki
jo zagotavlja minimalna plača po vsej EU.

prebivalstva, starega od 20
do 64 let, bi moralo biti do leta
2030 zaposlenega

vsaj

60 %

vseh odraslih bi moralo biti
do leta 2030 vsako leto deležnih
usposabljanja

Za zaščito delavcev pred novimi izzivi, povezanimi
z digitalizacijo v svetu dela, je Komisija decembra
2021 predlagala direktivo o izboljšanju
delovnih pogojev pri platformnem delu. Cilj
predloga je zagotoviti, da se osebam, ki delajo
prek digitalnih platform dela, dodeli pravni
zaposlitveni status, ki ustreza njihovi dejanski
ureditvi dela, ter da lahko uživajo pravice delavcev
in socialne ugodnosti, do katerih so upravičeni.
Predlog obravnava tudi zapleteno vprašanje
algoritemskega upravljanja na platformah, da se
zagotovita človeški nadzor in preglednost.

za vsaj

15 milijonov

bi bilo treba zmanjšati število
ljudi, ki jim grozi revščina ali
socialna izključenost

2020, združuje podjetja, delavce, lokalne organe,
socialne partnerje, ponudnike usposabljanja in
zavode za zaposlovanje, da bi identificirali znanja
in spretnosti, ki bodo potrebni v različnih sektorjih,
ter sprejeli zaveze za prekvalifikacijo delavcev. Pakt
je doslej podpisalo več kot 600 organizacij, ki so
se zavezale, da bodo pomagale pri strokovnem
izpopolnjevanju 1,5 milijona ljudi.

Komisija je decembra predstavila tudi akcijski
načrt za socialno gospodarstvo. Okrepljena
podpora socialnemu gospodarstvu bo po eni
strani prispevala k ustvarjanju novih delovnih
mest, po drugi strani pa organizacijam omogočila,
da povečajo svoj družbeni učinek po vsej EU.
Akcijski načrt omogoča, da organizacije socialnega
gospodarstva uspevajo in rastejo, saj povečuje
njihovo prepoznavnost, vzpostavlja ustrezen okvir
politike in pravni okvir ter jim pomaga pri zagonu
in širitvi.

Svet je junija 2022 sprejel priporočila
o individualnih učnih računih in

Ko je Rusija napadla Ukrajino, se je romunska
poslovna skupnost povezala in zagnala platformo
jobs4ukr.com za pomoč ukrajinskim beguncem in
begunkam pri iskanju zaposlitve v EU.
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državam omogočiti boljšo, na vrednotah
temelječo izbiro. EU bo pri uresničevanju te
pobude tesno sodelovala s podobno mislečimi
partnerji.

Na svetovni ravni imajo EU in njene države članice
vodilno vlogo pri reformi davka od dohodkov
pravnih oseb. Komisija je leta 2021, potem ko je
137 držav podpisalo mednarodni sporazum
o 15-odstotni efektivni davčni stopnji, predlagala
direktivo, ki zagotavlja minimalno efektivno
davčno stopnjo za globalne dejavnosti velikih
multinacionalnih skupin. S predlogom se izpolnjuje
zaveza EU, da bo izjemno hitro ukrepala in med
prvimi izvedla zgodovinski svetovni dogovor
o davčni reformi, katerega cilj je vnesti
pravičnost, preglednost in stabilnost v mednarodni
okvir za davke od dohodkov pravnih oseb.

Zahvaljujoč strategiji Global Gateway EU pomaga
graditi dve tovarni v Ruandi in Senegalu za
proizvodnjo najsodobnejših cepiv na osnovi
mRNA. Od naslednjega leta se bodo ta cepiva
prodajala v afriške države po neprofitnih cenah.
Podobno sodelovanje poteka tudi z Gano in Južno
Afriko. Strategija Global Gateway že podpira
pobudo Veliki zeleni zid, da bi spodbudili
proizvodnjo hrane od Nigra in Senegala do
Etiopije kot varovalo pred neustrezno prehransko
varnostjo in podnebnimi spremembami.

STARTEGIJA EVROPE „GLOBAL
GATEWAY“ ZA POVEZLJIVOST
S SVETOM

EU ogromno vlaga v vzpostavitev varnosti,
stabilnosti in blaginje v evropskem sosedstvu.
Zahodnemu Balkanu EU namenja gospodarski
in naložbeni sveženj v vrednosti skoraj 30 milijard
evrov, kar je tretjina svetovnega bruto domačega
proizvoda regije. Gre za deset vodilnih naložb na
področju trajnostnega prometa, čiste energije,
okolja in podnebja, digitalne prihodnosti,
zasebnega sektorja in človeškega kapitala.
Naložbe EU podpirajo tudi hiter prehod na zeleno
energijo na Zahodnem Balkanu in postopno
opuščanje premoga kot primarnega vira energije.
EU je leta 2022 naredila tudi ključni korak
k začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in
Severno Makedonijo.

Predsednica Ursula von der Leyen je jeseni 2021
napovedala strategijo Global Gateway –
evropsko ponudbo svetu, ki potrebuje obsežne
naložbe: naložbe v čisto energijo, ceste in
mostove, odporne proti poplavam, ter stavbe,
odporne proti skrajnim vročinskim valovom;
naložbe za pripravo zdravstvenih sistemov na
pandemije v prihodnosti in prilagoditev kmetijstva
bolj sušnim razmeram; naložbe za opremljanje
naših delavcev in delavk z znanji in spretnostmi,
ki ustrezajo delovnim mestom prihodnosti; ali
naložbe v digitalno infrastrukturo, ker so podatki
gorivo novega gospodarstva.
Strategija Global Gateway bo olajšala takšne
naložbe, tako javne kot zasebne. To bo spodbudilo
pametne, čiste in varne povezave v digitalnem,
energetskem in prometnem sektorju ter okrepilo
zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne
sisteme po vsem svetu. EU zato povečuje ponudbo
svojim partnerjem za podporo velikim
infrastrukturnim projektom po vsem svetu,
pri čemer se osredotoča na pospeševanje
zelenega in digitalnega prehoda. Ekipa Evropa
namerava do leta 2027 mobilizirati do
300 milijard evrov naložb, od tega polovico
v Afriki.
Strategija Global Gateway temelji na petih
načelih: trajnostnost; širjenje človekovih in
socialnih pravic; dobro upravljanje; varnost in
privabljanje zasebnih naložb. Z njo želimo
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EU za vzhodno partnerstvo mobilizira naložbe
v višini do 17 milijard evrov v vseh sektorjih. To
vključuje projekte digitalne povezljivosti, kot sta
postavitev optičnega kabla pod Črnim morjem
in razvoj visokohitrostne širokopasovne
infrastrukture. Prav tako želimo vzpostaviti
prometne linije, ki bi olajšale prevoz ljudi in blaga
med Kavkazom in EU. Dodatnih 30 milijard evrov
je bilo vloženih v južno sosedstvo, predvsem
v infrastrukturo za energijo iz obnovljivih virov.

Naložbe strategije Global Gateway so trajnostne
tako za okolje kot za finance naših partnerjev.
Naše naložbe bodo na prvo mesto vedno
postavljale ljudi. V zvezi s tem bomo projekte
vedno sooblikovali z našimi partnerji, da bi
zagotovili trajne koristi za lokalne skupnosti.
Evropa ima za to jasen strateški interes. Zanima
nas sodelovanje za dobro našega planeta,
krepitev odpornosti naših sosedskih držav in
partnerjev na vse vrste šokov ter nadomestitev
netrajnostnih odvisnosti z bolj uravnoteženo
soodvisnostjo.

GLOBAL GATEWAY: PET NALOŽBENIH PRIORITET

DIGITALNO
PODROČJE

PODNEBJE
IN ENERGIJA

EU bo
podpirala
odprt in varen
internet

EU bo podpirala
naložbe in
pravila, ki utirajo
pot prehodu na
čisto energijo

PREVOZ
EU bo podpirala
vse vrste
zelenega,
pametnega
in varnega
prevoza

IZOBRAŽEVANJE
IN RAZISKAVE

ZDRAVJE
EU bo pomagala
okrepiti dobavne
verige in lokalno
proizvodnjo
cepiv

EU bo vlagala
v visokokakovostno
izobraževanje
s posebnim
poudarkom na
dekletih in ženskah
ter ranljivih skupinah
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4. S
 TEBRI EVROPSKE
DEMOKRACIJE
fundacijah ter pravil o „mobilnih državljanih“ EU
(ki živijo v drugi državi EU od države, katere
državljanstvo imajo). Takih državljanov in
državljank je približno 13,5 milijona, a jih le malo
uveljavlja volilno pravico na evropskih in lokalnih
volitvah. Novi predlogi bodo mobilnim državljanom
olajšali udeležbo na volitvah.

KOMISIJA BRANI
DEMOKRACIJO IN NAČELO
PRAVNE DRŽAVE
Demokracija na evropski celini je ogrožena. Ruska
agresija proti Ukrajini je vojna proti sami
demokraciji. To je vojna proti ideji, da lahko zgolj
ukrajinsko prebivalstvo samo sprejema suverene
odločitve o svoji lastni prihodnosti. Naša podpora
Ukrajini izhaja neposredno iz naših
demokratičnih vrednot. Ukrajinci in Ukrajinke
v Uniji vidijo demokracijo, človekove pravice,
pravno državo ter posamično in gospodarsko
svobodo. To so vrednote, za katere se danes
zavzema Evropska unija. Vendar naše demokracije
ne moremo jemati za samoumevno. Vsak dan jo
je treba negovati in zanjo skrbeti. Komisija Ursule
von der Leyen si za to prizadeva od začetka
svojega mandata.

Komisija je varuhinja Pogodb. Njena dolžnost
je, da zaščiti pravice državljank in državljanov EU,
ne glede na to, kje v Uniji živijo. Pravna država je
vezivo Evropske unije. Je ključna za zaščito
vrednot, na katerih temelji EU: demokracije,
svobode, enakosti in spoštovanja človekovih
pravic. K temu se je zavezalo vseh 27 držav
članic, ki sestavljajo EU kot suverene države in
svobodno prebivalstvo.
Komisija Ursule von der Leyen je uvedla
zgodovinske ukrepe za okrepitev zmogljivosti EU
za spodbujanje in zaščito pravne države. Komisija
je vzpostavila celovit mehanizem pravne
države, ki določa postopek letnega dialoga
z Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo,
skupaj z državami članicami, nacionalnimi
parlamenti, civilno družbo in drugimi deležniki na
področju pravne države.

Predstavniška demokracija potrebuje tudi stalno
pomlajevanje. Komisija je novembra 2021
v okviru ukrepov za zaščito integritete volitev in
odprte demokratične razprave, napovedanih
v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo,
predstavila predlog o preglednosti in ciljanem
političnem oglaševanju. V skladu
s predlaganimi pravili bi bilo treba vsak politični
oglas jasno označiti kot tak in vključiti informacije,
med drugim, o tem, kdo je zanj plačal in koliko.
Komisija je predlagala tudi posodobitev sedanjih
pravil EU o evropskih političnih strankah in

Za olajšanje tega dialoga Komisija izdaja letna
poročila EU o stanju pravne države, ki se
osredotočajo na štiri ključna področja: pravosodne
sisteme, protikorupcijske okvire, pluralnost
medijev in druga institucionalna vprašanja,
povezana s sistemom zavor in ravnovesij. Vsako
poročilo ocenjuje razmere v EU kot celoti, poleg
tega pa vključuje 27 poglavij o državah, v katerih
je obravnavan razvoj v državah članicah. Do zdaj
so bila objavljena tri letna poročila o pravni
državi, nazadnje julija 2022. Z letošnjim letom
poročila vključujejo konkretna priporočila za
države članice.
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Komisija je odgovorna za zaščito proračuna EU
pred kršitvami načela pravne države. Od leta
2021 ima proračun Unije dodatno raven zaščite
pred kršitvami načel pravne države. To je
posledica splošnega režima pogojenosti za
zaščito proračuna EU, znanega tudi kot „uredba
o pogojenosti“, ki velja od januarja 2021. Ta
mehanizem je v samem jedru instrumenta
NextGenerationEU in evropskega proračuna. Če
se ugotovi, da kršitve načela pravne države
v kateri koli državi članici vplivajo ali predstavljajo
resno tveganje vplivanja na dobro finančno
poslovodenje proračuna EU ali finančne interese
EU, je treba ukrepati.

Evropska unija danes vlaga več kot kdaj koli prej,
da bi pospešila skupno okrevanje in odpravila našo
odvisnost od ruskih fosilnih goriv. Zato moramo
posebno pozornost nameniti pravilni in učinkoviti
porabi teh sredstev. To ni le bistven element naših
demokracij; v tem ključnem trenutku ustvarja tudi
zaupanje vlagateljev in podjetij.
Demokracija in pravna država sta tudi v središču
pristopnega procesa EU. To državljani in državljanke
Zahodnega Balkana, Ukrajine, Moldavije in Gruzije
pričakujejo od svojih držav in te vrednote pri
metodologiji širitve tvorijo jedro pristopa, da se
najprej obravnavajo temeljne prvine.

Komisija je 27. aprila 2022 madžarskim
organom poslala pisno obvestilo v skladu
z uredbo o pogojenosti. V njem je navedla, da več
vprašanj v zvezi s pravno državo na Madžarskem
vpliva ali predstavlja resno tveganje vplivanja na
dobro finančno poslovodenje proračuna Unije ali
zaščito finančnih interesov Unije. S tem uradnim
obvestilom se je začel postopek, v okviru katerega
je Komisija z nacionalnimi organi razpravljala
o tem, kako bi se zadevna vprašanja lahko
konstruktivno obravnavala. Madžarska je 22.
avgusta predložila pripombe in predlagala
popravne ukrepe. Komisija zdaj preučuje njen
odgovor, preden se odloči, ali bo predlagala
ukrepe, ki jih nato sprejme Svet.

NOVINARSTVO IN SVOBODA
GOVORA
Eno temeljnih načel demokracije je, da vlada služi
ljudem. Demokracije svoje državljane
opolnomočajo, da sprejemajo odločitve in od
svojih izvoljenih uradnikov zahtevajo odgovornost.
Za to je potreben prost dostop do kakovostnih
informacij. Zato sta svoboda in pluralnost
medijev bistveni za ustrezno delovanje
demokratičnega sistema in sta prednostno
področje v akcijskem načrtu za evropsko
demokracijo.
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Predsednica von der Leyen je decembra 2021
predsedovala srečanju voditeljev in voditeljic na
vrhu za demokracijo, ki ga je gostil predsednik ZDA
Biden, kjer je dejala, da „moramo vsak dan negovati
demokracijo in se jo truditi izboljšati, saj vemo, kako
hitro in s kakšnimi pretresljivimi posledicami se
zgodovina lahko spremeni.“. Komisija je napovedala
novi program Globalna Evropa za človekove
pravice in demokracijo v vrednosti 1,5 milijarde
evrov, s katerim naj bi EU do leta 2027 okrepila
podporo za spodbujanje in varstvo človekovih
pravic, temeljnih svoboščin, demokracije, pravne
države ter delovanja organizacij civilne družbe in
zagovornikov človekovih pravic po vsem svetu.

večinoma v obliki manjših donacij na tisoče ljudi po
vsem svetu. Te donacije so namenjene neposredno
ukrajinskim novinarjem in novinarkam za kritje
operativnih stroškov poročanja o vojni, zagotovitev
nujne opreme ter preselitev ali vzpostavitev novih
pisarn v varnih ukrajinskih mestih ali v EU.
Vendar se novinarji tudi znotraj EU soočajo z vse
večjimi izzivi. Zaradi tehnoloških in digitalnih
sprememb v medijskem okolju, ki jih je pandemija
koronavirusa še pospešila, ter vse pogostejših
groženj novinarjem in novinarkam ter napadov
nanje se številni med njimi soočajo z vse večjimi
ovirami pri opravljanju bistvenega dela za
demokracijo. Komisija je doslej izvedla ali pripravlja
tri ukrepe za obrnitev teh trendov.
Prvič, septembra 2021 je državam članicam
predstavila priporočila o tem, kako izboljšati
varnost novinarjev in novinark na spletu in
zunaj njega. Ključne pobude vključujejo vzpostavitev
neodvisnih nacionalnih podpornih služb, vključno
s telefonskimi številkami za pomoč, pravnim
svetovanjem, psihološko podporo, večjo zaščito
novinarjev med demonstracijami ter zatočišči za
novinarje in medijske delavce, ki se soočajo
z grožnjami.
Drugič, aprila 2022 je Komisija predlagala trdno
zakonodajo za zaščito novinarjev in
zagovornikov človekovih pravic pred tožbami,
vloženimi z zlorabo procesnih pravic. Novi
ukrepi bodo sodnikom omogočili hitro zavrnitev
strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti
(t. i. tožbe SLAPP – strategic litigation against public
participations) ter novinarje in zagovornike
človekovih pravic opolnomočili, da spregovorijo
o vprašanjih v javnem interesu.

Pogumni novinarji in novinarke
tvegajo življenje, ko poročajo
o humanitarnih posledicah vojne
v Ukrajini. Frederic Leclerc-Imhoff iz
Francije je bil star komaj 32 let, ko
je izgubil življenje v ruskem napadu
na humanitarni konvoj v Ukrajini.

In tretjič, Komisija zdaj predstavlja akt o svobodi
medijev. Akt bo v pravo EU prvič uvedel skupne
zaščitne ukrepe za zaščito pluralnosti in uredniške
neodvisnosti medijev. Svoboda in pluralnost medijev
ter varnost novinarjev se spremljajo tudi v letnih
poročilih o stanju pravne države.

Komisija dejavno podpira ukrajinske neodvisne
medije in civilno družbo v okviru 335 milijonov
evrov vredne humanitarne pomoči, ki se zagotavlja
Ukrajini. Tudi evropska civilna družba krepi podporo
ukrajinskim novinarjem in novinarkam.
Dan po ruskem napadu na Ukrajino, 25. februarja,
se je skupina malih vseevropskih medijskih
partnerjev, vključno s fundacijo Are We Europe,
povezala s ciljem zbrati 150 000 evrov kot sklad
za izredne razmere za ukrajinske medijske
organizacije in posamezne novinarje. Teden dni
pozneje so s kampanjo „Keep Ukraine’s Media
Going“ v Ukrajini zbrali več kot 1,5 milijona evrov,

UNIJA ENAKOSTI
V politiki, podjetništvu in družbi kot celoti lahko
ves naš potencial uresničimo le, če bomo izkoristili
vse naše talente in raznolikost. Inovacije
nastanejo, ko se povežejo ljudje iz različnih okolij
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Enakost in boj proti diskriminaciji sta temeljni
vrednoti vsake demokracije. Enakost žensk in
moških je temeljna vrednota EU, določena v členu
2 Pogodbe o Evropski uniji. Vključevanje in
raznolikost spodbujata tudi inovacije in
gospodarsko produktivnost. Deset let po tem, ko
je Komisija prvič predlagala direktivo za
izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov
v upravnih odborih družb, sta sozakonodajalca
dosegla dogovor o tem aktu zahvaljujoč
obnovljenim prizadevanjem Komisije Ursule von
der Leyen.

spola, kar vključuje deljenje intimnih fotografij
brez soglasja, kibernetsko zalezovanje, kibernetsko
nadlegovanje in spodbujanje k nasilju ali sovraštvu
na spletu. Nova pravila krepijo dostop žrtev do
sodnega varstva in spodbujajo države članice, da
poskrbijo za lažji dostop do podpore.
Zunaj EU pobuda Spotlight, ki je skupni ukrep
EU in Združenih narodov za boj proti vsem oblikam
nasilja nad ženskami in dekleti, dosega izjemne
rezultate. S kampanjami za spremembo obnašanja
je dosegla 130 milijonov ljudi po vsem svetu.
V sodelujočih državah so se podvojile obsodbe za
nasilje zaradi spola, tisoč lokalnim organizacijam
za pravice žensk pa sta bila zagotovljena večja
vloga in vpliv. Pobuda Spotlight, ki se je še zlasti
aktivno izvajala med pandemijo COVID-19, je
pomagala več kot 1,6 milijona ženskam in
dekletom, da so lahko koristile lokalne storitve za
žrtve nasilja zaradi spola.

Diskriminacija pri plačilu za delo ostaja težava.
Komisija je zato marca 2021 predstavila predlog
direktive za okrepitev uporabe načela enakega
plačila za enako delo z mehanizmi za
preglednost plačil in izvrševanje. Poleg tega se
je v okviru programa Komisije Obzorje Evropa
začel pilotni projekt women TechEU, ki ženske
postavlja v ospredje inovacijsko intenzivnih
tehnologij. Women TechEU obravnava vrzel med
spoloma na področju inovacij, tako da vsako leto
podpre 130 tehnoloških zagonskih podjetij, ki jih
vodijo ženske.

Komisija sodeluje z državami
članicami pri pripravi, sprejetju
in izvajanju nacionalnih
akcijskih načrtov za
LGBTIQ+ in boj proti
rasizmu.

Nasilje zaradi spola je še vedno grozljiva
resničnost za premnogo žensk v EU. Komisija je
marca 2022 predlagala pravila na ravni EU za
odpravo nasilja nad ženskami zaradi spola in
nasilja v družini. Predlagana direktiva bo
inkriminirala posilstvo na podlagi odsotnosti
privolitve ter pohabljenje ženskih spolovil.
Inkriminirala bo tudi kibernetsko nasilje zaradi

Evropska komisija se zavzema za pluralistično,
spolno enakostno in vključujočo družbo, v kateri
so LGBTIQ+ osebe, manjšine ali invalidi
obravnavani enako kot vsi ostali člani družbe.
Posebna projektna skupina za enakost si
prizadeva za vključevanje enakosti v vsa področja
politike.
V EU ne smemo dopuščati diskriminacije. Komisija
sodeluje z državami članicami pri pripravi,
sprejetju in izvajanju nacionalnih akcijskih
načrtov za LGBTIQ+ in boj proti rasizmu ter
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politični dogovor med sozakonodajalcema glede direktive
o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi
direktorji družb, ki kotirajo na borzi.

in z različnimi perspektivami. Ob demografskih
izzivih, s katerimi se soočamo, si ne moremo
privoščiti, da ne bi opolnomočili vseh članov in
članic raznolikih družb ter izkoristili njihovega
potenciala.
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je v zvezi s tem aprila oziroma marca 2022 izdala
ustrezne smernice. Decembra 2021 je sprejela
prve ukrepe za razširitev seznama kaznivih
dejanj, ki zahtevajo pristop EU, na sovražni
govor in kazniva dejanja iz sovraštva. Ko bo
pobuda dogovorjena s Svetom, bo zagotovila
minimalna skupna pravila o tem, kako opredeliti
kazniva dejanja in sankcije, ki se bodo uporabljale
v vseh državah članicah EU. Komisija kot varuhinja
pogodb nemudoma začne postopke za
ugotavljanje kršitev temeljnih pravic, kot je
na primer storila v zvezi s kršitvami zoper
skupnost LGBTIQ+ na Madžarskem in Poljskem.

je nezdružljiv s temeljnimi vrednotami Evrope,
vendar danes v Evropi žal še vedno obstaja.
Strategija EU za boj proti antisemitizmu in
negovanje judovskega življenja, sprejeta
oktobra 2021, določa vrsto ukrepov za okrepitev
boja proti vsem oblikam antisemitizma, prvič pa
tudi za spodbujanje judovske dediščine in kulture
ter boj proti antisemitizmu zunaj EU. Države
članice zdaj pripravljajo nacionalne akcijske
načrte, ki naj bi bili končani do konca leta 2022.
V naših družbah ni prostora za kakršno koli obliko
nasilja, še zlasti nad otroki. Komisija je 11. maja
2022 predlagala novo zakonodajo EU za
preprečevanje spolne zlorabe otrok na
spletu in boj proti njej. Na podlagi predlaganih
pravil EU bodo morali ponudniki storitev zaznavati,
prijavljati in odstranjevati posnetke spolne
zlorabe otrok. Novi neodvisni center EU za boj
proti spolni zlorabi otrok bo tesno sodeloval
z nacionalnimi organi kazenskega pregona,
Agencijo Evropske unije za sodelovanje na
področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
kaznivih dejanj ter podpornimi skupinami za
reševanje in opolnomočanje žrtev ter
privedbo storilcev pred sodišče.
Istega dne je Komisija sprejela novo evropsko
strategijo za boljši internet za otroke. Poleg
povečanja naložb v digitalno izobraževanje otrok
Komisija in deležniki razvijajo pravila za starosti
primerno zasnovo spletnih storitev, pri čemer
dejavno sodelujejo otroci. Začela so veljati tudi
pravila o odstranjevanju terorističnih vsebin na
spletu. Ti standardi bodo v skladu z našim
vodilnim aktom o digitalnih storitvah. Otroci po
vsem svetu, ne le v Evropi, bodo varnejši in bolj
opolnomočeni.

Anna Ohnweiler je ena od
ustanoviteljic pobude „Omas
gegen rechts“ (stare mame
proti ekstremizmu) za boj proti
antisemitizmu, rasizmu in sovraštvu
do žensk.
Za doseganje sprememb na terenu je bistveno
ukrepanje na lokalni ravni. V tem duhu je bila
aprila 2022 prvič podeljena nagrada evropskih
prestolnic vključevanja in raznolikosti kot
priznanje za prizadevanja krajev, mest in regij
v Evropi za spodbujanje vključevanja in ustvarjanje
družb brez diskriminacije in sovraštva. Platforma
za invalidnost zagotavlja še eno okolje, ki
deležnikom omogoča izmenjavo izkušenj in
dobrih praks, medsebojno učenje in sodelovanje.

Prikrajšanost in izključenost v zgodnjem otroštvu
vplivata na sposobnost otrok, da pozneje
v življenju uspejo. Cilj evropskega jamstva za
otroke je, da se ta začarani krog prekine.
Državam članicam zagotavlja smernice in
sredstva za podporo pomoči potrebnim otrokom
z zagotavljanjem dostopa do izobraževanja,
zunajšolskih dejavnosti, zdravih šolskih obrokov
in zdravstvenega varstva. Komisija je leta
2022 pomagala 10 državam članicam pri
prizadevanjih, da bi njihovi izobraževalni sistemi
postali bolj vključujoči, in sicer s podpiranjem

Evropski Judje in judovske skupnosti že več kot
dve tisočletji prispevajo k razvoju Evrope in so
neločljiv del evropske identitete. Antisemitizem
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DEMOGRAFIJA, PODEŽELSKA
OBMOČJA IN RAZNOLIKOST

vključevanja invalidnih otrok ali otrok iz
migrantskih ali ranljivih okolij.
Od začetka vojne v Ukrajini je več kot dva
milijona ukrajinskih otrok poiskalo zatočišče
v Evropski uniji. Ti otroci imajo enake pravice
in zaščito kot otroci, ki so državljani EU. Spodbudno
je videti, da so dobrodošli v šolah v vseh državah
članicah. Zaslužijo si najboljšo izobrazbo in
oskrbo, da se bodo lahko po koncu vojne vrnili
domov in pomagali pri obnovi Ukrajine ter jo
usmerjali na njeni evropski poti.

Evropa je doživela in še naprej doživlja korenite
demografske spremembe. Pričakovana
življenjska doba ob rojstvu se je v EU v zadnjih
petih desetletjih podaljšala za 10 let. To je
izjemen dosežek, ki kaže na moč in pomen našega
socialnega tržnega gospodarstva. Vendar staranje
prebivalstva vpliva na naš način življenja, naš
socialni model in politike pa moramo prilagoditi
tej novi realnosti.
Zato je Komisija že na začetku svojega mandata
sprejela zeleno knjigo o staranju in začela
široko javno razpravo o izzivih in priložnostih, ki
obravnavajo dolgoročne posledice staranja za
vse generacije. Rezultati javnega posvetovanja
se bodo v veliki meri odražali v evropski
strategiji oskrbe, ki jo bo Komisija predstavila
septembra 2022.

Evropska podeželska
območja, na katerih živi
skoraj 30 % prebivalstva EU
in ki pokrivajo 80 % njenega
ozemlja, dejavno sooblikujejo
zeleni in digitalni prehod EU.

Anastasiia Konovalova je pobegnila
iz Odese v Bukarešto, kjer zdaj
v osnovni šoli poučuje ukrajinske
otroke. Stara je 30 let.

€

MOČNEJŠA
PODEŽELSKA OBMOČJA
Opolnomočene skupnosti

POVEZANA
PODEŽELSKA OBMOČJA
Globlja digitalna
povezljivost

Boljši dostop do storitev
Socialne inovacije

Prometne povezave in nove
oblike mobilnosti
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gospodarskih dejavnosti

Podnebni ukrepi
Socialna kohezija

Izboljšanje dodane
vrednosti kmetijskih
in kmetijsko-živilskih
dejavnosti
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Prihodnost Evrope je odvisna tudi od podeželskih
območij, na katerih živi skoraj 30 % prebivalstva
EU (137 milijonov ljudi) in ki predstavljajo 80 %
njenega ozemlja. Podeželska območja dejavno
sooblikujejo zeleni in digitalni prehod v EU.
Delo in študij na daljavo sta za številne Evropejce
in Evropejke hitro postala realnost ter mladim
družinam, podjetjem in podeželskim skupnostim
odpirata nove možnosti. Inovacije na področju
trajnostnega kmetijstva niso koristne le za zdravje
ljudi in podnebje, temveč tudi za prehransko varnost
Evrope.

združuje zanesljivo in pravično upravljanje meja
z učinkovitimi in humanimi pravili o azilu in
migracijah. Komisija je 2. junija 2021 predstavila
novo strategijo za okrepitev schengenskega
območja, da bi zagotovila učinkovito upravljanje
zunanjih meja EU, okrepila policijsko in pravosodno
sodelovanje, izboljšala pripravljenost in vodenje ter
dokončala širitev schengenskega območja.
Agencija Evropske unije za azil je začela delovati
januarja 2022 in je okrepila obseg pomoči, ki se
zagotavlja državam članicam. Aktiviranje mreže za
pripravljenost na migracije in krizno upravljanje,
katere cilj je izboljšati situacijsko zavedanje in
zgodnje opozarjanje na področju migracij, je
pokazalo na ključno vlogo deljenja informacij.

Dolgoročna vizija za podeželska območja,
predstavljena junija 2021, določa pot do močnih,
povezanih, odpornih in uspešnih podeželskih
območij. Decembra 2021 je bil sprejet pakt za
podeželje, v katerem so upoštevana mnenja in
stališča podeželskih skupnosti, istočasno
vzpostavljeni akcijski načrt za podeželje pa bo
prispeval h konkretni uresničitvi dolgoročne vizije.
Skladno s tem instrument NextGenerationEU
namenja poseben poudarek blaginji naših
podeželskih območij: 25 nacionalnih načrtov za
okrevanje in odpornost, ki jih je Svet sprejel 30.
junija 2022, podpira podeželska in oddaljena
območja s financiranjem v višini približno 14,6
milijarde evrov, vključno z naložbami in reformami
na številnih področjih, kot so obnova narave, hitre
internetne povezave in lokalne železnice.

EVROPSKA MLADINA
IN PARTICIPATIVNO
OBLIKOVANJE POLITIK
Zaradi pandemije koronavirusa so mladi žrtvovali
velik del svoje svobode za zdravje in varnost
drugih. Resnično so bili za zgled. Predsednica
Ursula von der Leyen je v svojem govoru o stanju
v Uniji leta 2021 predlagala, da leto 2022
razglasimo za evropsko leto mladih. To je
priložnost za Evropsko unijo, da tesneje sodeluje
z mladimi in prisluhne njihovim zahtevam in
sanjam za Evropo.

Za privabljanje talentov, ki jih potrebujejo naša
podjetja v mestih in na podeželju, je potrebna
ambiciozna in trajnostna politika EU na področju
zakonitih migracij. Komisija je aprila 2022
predstavila sveženj o znanjih, spretnostih in
talentih, ki vključuje zakonodajne predloge za
izboljšanje pravic delavcev migrantov in olajšanje
mobilnosti rezidentov za daljši čas znotraj EU.
Komisija bo vzpostavila nabor talentov EU, da bi
olajšala iskanje ustreznih kandidatov za ponujena
delovna mesta med državljani tretjih držav.
Trenutno se uvaja pilotni program, ki se osredotoča
na ukrajinske begunce in begunke. Za okrepitev
operativnega sodelovanja z državami, ki niso
članice EU, pri usklajevanju potreb trga dela ter
znanj in spretnosti Komisija vzpostavlja
partnerstva za privabljanje talentov s ključnimi
partnerji.

Dosedanji rezultati evropskega leta so izjemni:
• sodelovanje 27 držav članic EU, 6 držav
nečlanic, 30 generalnih direktoratov in služb
Evropske komisije, 120 organizacij deležnikov;
• okoli 90 vodilnih pobud Komisije, namenjenih
mladim, na tisoče dejavnosti in dogodkov, ki
jih izvajajo države članice po vsej Evropi in
zunaj nje;
• objave kampanje za ozaveščanje na
družbenih medijih so bile prikazane
240-milijonkrat in dosegle 80 % Evropejcev,
starih od 18 do 25 let.

Odkar je Komisija septembra 2020 predstavila novi
pakt o migracijah in azilu, je bil dosežen napredek
pri obravnavanju širšega vprašanja migracij. Pakt
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milijon podpisov državljanov, ki jih morajo zdaj
preveriti nacionalni organi:
• Ustavimo odstranjevanje plavuti – ustavimo
trgovino z njimi;
• Rešimo čebele in kmete! Čebelam prijazno
kmetijstvo za zdravo okolje;
Komisija je leta 2022 uvedla novo pobudo,
imenovano ALMA (ang. kratica za aim, learn,
master, achieve – zastavi si cilj, nauči se, obvladaj,
dosezi), da bi najbolj ranljivim ali prikrajšanim
mladim pomagala pri dostopu do trga dela. ALMA
zajema nadzorovano bivanje v drugi državi članici
EU, ki traja od dva do šest mesecev, skupaj
z mentorstvom in svetovanjem pred in med
bivanjem v tujini ter po njem. ALMA dopolnjuje
okrepljeno jamstvo za mlade, ki je bilo uvedeno
leta 2020 in je zaveza vseh držav članic, da bodo
poskrbele, da vsi, ki so mlajši od 30 let, v štirih
mesecih po tem, ko postanejo brezposelni ali
prenehajo z izobraževanjem, prejmejo kakovostno
ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje,
vajeništvo ali pripravništvo. Jamstvo za mlade, ki
se uspešno izvaja v številnih državah članicah EU,
se razširja na Zahodni Balkan, da tudi med
mladimi v tej regiji nihče ne bi bil prezrt.

• Obvarujmo kozmetiko, proizvedeno brez
krutosti – zavzemajmo se za Evropo brez
testiranja na živalih.
Komisija je zavezana zagotavljanju preglednosti in
legitimnosti procesa oblikovanja politik EU. Eden od
njenih ključnih ciljev je spodbujanje sodelovanja
Evropejcev in Evropejk ter civilne družbe pri
oblikovanju politik. Javnost in deležniki lahko
prispevajo svoja mnenja prek portala Povejte svoje
mnenje skozi celoten cikel oblikovanja politik, od
prvih idej, ki jih predstavi Komisija, pa tudi še potem,
ko komisarski kolegij sprejme pobudo.
Komisija je novembra 2021 za nadaljnjo
poenostavitev postopka posvetovanja uvedla
enotne pozive k predložitvi dokazov ter s tem
pristopom združila dva prejšnja koraka. To je zdaj
prevedeno v vse jezike EU, da se omogoči čim
večja udeležba javnosti. Posvetovanja so poleg
tega v skladu s strategijo o pravicah invalidov
postala dostopnejša za invalide,
znanstvenoraziskovalno skupnost pa se spodbuja,
naj predloži ustrezne znanstvene raziskave že na
začetku posvetovanj.

Verjamemo, da Evropa potrebuje mladostni duh,
da bi premagala pandemijo in odprla novo
poglavje. Zato je evropsko leto mladih tesno
povezano z instrumentom NextGenerationEU,
ki bo v prihodnjih desetletjih vlagal v bolj zeleno,
bolj digitalno in pravičnejšo družbo in gospodarstvo.

Za široko ozaveščenost o možnostih prispevanja
k oblikovanju politik prek družbenih medijev
Komisija dejavno sodeluje z Evropskim
ekonomsko-socialnim odborom, Evropskim
odborom regij, svojimi predstavništvi v državah

Komisija v letu 2022 v tesnem stiku z Evropskim
parlamentom, državami članicami, regionalnimi
in lokalnimi organi, mladinskimi organizacijami
ter mladimi Evropejci in Evropejkami koordinira
vrsto dejavnosti, da bi mladim omogočila, da
prispevajo svoje mnenje pri oblikovanju politik
EU. Tretjino udeležencev in udeleženk evropskih
državljanskih forumov na Konferenci
o prihodnosti Evrope so predstavljali mladi
(stari od 16 do 25 let).
Leto 2022 je zaznamovala tudi deseta obletnica
evropske državljanske pobude. Komisija je od
sredine septembra 2021 prijavila 10 novih
evropskih državljanskih pobud, ki pozivajo
k ukrepanju EU na različnih področjih, od boljših
delovnih pogojev v sektorju oblačil do obdavčitve
zelenih izdelkov in krepitvi pravic živali. V tem
obdobju so naslednje tri pobude zbrale več kot
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članicah, nacionalnimi organi in drugimi
predstavniškimi združenji. Komisija je ponudila
skupno več kot 5 000 priložnosti za prispevanje
povratnih informacij in prejela več kot tri milijone
prispevkov. Od govora o stanju v Uniji leta 2021
je prejela skoraj 600 000 prispevkov
državljanov, podjetij in deležnikov v zvezi
z več kot 800 pobudami politike.

DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANKE
OBLIKUJEJO PRIHODNOST
EVROPE

Leverne Nijman in Leah Corsmit
sta kolesarili s severa Nizozemske
do Bruslja s pomočjo štipendije
evropske solidarnostne enote. Imeli
sta gostujoča predavanja o EU, na
katerih sta se pogovarjali z več
kot 800 mladimi ter zbirali ideje
o evropski prihodnosti.

Evropska unija je od 9. maja 2021 do 9. maja
2022 v sooblikovanje prihodnosti Evrope vključila
več sto tisoč Evropejcev in Evropejk, ki niso nikoli
razmišljali o sodelovanju pri odločanju v Uniji.
Konferenca o prihodnosti Evrope je bila
edinstven primer participativne demokracije, po
obsegu in zajetih področjih do sedaj brez primere.
Končno poročilo konference, ki vsebuje 49
predlogov in 326 konkretnih ukrepov, je bilo
predsednicama in predsedniku treh institucij EU
predstavljeno 9. maja 2022. Predlogi in ukrepi so
rezultat razprav na plenarni skupščini konference,
kjer so sodelovali državljani, izvoljeni predstavniki
na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni
ravni, socialni partnerji in civilna družba.

bili vsi postopki objavljeni, na platformi pa je na
voljo tudi vsa dokumentacija.
V okviru konference se je zvrstilo več kot 6 500
dogodkov, ki so potekali v različnih oblikah, od
naključno izbranih državljanskih forumov do
lokalnih dogodkov, ki so jih organizirale
organizacije civilne družbe, pogosto
v sodelovanju z nacionalnimi, regionalnimi in
lokalnimi organi. Eden od takšnih lokalnih projektov
je bil Untold Stories (Neslišane zgodbe), katerega
cilj je bil dati ljudem v državah, o katerih se po
Evropi ne poroča enakovredno ali niso enako
zastopane, možnost, da povedo svoje zgodbe in da
zanje izve več ljudi. Neslišane zgodbe zajemajo
sedem interdisciplinarnih delavnic v sedmih

Več kot 750 000 udeležencev je na večjezični
digitalni platformi izmenjevalo mnenja in
razpravljalo o skoraj 19 000 zamislih. Platformo
posvetovalne demokracije, ki je bila posebej
zasnovana za konferenco, je obiskalo več kot pet
milijonov ljudi in je na voljo v vseh 24 uradnih
jezikih EU. Samodejno strojno prevajanje je
omogočilo neposreden nadnacionalni dialog med
uporabniki, s čimer so se izognili jezikovnim
oviram. Za zagotovitev popolne preglednosti so

Konferenca o prihodnosti
Evrope je državljankam in
državljanom iz vseh družbenih
okolij dala več besede pri
odločanju o tem, kaj bi morala
EU storiti v prihodnosti.
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evropskih državah, na katerih mladi novinarji in
aktivisti skupaj oblikujejo platformo, na kateri lahko
objavljajo lokalne multimedijske zgodbe in svoje
zamisli o naši skupni prihodnosti.

(npr. akt o svobodi medijev); ter četrtič, nove
pobude ali področja dela, ki izhajajo iz predlogov
in spadajo v pristojnost Komisije (npr. vprašanja
v zvezi z duševnim zdravjem).

Osrednji del konference je bilo delo 800 naključno
izbranih državljank in državljanov, ki so sodelovali
na štirih evropskih državljanskih forumih.
Tretjina udeležencev in udeleženk je bila starih od
16 do 25 let, kar je zagotovilo znatno udeležbo
mladih na konferenci. Na podlagi prispevkov
platforme so skupaj preživeli tri konce tednov, ki
so bili priložnost za poglobljene razprave in
premisleke o rešitvah za izzive, s katerimi se
sooča Evropska unija. Na podlagi uspeha tega
inovativnega posvetovalnega foruma bodo imeli
državljanski forumi na voljo čas in sredstva za
pripravo priporočil, preden bo Komisija v prihodnosti
predstavila ključne zakonodajne predloge.

Prvi sklop novih predlogov bo napovedan
v kontekstu govora predsednice von der Leyen
o stanju v Uniji septembra 2022. Ti predlogi bodo
vključeni v letni delovni program Komisije za leto
2023. Pri nadaljnjem ukrepanju bo Komisija
zagotovila, da se nove reforme in politike ne bodo
medsebojno izključevale z razpravami o potrebi po
spremembi Pogodb, pri čemer se bo osredotočala
na to, da se kar najbolje izkoristijo trenutne danosti,
hkrati pa bo pripravljena na spremembo Pogodb,
če bo to potrebno.
Jeseni 2022 bo organiziran dogodek, namenjen
povratnim informacijam v zvezi s konferenco,
da bi državljanke in državljani, ki so se je udeležili,
ostali obveščeni in da se ohrani zagon. Dogodek
bo priložnost za obveščanje in pojasnitev
nadaljnjega ukrepanja treh institucij EU ter za
oceno napredka v tej fazi procesa. Evropski
parlament, Svet in Komisija so se skupaj zavezali,
da bodo na podlagi predlogov konference ukrepali
povsem pregledno, vsak v okviru svojih pristojnosti
in v skladu s Pogodbami.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola,
podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica in predsednica
Evropske komisije Ursula von der Leyen na zaključnem dogodku
Konference o prihodnosti Evrope.

Komisija je junija 2022 določila štiri področja dela
v odziv na predloge konference. Prvič, obstoječe
pobude, ki obravnavajo predloge (npr. evropska
podnebna pravila); drugič, pobude, ki jih je Komisija
že predložila ter pozvala Evropski parlament in
Svet, naj jih sprejmeta (npr. novi pakt o migracijah);
tretjič, načrtovane pobude za uresničitev idej, ki
bodo temeljile na novih razmislekih s konference
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SEPTEMBER 2021
15. 9.

16. 9.

Evropska komisija sprejme
sporočilo o novem evropskem
Bauhausu, v katerem določi
okvir, temeljna načela in ključne
ukrepe za nadaljnji razvoj
pobude.

Komisija predlaga pot
v digitalno desetletje za
izvedbo digitalne preobrazbe
EU do leta 2030.

16. 9.
Komisija sprejme doslej prvo
priporočilo o varnosti
novinarjev.

16. 9.
Komisija ustanovi Evropski
organ za pripravljenost
in odzivanje na izredne
zdravstvene razmere za
preprečevanje in odkrivanje
izrednih zdravstvenih razmer ter
hitro odzivanje nanje.

16. 9.
EU predlaga okrepljeno
partnerstvo z indijskopacifiško regijo za spodbujanje
trgovine, naložb in povezljivosti.

22. 9.
Komisija sprejme celovit
pregled pravil EU
o zavarovanju, ki bo
zavarovalnicam pomagal
povečati dolgoročne naložbe,
hkrati pa je njegov cilj
poskrbeti za večjo odpornost
zavarovalniškega in
pozavarovalniškega sektorja.

29. 9.
Komisija sprejme sporočilo o misijah Evropske
unije, katerega cilj je obravnavati pomembne
izzive v zvezi z zdravjem, podnebjem in okoljem
ter doseči ambiciozne in navdihujoče cilje na teh
področjih.
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OKTOBER 2021
5. 10.
Komisija predstavi doslej
prvo strategijo EU za boj
proti antisemitizmu in
negovanje judovskega
življenja.

12. 10.
Komisija izda prvo zeleno
obveznico za financiranje
trajnostnega okrevanja.

13. 10.
Komisija in visoki predstavnik/
podpredsednik Josep Borrell
predlagata pristop za
okrepljeno delovanje EU za
mirno, trajnostno in uspešno
Arktiko.

27. 10.
Komisija sprejme pregled
bančnih pravil EU, ki naj bi
zagotovila, da bodo banke
v EU postale odpornejše na
morebitne prihodnje ekonomske
šoke, hkrati pa bodo lahko
prispevale k okrevanju EU
po pandemiji COVID-19 in
k prehodu na podnebno
nevtralnost.

28. 10.
Veljati začnejo okrepljena
pooblastila Evropske
agencije za zdravila, ki jih je
predlagala Komisija.
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NOVEMBER 2021
2. 11.

13. 11.

Komisija se na konferenci
COP26 o podnebnih
spremembah zaveže, da
bo prispevala milijardo
evrov za zaščito svetovnih
gozdov.

Dosežen je politični dogovor
o okrepitvi dela Evropskega
centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni, zlasti na
področjih spremljanja, zgodnjega
opozarjanja, pripravljenosti in
odzivanja.

17. 11.
Komisija sprejme nove predloge
za zajezitev krčenja gozdov,
inovacije na področju
trajnostnega ravnanja
z odpadki ter izboljšanje
zdravja tal za ljudi, naravo in
podnebje.

18. 11.
Komisija sprejme sporočilo
o politiki konkurence, primerni
za spopadanje z novimi izzivi,
ki poudarja pomembno vlogo
politike konkurence na poti
Evrope k okrevanju, zelenemu
in digitalnemu prehodu ter
oblikovanju odpornega enotnega
trga.

19. 11.
TAIEX (instrument Komisije za izmenjavo
informacij in tehnično pomoč) praznuje
25. obletnico obstoja. V zadnjih dveh
desetletjih in pol je več kot 40 000-krat
mobiliziral javne strokovnjake EU, ki
so javnim upravam v EU in po svetu
pomagali pri reševanju digitalnih,
okoljskih in zdravstvenih izzivov.

25. 11.
Komisija predstavi novo
zakonodajo o političnem
oglaševanju, volilnih
pravicah in financiranju
strank, da bi zaščitila
integriteto volitev in odprto
demokratično razpravo.

25. 11.
Komisija predlaga nove
ukrepe za izboljšanje
sposobnosti podjetij za
zbiranje kapitala po vsej
EU in za zagotovitev, da
ljudje, ki živijo v EU, dobijo kar
največ za svoje prihranke in
naložbe.

26. 11.
EU in Azija na vrhu ASEM
ponovno potrdita skupno
partnerstvo in prizadevanja
za močnejše okrevanje po
pandemiji.
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DECEMBER 2021
1. 12.

1. 12.

EU začne izvajati novo
evropsko strategijo Global
Gateway za izboljšanje
pametnih, čistih in varnih
povezav v digitalnem,
energetskem in prometnem
sektorju ter za okrepitev
zdravstvenih, izobraževalnih
in raziskovalnih sistemov po
vsem svetu.

Komisija utre pot nadaljnji digitalizaciji
pravosodnih sistemov EU, da bi postali
dostopnejši in učinkovitejši.

8. 12.
Komisija predlaga novo orodje
za zaščito pred namernim
gospodarskim pritiskom
s strani tretjih držav.

8. 12.
Komisija se na vrhu o prehrani
za rast zaveže, da bo
v obdobju med letoma 2021
in 2024 zagotovila 2,5
milijarde evrov za izboljšanje
prehrane.

9. 12.
Komisija predstavi akcijski
načrt za uspešno evropsko
socialno gospodarstvo,
ki temelji tako na njegovem
gospodarskem potencialu
kot na njegovem prispevku
k pravičnemu in vključujočemu
okrevanju po pandemiji
COVID-19.

9. 12.
Komisija predlaga
vključitev sovražnega
govora in kaznivih
dejanj iz sovraštva na
evropski seznam kaznivih
dejanj.

9. 12.
Komisija predlaga izboljšanje
delovnih pogojev za ljudi,
ki delajo prek digitalnih
platform dela, in objavi
osnutek smernic o uporabi
pravil konkurence za kolektivne
pogodbe za samozaposlene
osebe brez zaposlenih.

14. 12.
V podporo prehodu na
čistejšo, bolj zeleno in
pametnejšo mobilnost
Komisija predlaga
posodobitev prometnega
sistema EU.

14. 12.
Komisija predlaga nova pravila za
povečanje odpornosti schengenskega
območja brez nadzora na notranjih
mejah.
51

STANJE V UNIJI 2022
ČASOVNICA

15. 12.
Nova strategija Komisije
za digitalne finance
utre pot sodobnemu
in poenostavljenemu
nadzorniškemu poročanju.

15. 12.
Komisija predlaga novi okvir
EU za razogljičenje trgov
plina, spodbujanje uporabe
vodika in zmanjšanje
emisij metana.

15. 12.
EU in Moldavija podpišeta
sporazum o financiranju
z nepovratnimi sredstvi v vrednosti
60 milijonov evrov za pomoč državi
pri spopadanju s trenutno hudo
plinsko krizo.

16. 12.
Na vrhu vzhodnega partnerstva
je predstavljen prenovljen
program reforme za
okrevanje in odpornost.

21. 12.
Predlagana je nova politika
za podporo razoroževanju,
demobilizaciji in ponovnemu
vključevanju nekdanjih bojevnikov
v okviru širšega prispevka EU
k izgradnji miru.

22. 12.
Komisija predlaga hiter prenos
mednarodnega sporazuma o minimalni
obdavčitvi multinacionalnih podjetij.

JANUAR 2022
1. 1.

14. 1.

20. obletnica evra v naših
žepih. Začne se evropsko leto
mladih.

Komisija sprejme predlog
priporočila Sveta o učenju za
okoljsko trajnostnost.

18. 1.
Na področju visokošolskega
izobraževanja Komisija sprejme
dve novi pobudi za pripravo
univerz v EU na spopadanje
z izzivi prihodnosti
s poglobljenim transnacionalnim
sodelovanjem.

18. 1.
Komisija objavi nabor orodij za pomoč
pri blaženju tujega vmešavanja
v raziskave in inovacije.

26. 1.
Komisija predstavi deklaracijo
o digitalnih pravicah in
načelih za vse v EU.

27. 1.
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FEBRUAR 2022
1. 2.
Komisija predlaga sveženj
nujne makrofinančne pomoči
Ukrajini v višini 1,2 milijarde
evrov.

2. 2.

2. 2.

Komisija načelno odobri dopolnilni
delegirani akt o podnebju, ki bo
pomagal pospešiti prehod s trdnih
ali tekočih fosilnih goriv, vključno
s premogom, na podnebno nevtralno
prihodnost.

Komisija s strategijo za
standardizacijo predlaga nov
pristop, da bi standardi EU, s katerimi
se spodbujajo vrednote ter odporen,
okolju prijazen in digitalni enotni trg,
postali vodilni svetovni standardi.

8. 2.
Komisija predlaga celovit sklop
ukrepov, ki naj bi EU zagotovili
odpornost, tehnološki vodilni
položaj in zanesljivo oskrbo
na področju polprevodniških
tehnologij in aplikacij.

15. 2.
EU uvede satelitski sistem
povezljivosti in okrepi ukrepe
za upravljanje vesoljskega
prometa za bolj digitalno in
odpornejšo Evropo.

15. 2.

17.–18. 2.

Komisija predstavi ukrepe za
prispevanje k evropski obrambi,
povečanje inovacij in obravnavanje
strateških odvisnosti. Te nove pobude
so konkretni koraki k bolj povezanemu
in konkurenčnemu evropskemu
obrambnemu trgu, zlasti s krepitvijo
sodelovanja znotraj EU.

Na vrhu Afriške unije in EU
v Bruslju se voditelji in voditeljice
dogovorijo o skupni viziji za leto
2030. Ta bo podprta z naložbenim
svežnjem Afrika–Evropa
z naložbami v vrednosti 150
milijard evrov.
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19. 2.
Na prošnjo Ukrajine za pomoč zaradi
stopnjujočih se groženj Rusije Evropski
center za usklajevanje nujnega odziva
aktivira mehanizem EU na področju
civilne zaščite. Do junija je Ukrajini
dostavljenih več kot 35 000 ton pomoči
iz vseh 27 držav članic EU, Turčije,
Norveške in Severne Makedonije.

23. 2.
Komisija predlaga novi akt EU
o podatkih, ki vsebuje pravila
o tem, kdo lahko uporablja
podatke, ustvarjene v EU v vseh
gospodarskih sektorjih, in
dostopa do njih, z namenom
zagotoviti pravičnost
v digitalnem okolju in odpreti
priložnosti za podatkovno
vodene inovacije.

23. 2.
23. 2.

EU se dogovori o prvem svežnju
sankcij v odziv na rusko priznanje
območij ukrajinskih pokrajin
Doneck in Lugansk, ki niso pod
vladnim nadzorom, kot neodvisnih
entitet ter odločitev o napotitvi ruskih
vojakov na ta območja.

Komisija predlaga novo
direktivo o skrbnem
pregledu v podjetjih glede
trajnostnosti, ki določa pravila,
v skladu s katerimi morajo
podjetja spoštovati človekove
pravice in okolje v globalnih
vrednostnih verigah.

25. 2.
EU uvede nadaljnje sankcije
proti posameznikom in
gospodarske sankcije
v odziv na vojaško agresijo
Rusije proti Ukrajini. Drugi
sveženj sankcij zajema finančni,
energetski, prometni in
tehnološki sektor ter vizumsko
politiko.

28. 2.
EU odobri tretji sveženj
sankcij proti Rusiji.
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MAREC 2022
2. 3.

8. 3.

Komisija predlaga uporabo
direktive o začasni zaščiti,
da bi ljudem, ki bežijo pred
vojno v Ukrajini, ponudila hitro
in učinkovito pomoč.

Komisija predlaga kohezijski ukrep
za begunce v Evropi, ki državam
članicam in regijam omogoča
zagotavljanje nujne pomoči ljudem,
ki bežijo pred invazijo Rusije na
Ukrajino.

8. 3.

9. 3.

Komisija predlaga pravila na
ravni EU o boju proti nasilju
nad ženskami in nasilju
v družini.

Komisija v okviru mehanizma EU na
področju civilne zaščite vzpostavi
solidarnostni mehanizem za
premeščanje beguncev znotraj EU
zaradi zdravljenja.

9. 3.
Glede na razmere
v Ukrajini in kot odziv
na vpletenost Belorusije
v agresijo EU uvede
nadaljnje ciljno
usmerjene sankcije.

11. 3.
Komisija ustanovi projektno
skupino „Freeze and Seize“
za zagotovitev učinkovitega
izvajanja sankcij EU, uvedenih
proti ruskim in beloruskim
oligarhom, uvrščenim na
seznam, na celotnem ozemlju
EU.

16. 3.

15. 3.
EU sprejme četrti
sveženj gospodarskih
sankcij in sankcij proti
posameznikom v zvezi
z vojaško agresijo Rusije
proti Ukrajini.

#StandWithUkraine

Komisija predlaga spremembe
uredbe o centralnih depotnih
družbah, da bi se povečala
učinkovitost trgov poravnav v EU in
hkrati zaščitila finančna stabilnost,
kar je eden ključnih elementov
akcijskega načrta za unijo kapitalskih
trgov iz leta 2020.

21. 3.
EU se dogovori o strateškem
kompasu za okrepljeno varnost in
obrambo EU v naslednjem desetletju.

55

STANJE V UNIJI 2022
ČASOVNICA

22. 3.

22. 3.

Komisija vzpostavi točko „vse
na enem mestu“ za podporo
ukrajinskim raziskovalcem in
raziskovalkam.

Prvi dan začetka uporabe
uredbe o vseevropskem
osebnem pokojninskem
produktu, s katero se utira pot
novi prostovoljni vseevropski
shemi, ki bo ljudem pomagala
varčevati za upokojitev.

23. 3.
Komisija predstavi možnosti
za ublažitev visokih cen
energije s skupnimi nakupi plina
in obveznimi minimalnimi ravnmi
skladiščenja plina.

23.3.
Komisija predstavi ukrepe
za izboljšanje svetovne
prehranske varnosti ter
podporo kmetom in potrošnikom
v EU glede na vse višje cene
hrane in vhodne stroške.

23. 3.
Komisija sprejme začasni
okvir za krizno pomoč,
ki državam članicam
omogoča, da za podporo
gospodarstvu v razmerah
ruske invazije na Ukrajino
uporabijo prožnost,
določeno v pravilih
o državni pomoči.

24. 3.
Parlament in Svet dosežeta
politični dogovor o aktu
o digitalnih trgih. Akt bo
zagotovil pravične, odprte in
tekmovalne digitalne trge, da
bodo lahko digitalna podjetja
rasla na enotnem trgu in
konkurirala na svetovni ravni.

25. 3.
Komisija in Združene
države Amerike naznanijo
načelni dogovor o novem
čezatlantskem okviru
za varstvo zasebnosti
podatkov, ki bo spodbujal
čezatlantske podatkovne
tokove.

28. 3.

30. 3.

Komisija sprejme priporočilo
za države članice, naj
v kontekstu ruske invazije na
Ukrajino sprejmejo takojšnje
ukrepe v zvezi s shemami
državljanstva in prebivanja
za vlagatelje.

Predlagana so nova pravila
na področju krožnega
gospodarstva, s katerimi
se želi doseči, da trajnostni
izdelki v EU postanejo pravilo,
spodbuditi krožne poslovne
modele in opolnomočiti
potrošnike za zeleni prehod.
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APRIL 2022
6. 4.

6. 4.

EU sprejme ukrepe za podporo
območju Sahela in Čadskega
jezera v Afriki s skupnimi
sredstvi v višini 554 milijonov
evrov, namenjenimi za odpravo
akutne neustrezne prehranske
varnosti in dolgoročnejše
izboljšanje trajnostnosti
prehranskih sistemov.

EU zaradi vpliva ruske agresije proti
Ukrajini napove podporni sveženj
v višini 225 milijonov evrov za podporo
prehranski varnosti in odpornosti na
Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

8. 4.
Predsednica Komisije
Ursula von der Leyen in
visoki predstavnik Josep
Borrell obiščeta Ukrajino
in se sestaneta z ukrajinskim
predsednikom Volodimirjem
Zelenskim. Predsednica Ursula
von der Leyen preda vprašalnik
EU.

8. 4.
EU sprejme peti sveženj
omejevalnih ukrepov proti
Rusiji v odziv na grobo agresijo
proti Ukrajini in njenemu
prebivalstvu.

9. 4.
Na svetovnem donatorskem
dogodku in s kampanjo
„Podprimo Ukrajino“ se za ljudi
v Ukrajini in v tujini, ki bežijo pred
invazijo, zbere 9,1 milijarde evrov,
od tega prispevek Komisije znaša
milijardo evrov. Evropska banka
za obnovo in razvoj se zaveže, da
bo prispevala dodatno milijardo
evrov.

20. 4.
EU obeleži 30 let operacij
humanitarne pomoči in
civilne zaščite, s katerimi
pomaga ljudem v izrednih
razmerah po vsem svetu.

23. 4.
Parlament in Svet dosežeta
politični dogovor o aktu
o digitalnih storitvah. Akt
določa popolnoma nov standard
za odgovornost spletnih platform,
s čimer bodo uporabniki interneta
in njihove temeljne pravice bolje
zaščiteni.
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25. 4.
25. 4.

Predsednica Ursula von der
Leyen in predsednik indijske
vlade Narendra Modi ustanovita
Svet EU-Indija za trgovino in
tehnologijo.

Komisija predlaga okrepitev
pooblastil Agencije Evropske
unije za pravosodno sodelovanje
v kazenskih zadevah za zbiranje in
zavarovanje dokazov o vojnih zločinih
ter sodelovanje z mednarodnimi sodišči
na tem področju.

26. 4.
Ekipa Evropa okrepi podporo
državam Afriškega roga,
ki jih je prizadela suša, pri
čemer EU in njene države članice
obljubijo skupno 633 milijonov
evrov za izboljšanje prehranske
varnosti.

27. 4.
Komisija predlaga zakonodajni akt
in priporočilo EU za obravnavo
tožb proti novinarjem in zagovornikom
človekovih pravic, vloženih z zlorabo
procesnih pravic.

27. 4.
Komisija predlaga politiko
zakonitih migracij, vključno
s pobudami, ki bodo koristile
gospodarstvu EU, okrepile
sodelovanje z državami
nečlanicami EU in dolgoročno
izboljšale splošno upravljanje
migracij.

28. 4.
EU in mednarodni partnerji
predložijo Izjavo o prihodnosti
interneta.
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MAJ 2022
3. 5.
Komisija vzpostavi evropski
zdravstveni podatkovni
prostor. Ljudem bo omogočil,
da nadzorujejo in uporabljajo
svoje zdravstvene podatke
v domači državi ali drugih
državah članicah, ter spodbujal
resničen enotni trg za digitalne
zdravstvene storitve in
proizvode.

9. 5.
Konferenca o prihodnosti
Evrope zaključi svoje delo.
Rezultat razprav in sodelovanja
med državljani in politiki, ki so
trajali leto dni, je 49 predlogov
in več kot 320 ukrepov, ki
čakajo na nadaljnje ukrepanje
institucij EU.

9.–10. 5.
EU gosti 6. bruseljsko
konferenco o podpori
prihodnosti Sirije in širše
regije, na kateri mobilizira
pomoč sirskemu prebivalstvu
in gostiteljskim skupnostim
v sosednjih državah z zavezami
v skupni višini 6,4 milijarde
evrov za leto 2022 in pozneje.
Prispevek EU znaša več kot 4,8
milijarde evrov, od tega več kot
3,1 milijarde evrov od Komisije.

10. 5.
Dosežen je politični
dogovor o aktu o digitalni
operativni odpornosti,
ki bo pomagal zagotoviti,
da bo naš finančni sistem
odpornejši na kibernetske
napade in druga digitalna
tveganja.

11. 5.
Komisija predlaga novo zakonodajo
EU za preprečevanje spolne
zlorabe otrok na spletu in boj
proti njej.

12. 5.

11. 5.

Komisija se na drugem
svetovnem vrhu
o COVID-19 zaveže, da
bo pospešila uvajanje in
uporabo cepiv ter druge
ukrepe v zvezi s COVID-19
v Afriki z dodatnimi 400
milijoni evrov podpore.

Komisija predlaga davčne spodbude
za lastniški kapital, da bi podjetjem
pomagala rasti, se okrepiti in
povečati odpornost.
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12. 5.
EU in Japonska se sestaneta
na svojem 28. vrhu v Tokiu.
Ponovno potrdita tesne in
celovite medsebojne odnose ter
vzpostavita digitalno partnerstvo.

12. 5.
Komisija predlaga vzpostavitev
solidarnostnih koridorjev
za pomoč Ukrajini pri izvozu
kmetijskih proizvodov.

13. 5.
Dosežen je politični
dogovor o novih pravilih
o kibernetski varnosti
omrežij in informacijskih
sistemov, ki zagotavljajo, da so
državljani in podjetja zaščiteni
ter da lahko zaupajo bistvenim
storitvam.

18. 5.
EU predstavi načrt
REPowerEU za hitro
zmanjšanje odvisnosti
od ruskih fosilnih goriv in
pospešitev prehoda na
zeleno gospodarstvo.

18. 5.
Komisija in visoki predstavnik
predstavita analizo naložbenih
vrzeli na obrambnem področju
ter predlagata nadaljnje ukrepe,
potrebne za okrepitev industrijske in
tehnološke baze evropske obrambe.

18. 5.
EU predstavi strateško
partnerstvo z zalivskimi
državami, katerega cilj je razširiti
in poglobiti sodelovanje s Svetom
za sodelovanje v Zalivu in
njegovimi državami članicami.

18. 5.
Komisija predstavi načrte za
takojšen odziv EU za odpravo vrzeli
Ukrajine v financiranju in njeno
dolgoročno obnovo.

23. 5.
Komisija sprejme krizni načrt
za promet, v katerem določi
konkretne ukrepe za zaščito
prometa v EU v času kriz.

25. 5.
Komisija predlaga pravila
o inkriminaciji kršitev
omejevalnih ukrepov ter
o zamrznitvi in zaplembi premoženja
oseb, ki kršijo omejevalne ukrepe, ter
drugih storilcev kaznivih dejanj.
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JUNIJ 2022
3. 6.
7. 6.

EU se dogovori o šestem
svežnju omejevalnih
ukrepov proti Rusiji, vključno
s prepovedjo uvoza večine
ruske nafte.

Dosežen je politični dogovor
o predlogu v zvezi z uravnoteženo
zastopanostjo spolov
v upravnih odborih družb.

16. 6.
Dosežen je dogovor o novem
kodeksu ravnanja glede
dezinformacij, ki temelji na
smernicah Komisije iz maja
2021.

22. 6.
Komisija sprejme predloga za
obnovo evropske narave
do leta 2050 in prepolovitev
uporabe pesticidov do leta
2030.

23. 6.
Voditelji in voditeljice EU
Ukrajini in Moldaviji podelijo
status kandidatke. Priznajo tudi
evropsko perspektivo za Gruzijo.

23. 6.
Srečanje voditeljev in
voditeljic EU in Zahodnega
Balkana pred zasedanjem
Evropskega sveta v Bruslju.

24. 6.

30. 6.

EU predstavi prenovljeno
agendo za mednarodno
upravljanje oceanov.

Parlament in države članice
EU dosežejo politični dogovor
o novi uredbi za odpravo
izkrivljanj, ki jih na enotnem
trgu povzročajo tuje
subvencije.

30. 6.
Predsednica Komisije Ursula
von der Leyen in predsednica
vlade Nove Zelandije Jacinda
Ardern napovesta zaključek
pogajanj o celovitem
trgovinskem sporazumu.

30. 6.
Sozakonodajalca dosežeta dogovor
o evropski uredbi o trgih kriptosredstev. Ta
novi pravni okvir bo zaščitil potrošnike,
celovitost trga in finančno stabilnost,
hkrati pa omogočil nadaljnje inovacije
v sektorju kriptosredstev.
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JULIJ 2022
1. 7.
Veljati začnejo nova pravila
o gostovanju, da se
državljanom in državljankam
lahko še naprej zagotavljajo
koristi „gostovanja kot doma“.

5. 7.
Komisija sprejme novi evropski
program za inovacije,
s katerim želi zagotoviti, da bo
Evropa na čelu novega vala
visokotehnoloških inovacij in
inovacijsko intenzivnih zagonskih
podjetij.

13. 7.
Poročilo o stanju pravne države za
leto 2022: Komisija izda konkretna
priporočila državam članicam.

19. 7.
Evropska unija začne
pristopna pogajanja
z Albanijo in Severno
Makedonijo.

20. 7.
Komisija predstavi predlog
„Varčujmo s plinom za varno
zimo“, tj. novo zakonodajno
orodje in načrt za zmanjšanje
povpraševanja po plinu, da se EU
pripravi na krčenje ponudbe.
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