TILLSTÅNDET
I UNIONEN
2022
VON DER LEYEN-KOMMISSIONEN

#SOTEU

SV

RESULTAT

TILLSTÅNDET
I UNIONEN
2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. E
 UROPÉERNA STÅR UPP FÖR
UKRAINA – FÖR DEMOKRATI
OCH FRED
6
2. Ö
 VERVINNA PANDEMIN
MED SOLIDARITET OCH
VETENSKAP

18

3. D
 EN GRÖNA, DEN DIGITALA
OCH DEN RÄTTVISA
OMSTÄLLNINGEN
24
4. H
 ÖRNSTENARNA FÖR DEN
EUROPEISKA DEMOKRATIN 37

TILLSTÅNDET I UNIONEN 2022
RESULTAT

ETT BANBRYTANDE EXEMPEL PÅ
DEMOKRATISK MOTSTÅNDSKRAFT
I december 2019 slog von der Leyen-kommissionen in på en ny och ambitiös kurs mot en
grönare, mer digital och rättvisare Europeisk
union. Genom två historiska världshändelser –
covid-19-pandemin och Rysslands grymma krig
mot Ukraina – har Europa stått enat, både i kampen mot viruset och vid sidan av Ukrainas folk.
Men vi har inte bara hållit vår djärva kurs framåt
utan också ökat takten. Tillsammans formar vi
framtiden.

införde EU stränga sanktioner mot Vladimir Putins
krigsmaskin. Sanktionerna får stöd från partner
världen över. De drabbar Rysslands ekonomi
hårt och skadar Kremls förmåga att föra
krig. Vi har skurit av Rysslands tillgång till det
internationella finanssystemet genom att stänga
landet ute från Swift, vi fryser och beslagtar tillgångar som tillhör oligarker med koppling till
Kreml och vi lamslår Rysslands militärindustriella
komplex genom att minska dess tillgång till avancerad teknik.

Europas reaktion på dessa två epokgörande kriser
kan ha överraskat världen. Först kom covid-19-pandemin som drabbade oss hårt men tillsammans
har vi räddat otaliga liv och hjälpt ekonomin att
återhämta sig på rekordtid. Tack vare kommissionens vaccinstrategi har 83,4 % av den vuxna
befolkningen i EU genomgått den primära
vaccinationen (en eller två doser) mot sjukdomen. EU är världens största leverantör av vacciner mot covid-19, och EU:s digitala covidintyg
har skyddat den grundläggande rätten till fri rörlighet och blivit en global standard.

EU:s svar på de stora
utmaningarna styrs
av demokratiska
värderingar och målen
för hållbar utveckling, och
bygger på en ekonomi för
människor.

Kommissionen har, för första gången i EU:s historia, mobiliserat enorma resurser från kapitalmarknaderna till stöd för den ekonomiska återhämtningen och reformer i medlemsländerna. Vår
återhämtningsplan, NextGenerationEU, har gett
familjer, företag och investerare i EU ny tro på
framtiden. Våra insatser mot pandemin har inte
bara gjort oss mer motståndskraftiga mot covid19 och framtida hot mot folkhälsan, utan också
stärkt motståndskraften hos Europas demokrati
och ekonomi.
Sedan kom Rysslands oprovocerade och omotiverade angrepp på Ukraina. En hel kontinent har
mobiliserat sig för att stödja ukrainarna. Med en
aldrig tidigare skådad hastighet och enighet
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Under konferensen om Europas framtid, som
avslutades den 9 maj 2022, tillvaratogs denna
djupa reserv av kreativitet och energi och medborgarna fick möjlighet att vara med och forma
EU:s framtid. Kommissionen lyssnade på dem och
nu är det dags att leverera.

Samtidigt har kommissionen lagt fram
REPowerEU, Europas banbrytande plan för
att bryta sitt beroende av ryska fossila
bränslen. Vi diversifierar energiförsörjningen,
ökar energieffektiviteten och påskyndar utbyggnaden av förnybar energi. Den gröna omställningen är inte bara bra för människors hälsa och
för planeten, utan stärker också Europas energitrygghet. Om Putins syfte var att söndra Europa,
har han i stället uppnått raka motsatsen. Unionen
är mer enad än någonsin och vi står upp mot detta
krig.

Det finns en linje i Europas historia som går
mot demokrati och enighet. Det har alltid funnits en konsekvent långsiktig drivkraft för mer
demokrati i Europa – från fascismens nederlag
1945 till slutet för diktaturerna i Grekland och på
Iberiska halvön på 1970-talet, och från Berlinmurens fall 1989 och återföreningen av öst och väst
till Ukrainas kamp för frihet och demokrati
mot Rysslands angrepp. Och vid varje förändring
är det människorna – deras röster, mod och
krav på rättvisa – som leder till förändring.
Detta är historien om EU. Det är det som gör oss
européer starka och förtröstansfulla om framtiden.

EU:s svar på de stora utmaningarna styrs av
demokratiska värderingar och målen för hållbar
utveckling, och bygger på en ekonomi för
människor. EU har den starkaste arbetsmarknaden på årtionden eftersom kommissionen har
hjälpt medlemsländerna att stödja arbetstagare
och företag under nedstängningarna. Och med
NextGenerationEU investerar vi i europeisk industri, infrastruktur och sysselsättning. Förslaget till
EU:s förordning om halvledare, till exempel,
bygger på Europas världsledande forskningsbas
om halvledare som ska leda till avancerad produktion. Global Gateway, Europas nya globala
investeringsstrategi, bidrar till att skynda på rättvisa gröna och digitala omställningar runt om
i världen.
Under de senaste 2,5 åren har det bekräftats att
Europas enighet är dess styrka, och denna
enighet bygger på våra gemensamma demokratiska värden: vårt engagemang för grundläggande
mänskliga rättigheter, skyddet av en fri och oberoende press, respekt för rättsstatsprincipen samt
jämställdhet mellan kvinnor och män, mellan
landsbygd och stad och mellan gammal och ung.
Hur du än väljer att identifiera dig – i Europa har
du rätt att vara dig själv. Demokrati är något man
måste arbeta med och förnya varje dag, och medborgarna måste få möjlighet att säga sin mening.
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1. E
 UROPÉERNA STÅR UPP FÖR
UKRAINA – FÖR DEMOKRATI
OCH FRED
ÖVERVÄLDIGANDE
SOLIDARITET MED UKRAINA
Miljontals ukrainare har sökt skydd i EU sedan de
slitits bort från sina familjer och sitt land av Putins
bomber. Krigsscenerna är förödande. Men det
tappra ukrainska motståndet och bilderna av
EU-medborgare som välkomnar flyktingar visar
en annan bild som inger hopp. Ukraina och EU
står varandra närmare än någonsin. Vi kommer att välkomna och stödja ukrainarna ända tills
de tryggt kan återvända hem och återuppbygga
sitt självständiga och demokratiska land i fred.
För de tillhör den europeiska familjen.

Sedan Rysslands
brutala attack mot
Ukraina den 24
februari 2022 har
över 8,2 miljoner
ukrainare registrerats i EU, främst kvinnor,
barn och äldre personer. Den
överväldigande solidaritet som
EU-medborgarna har visat med ukrainska flyktingar – särskilt i de medlemsländer som gränsar
till Ukraina (Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien) men också på andra ställen – har visat det
allra bästa av Europas värden och öppenhet.
Majoriteten av de ukrainska flyktingarna – över
5,24 miljoner – har korsat gränsen till Polen och
de polska invånarna har öppnat sina hjärtan, hem
och städer för att hjälpa dem.

Bland unionens insatser är den främsta prioriteringen att skydda den ukrainska civilbefolkningen.
Kommissionen samarbetar med partner på fältet
för att säkerställa leveransen av humanitärt
bistånd och se till att det finns öppna humanitära
korridorer som garanterar fri och säker evakuering. Fram till juni 2022 hade EU bidragit med över
348 miljoner euro i humanitärt bistånd till Ukraina,
för att exempelvis erbjuda mat, vatten, tak över
huvudet och hälso- och sjukvård till de mest
utsatta.

En grupp människor i Warszawa startade affären
”Pulawska 20” där man samlar in livsmedel,
kosmetika och kläder som man sedan delar ut
gratis till ukrainska flyktingar och internflyktingar.
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Över 4 miljoner
ukrainare

har registrerats för tillfälligt
skydd i EU
För första gången i unionens historia föreslog kommissionen den 2 mars 2022 att direktivet om
tillfälligt skydd skulle aktiveras. Det innebär att
ukrainska flyktingar omedelbart får fullständigt
skydd i EU:

Uppehållstillstånd
för hela
skyddsperioden

Kiril Slavov, en dövstum ung bulgar
som växte upp i Stockholm, hjälper
dövstumma ukrainare att fly kriget
och återuppta sina liv i Sofia. Han
hjälper dem genom att översätta till
internationellt teckenspråk och med
att hitta arbete.

Tillträde till
arbetsmarknaden

Tillgång till socialt
bistånd och medel
för uppehälle
vid behov

Möjligheter
för familjer att
återförenas
under vissa
omständigheter

Tillgång till
läkarvård

Tillgång till
banktjänster,
exempelvis att
öppna ett vanligt
bankkonto

Kommissionen agerade snabbt och solidariskt för
att stödja medlemsländerna på fältet. Med Care
(sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa)
kan de använda EU:s sammanhållningsfonder för
att ge krisstöd till flyktingar. 3,5 miljarder euro från
pandemikrisinstrumentet React-EU gjordes också
omedelbart tillgängliga för medlemsländerna. I juni
2022 antog kommissionen förslaget Fast-Care som

Tillgång till lämplig
inkvartering eller
lämpligt boende

Tillgång till det
statliga utbildningssystemet för
personer under
18 år
Möjlighet att ﬂytta
till en annan
EU-medlemsstat
innan
uppehållstillstånd
utfärdas

kan ge ytterligare 3,5 miljarder euro i förfinansiering till medlemsländerna och säkerställa att minst
30 % av resurserna ska tilldelas åtgärder som förvaltas av lokala myndigheter och organisationer
i det lokala civila samhället som arbetar med migrationsutmaningar.
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Som svar på en uppmaning från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj samlade kommissionen
och Kanada, i samarbete med opinionsbildningsgruppen Global Citizen, ihop världsledare och lanserade givarkampanjen Stand Up for Ukraine
den 26 mars 2022. Kampanjen mobiliserade
snabbt 9,1 miljarder euro till människor som
flyr undan den ryska invasionen, däribland
1 miljard euro från kommissionen och ytterligare
1 miljard euro från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Denna betydelsefulla
solidaritet från EU och dess invånare kommer att
fortsätta så länge ukrainarna behöver vårt stöd.
Ukrainarna står inte bara upp för sin egen frihet
utan också för våra europeiska och demokratiska
värden.

Via den största mobiliseringen någonsin av
EU:s civilskyddsmekanism har de 27 medlemsländerna tillsammans med Nordmakedonien,
Norge och Turkiet tillhandahållit över 66 000 ton
förnödenheter till Ukraina, däribland livsmedel,
första hjälpen-kit och skyddskläder, men också
strategisk utrustning som mobila sjukhus, energiförsörjning och brandfordon. Det ekonomiska
värdet på EU:s stöd inom ramen för civilskyddsmekanismen är över 425 miljoner euro. Medicinska lager inom ramen för rescEU har också sänts
till Ukraina, bland annat respiratorer, infusionspumpar, patientmonitorer, masker och handskar,
ultraljudsutrustning, syrgaskoncentratorer och
mycket annat. Med tanke på insatsens omfattning
har EU inrättat logistikcentrum i de angränsande
länderna Polen, Rumänien och Slovakien för att
samordna leveranserna. Två EU-finansierade
humanitära lager har också inrättats och logistikinsatser genomförts i Ukraina.

SANKTIONER – EN ENAD
DEMOKRATISK FRONT MOT
ENVÄLDE
Som en omedelbar reaktion på Rysslands erkännande av separatistterritorierna i de så kallade
folkrepublikerna Donetsk och Luhansk den 21
februari 2022 och det militära angreppet på
Ukraina den 24 februari införde EU kännbara
sanktioner mot den ryska ekonomin och de enheter och enskilda personer som är delaktiga i kriget.
EU och dess samarbetspartner och företag runt
om i världen agerade snabbt och kraftfullt för att
isolera Ryssland ekonomiskt och stoppa Putins
krigsmaskineri. Vi står på Ukrainas sida för demokrati och mot envälde, på rättsstatens sida mot
maktens rätt, på den rättvisa och fredliga internationella ordningens sida mot aggression och
kaos.

Den 11 mars 2022 inleddes den första Medevac-insatsen. Sedan dess har över 1 000 patienter från Ukraina som behövt fortsatt behandling
eller akut medicinsk hjälp överförts till sjukhus
i EU med hjälp av EU:s civilskyddsmekanism. Ett
nytt medicinskt evakueringsflygplan har lagts
till i EU:s rescEU-flotta för att hjälpa till att transportera ukrainska patienter som behöver akut
vård.
Samtidigt har kommissionen intensifierat sina
insatser för att nå ut till både de ukrainska och de
rysktalande grupperna, med särskilt fokus på att
informera flyktingar om EU:s stöd. Kommissionen
startade snabbt en särskild webbplats om solidaritet med Ukraina, som är kommissionens
första webbplats som är tillgänglig på såväl ukrainska som ryska. För att direkt nå ut till människor
i Ukraina och till rysktalande anslöt sig kommissionen också till Telegram. Kontaktcentrum inom
ramen för Europa Direkt har svarat på omkring
10 000 frågor om Ukrainakrisen och den svåra
situationen för flyktingar och internflyktingar.

Rysslands agerande strider mot universella värden
och internationell rätt, och det kan det internationella samfundet inte tillåta. Den 2 mars 2022
röstade FN med överväldigande majoritet för att
fördöma Rysslands invasion av Ukraina. 141 av
de 193 medlemsstaterna röstade för resolutionen,
35 avstod och bara 5 länder tog Rysslands parti.
Sedan kriget började har EU antagit sex unika
paket med sanktioner i syfte att försvaga
Kremls förmåga att finansiera kriget och för att
sätta press på den ryska regimen. De här
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sanktionerna omfattar finans-, energi- och transportsektorerna, tillsammans med export av varor
med dubbla användningsområden, viseringspolitik,
desinformationskanaler som sprider Kremls krigspropaganda samt ryska och belarusiska personer
och enheter med koppling till Putins krig. I enlighet
med internationell humanitär rätt har EU infört
humanitära undantag i sina sanktionssystem.

information och erfarenheter med medlemsländerna och ger vägledning om hur sanktionerna
ska verkställas. Den har ett nära samarbete med
den internationella arbetsgruppen för frågor
rörande den ryska eliten, proxyaktörer och oligarker, där EU deltar tillsammans med G7-länderna
Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Förenade kungariket och USA samt Australien. Kommissionen har också föreslagit att överträdelser
av EU:s sanktioner ska bli ett EU-brott och att
reglerna om återvinning och förverkande av tillgångar ska skärpas.

Vi står på Ukrainas
sida för demokrati och mot
envälde.
EU:s sanktioner är så effektiva eftersom de
genomförs i samförstånd med likasinnade partner
över hela världen. Över 40 länder, som står för
nästan hälften av den globala bruttonationalprodukten, har infört sanktioner mot Ryssland. Det
gäller exempelvis Kanada, Japan, Liechtenstein,
Norge, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Förenade
kungariket och USA, tillsammans med grannländer
och kandidatländer, framför allt på västra Balkan.

I enlighet med Världshandelsorganisationens regler har sanktionerna medfört exportförbud för
produkter som är avsedda för Ryssland,
såsom stål, flygbränsle, halvledare, kemikalier och
andra viktiga produkter för Rysslands industriella
bas. Samtidigt har vi infört importförbud för att
minska inkomstflödena för Ryssland och dess oligarker. Det gäller allt från trä till cement och från
fisk och skaldjur (kaviar) till alkohol (vodka), som
utgör mer än hälften av det vi importerade från
Ryssland före kriget.

Sanktionerna skär av Rysslands tillgång till pengar
på de globala kapitalmarknaderna och urholkar
gradvis dess industribas, särskilt dess militärindustriella komplex. De har stängt ute ryska
banker från Swift-systemet – världens dominerande system för finansiella meddelanden –
däribland Sberbank, Rysslands största bank, vilket
i hög grad isolerar Ryssland från de globala
finansmarknaderna. EU har också blockerat Rysslands valutareserver i EU.
Bara under krigets första tre månader fryste
EU-länderna tillgångar till ett värde av
12,5 miljarder euro, såsom finansiella transaktioner, fast egendom, konst, bilar och yachter.
Detta skedde i kombination med en blockering av
Ryska centralbankens tillgångar i Europa. Totalt
har 1 212 enskilda personer och 108 enheter
fått tillgångar frysta och fått reseförbud på grund
av sina handlingar för att undergräva Ukrainas
territoriella integritet, suveränitet och oberoende.
För att verkställa dessa sanktioner sammanförde
kommissionen snabbt medlemsländerna, Europol
och Eurojust, och inrättade arbetsgruppen
Freeze and Seize. Arbetsgruppen utbyter

För att sanktionerna skulle bli effektiva var det
nödvändigt att EU stängde transportvägarna
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Europeiska kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen närvarar vid G7mötet i Schloss Elmau i Tyskland.

De befintliga kontrollerna av export av varor med
dubbla användningsområden har skärpts avsevärt
för att inriktas på känsliga sektorer i Rysslands
militärindustriella komplex och på så sätt
begränsa Rysslands tillgång till avancerad
teknik som är avgörande för dess säkerhet
och försvar. Det gäller till exempel drönare och
programvara till dessa, programvara till krypteringsmaskiner samt halvledare och avancerad
elektronik. Sanktionerna innebär en försämring av
Rysslands tekniska kapacitet och dess ekonomiska
förmåga att modernisera.
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till och från Ryssland. De två viktigaste områdena
i detta avseende var stängningen av EU:s luftrum
för alla ryskägda, ryskregistrerade eller ryskkontrollerade flygplan, och exportförbudet för varor,
tjänster och teknik för luftfarten och rymdindustrin. Tre fjärdedelar av Rysslands nuvarande
kommersiella flygflotta byggdes i EU, Kanada och
USA. Sanktionerna omfattar också ett fullständigt
förbud för ryska och belarusiska godstransportföretag att arbeta i EU och ett inreseförbud för
hela Rysslands handelsflotta. Vissa undantag gäller dock för nödvändiga varor, såsom jordbruksprodukter och humanitärt bistånd.

• Ett förbud att exportera varor och teknik inom
oljeraffineringssektorn till Ryssland. På så sätt
gör EU det omöjligt för Ryssland att
uppgradera sina oljeraffinaderier.

Belarus stöder invasionen av Ukraina genom att
låta den ryska militären verka inom landets territorium. Därför har EU också skärpt sina sanktioner mot Belarus. Sedan oktober 2020 har EU
successivt infört restriktiva åtgärder mot Belarus
som svar på de belarusiska myndigheternas oacceptabla våld mot fredliga demonstranter och
utnyttjandet av migranter vid EU:s gräns 2021. De
ekonomiska sanktionerna mot Belarus omfattar
nu närmare 70 % av all belarusisk export till EU
och tre belarusiska banker har stängts av från
Swift-systemet. Samtidigt har dock EU fortsatt att
stödja det belarusiska folket, med närmare 65 miljoner euro i bistånd sedan sommaren 2020. Detta
inbegriper krisstöd till det civila samhället och
offer för statligt förtryck.

• Förbud mot alla former av rysk kolimport. Detta påverkar en fjärdedel av all rysk
kolexport, vilket motsvarar ett inkomstbortfall
på omkring åtta miljarder euro per år för Ryssland.

• Ett förbud för EU-företag att erbjuda försäkringstjänster och andra finansiella tjänster till
fartyg som transporterar ryska oljeprodukter.
Det kommer att försvaga Rysslands
förmåga att exportera oljeprodukter
i världen.
• Stopp för nya investeringar i den ryska energisektorn.

Dessutom stakar kommissionen ut riktningen och
ger drivkraft för EU att fullt ut göra sig av med
sitt beroende av ryska fossila bränslen, däribland
rysk gas, och att påskynda Europas gröna omställning.

ENERGITRYGGHET OCH DEN
GRÖNA OMSTÄLLNINGEN
Den 18 maj 2022 lade Europeiska kommissionen
fram REPowerEU, EU:s banbrytande plan för
att fasa ut sitt beroende av ryska fossila
bränslen. Det ska ske genom en påskyndad
utbyggnad av förnybar energi, energibesparingar
och diversifiering av energiförsörjningen.
REPowerEU är en omfattande och detaljerad plan

Intäkter från energiexport utgör en betydande del
av den ryska krigskassan. För att hämma kassaflödet till Ryssland har EU infört följande sanktioner för den ryska energisektorn:
• Ett importförbud för rysk råolja och petroleumprodukter som transporteras sjövägen.
Förbudet omfattar 90 % av Europas
nuvarande oljeimport från Ryssland.

85 %

AV EUROPEERNA
anser att EU så snart som möjligt
bör minska sitt beroende
av ryska fossila bränslen.
REPowerEU är EU:s svar på detta.
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En massiv utbyggnad och påskyndad användning av förnybar energi är på gång inom elproduktion, industri, byggnader och transport. Kommissionen har föreslagit att det överordnade
målet för 2030 för förnybar energi ska öka från
40 till 45 % inom ramen för den europeiska gröna
given. REPowerEU banar väg för nya ambitiösa
initiativ:

för att uppnå rimliga energipriser för människor
i EU, energitrygghet för Europa och hållbarhet för
planeten. REPowerEU stöds till fullo av Versaillesförklaringen som undertecknades av alla medlemsländer den 11 mars. Ungefär 85 % av EU:s
invånare anser att EU så snart som möjligt bör
minska sitt beroende av ryska fossila bränslen.
REPowerEU är EU:s svar på detta.

En särskild EU-strategi för
solenergi för att fördubbla
solcellsenergikapaciteten
till 2025 och installera
600 GW fram till 2030

Konkreta åtgärder
för att påskynda
tillstånden för större
projekt för förnybar
energi

Ett initiativ för solcellstak
med en successiv
lagstadgad skyldighet att
installera solpaneler på
nya byggnader – oﬀentliga
byggnader, aﬀärsbyggnader
och bostäder

En fördubbling
av användningen
av värmepumpar

En ökning av produktionen
av biometan till
35 miljarder kubikmeter
fram till 2030
En fördubbling av målet för
produktion av grön vätgas
till 10 miljoner ton inhemsk
produktion och 10 miljoner ton
import fram till 2030
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EN ÖKNING FRÅN 9 till 13 % av de
bindande energieﬀektivitetsmålen inom
ramen för den EUROPEISKA GRÖNA
GIVEN till 2030

REPowerEU stödjer utvecklingen av en av
världens största vindkraftparker till havs
i Nordsjön. Den kommer inom kort att täcka den
årliga energiförbrukningen för mer än 50 miljoner
hushåll, eller ungefär en fjärdedel av alla hushåll
i EU. Kommissionens lagstiftningsförslag för att
påskynda tillståndsgivningen för projekt med förnybar energi och deras nätinfrastruktur, kommer
att bana väg för en mycket snabbare utbyggnad
av förnybar energi i hela EU. Varje kilowattimme
som vi producerar från vindkraft, solkraft, vattenkraft eller biomassa minskar vårt beroende av
fossila bränslen från Ryssland och tar EU ett steg
närmare en klimatneutral framtid.

FRÅN

9%
TILL

13 %

För att säkerställa att EU är redo och motståndskraftigt inför nästa vinter har kommissionen infört
minimikrav på gaslagring för medlemsländerna.
De ska senast den 1 november 2022 uppfylla en
lagerfyllnadsnivå på 80 %.

Kommissionen hjälper
medlemsländerna att hejda
elpriserna och skydda
konsumenterna.

Som svar på Rysslands taktik att använda gasen
som vapen föreslog kommissionen också ett nytt
lagstiftningsverktyg och planen Spara gas för
en trygg vinter. Det här verktyget antogs av
rådet den 5 augusti 2022 och skulle kunna hjälpa
EU att klara ett totalt avbrott i gasförsörjningen
från Ryssland genom att minska gasförbrukningen
med 15 % fram till nästa vår. Planen ger också
vägledning för en samordnad minskning av gasanvändningen för att begränsa påverkan på
människor och ekonomi.

Förnybar energi är det bästa svaret på stigande energipriser. De gamla kolberoende energislagen – kol, olja och gas – blir allt dyrare,
medan priset på förnybar energi under många år
stadigt har sjunkit. De globala energipriserna har
sedan sommaren 2021 stigit och situationen har
förvärrats avsevärt genom Rysslands anfallskrig
mot Ukraina. På kort sikt hjälper kommissionen
också medlemsländerna att hejda ökningen av
elpriserna och skydda konsumenterna. Som en del
i 55 %-paketet för klimat och energi har kommissionen också lagt fram ett förslag till en social
klimatfond med målet att stödja utsatta hushåll,
små och medelstora företag och transportbrukare.

EU samarbetar med internationella partner för att
diversifiera energiförsörjningen och har säkerställt
rekordhöga nivåer av import av flytande naturgas
och större gasleveranser i rörledning. Kommissionen samarbetar med Norge, Förenade kungariket och USA men också med Angola, Azerbajdzjan, Egypten, Israel, Nigeria och Sydkorea. Genom
det avtal som ordförande Ursula von der
Leyen nådde med USA:s president Joe Biden
kommer omkring en tredjedel av de 155 miljarder
kubikmeter rysk gas som EU importerade förra
året att ersättas. Den nya infrastruktur för flytande naturgas som EU bygger för att säkerställa
försörjningstrygghet och solidaritet för alla medlemsländer, kommer att utgöra kärnan i de framtida gröna vätgaskorridorerna.

Kommissionen har också föreslagit åtgärder för
att öka energieffektiviteten på lång sikt, bland
annat en ökning av de bindande energieffektivitetsmålen inom ramen för den europeiska gröna
given till 2030, från 9 till 13 %. Medlemsländerna
uppmuntras att använda finanspolitiska åtgärder
för att stimulera till energibesparingar, t.ex. sänkta
momssatser på energieffektiva värmesystem,
byggnadsisolering och apparater och produkter.
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EU:s energiplattform, som nyligen inrättades,
får stöd av regionala arbetsgrupper och kommer
att möjliggöra frivilliga gemensamma inköp av
gas, flytande naturgas och vätgas genom att
samla efterfrågan, optimera infrastrukturanvändningen och samordna kontakter med leverantörer.
Som en upprepning av framgången med det
gemensamma programmet för inköp av vacciner,
utvecklar kommissionen nu en gemensam
inköpsmekanism för att upphandla gas på de
deltagande medlemsländernas vägnar. EU kommer att fortsätta att samarbeta med likasinnade
partner runt om i världen genom den bilaterala
handelsagendan, för att bidra till att trygga den
viktiga försörjningen av energi och råvaror som
ska ligga till grund för vår energitrygghet och ekonomiska trygghet framöver.

säkerhet i vårt grannskap och längre bort. Den 11
mars 2022 gav EU:s ledare, genom Versaillesförklaringen, tydliga riktlinjer för hur Europas
säkerhet ska förbättras: genom ökade investeringar, skydd av innovativ och kritisk teknik och
uppbyggnad av en mer integrerad och konkurrenskraftig europeisk försvarsmarknad. Den 21 mars
2022 godkände rådet formellt den strategiska
kompass, som ger EU en ambitiös handlingsplan
till 2030. Detta är särskilt viktigt i en tid då vi
återigen har krig i Europa.
Som ett svar på toppmötet i Versailles lade kommissionen och unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell,
i maj 2022 fram en analys av bristerna i försvarsinvesteringarna. På kort sikt har en arbetsgrupp för gemensam upphandling på försvarsområdet inrättats, vilken ska samarbeta med medlemsländerna. På grundval av arbetsgruppens
arbete har ett EU-instrument föreslagits för ett
snabbt antagande vilket på kort sikt ska stärka
den försvarsindustriella kapaciteten. Med gemensam upphandling ska medlemsländerna få hjälp
att på ett samordnat sätt åtgärda de mest akuta
och kritiska bristerna. I maj 2022 aviserades också
EU:s system för försvarsinnovation i syfte att
mobilisera en total investering på 2 miljarder euro
till försvarsinnovation.

REPowerEU bidrar med närmare 300 miljarder euro i ekonomiskt stöd, däribland
225 miljarder euro i lån till medlemsländerna från
NextGenerationEU, Europas unika återhämtningsfond. Kommissionen har också föreslagit att medlemsländerna ska lägga till ett REPowerEU-kapitel
i sina återhämtnings- och resiliensplaner, så att
de bättre kan rikta medlen för återhämtning från
pandemin mot målet att en gång för alla minska
EU:s beroende av ryska fossila bränslen.
REPowerEU är en omfattande och detaljerad plan
för att uppnå rimliga energipriser för människor
i EU, energitrygghet för Europa och hållbarhet för
planeten.

EUROPEISKT FÖRSVAR OCH
NATO

EU gör allt som står i dess makt för att skydda det
ukrainska folket i deras motstånd mot den ryska
angriparen, och för att hjälpa dem att förverkliga
drömmen om ett demokratiskt, självständigt och
fredligt Ukraina. Det är därför som EU för första
gången i sin historia tillhandahåller militär
utrustning och säkerhetsinfrastruktur till ett land

Europeiska unionen håller på att bli en starkare
säkerhetsgarant för att skydda EU-medborgarna och bidra till internationell fred och

Nadia Dobrianska flyttade från Kiev till Cork när
en irländsk familj erbjöd sig att ta emot henne och
hennes familj. Nadia dokumenterar kränkningar av
de mänskliga rättigheterna och krigsförbrytelser
som begås av den ryska militären. Hon spelar
också irländsk flöjt och sjunger traditionella
irländska sånger.
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Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
och kommissionens ordförande Ursula von
der Leyen
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utanför EU som attackerats. På initiativ av den
höga representanten antog Europeiska unionens
råd den 28 mars 2022 stödåtgärder inom ramen
för den europeiska fredsfaciliteten för att
förse Ukrainas väpnade styrkor med utrustning
och förnödenheter. Det totala stödet till de ukrainska väpnade styrkorna via den europeiska fredsfaciliteten uppgår sedan dess till 2,5 miljarder euro.

MOTVERKA
KRIGSFÖRBRYTELSER, HOTAD
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING
OCH PROPAGANDA

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Rysslands invasion av Ukraina och dess långvariga
effekter på den europeiska och globala säkerhetsordningen har fört EU och NATO (Nordatlantiska
fördragsorganisationen) närmare varandra än
någonsin. NATO är världens kraftfullaste militärallians och det är en strikt defensiv allians.
Samarbetet mellan EU och NATO utgör en
integrerad del i europeisk stabilitet och säkerhet.
EU och NATO har visat upp en stark transatlantisk
enighet inför Rysslands invasion av Ukraina. Den
18 maj 2022 ansökte ytterligare två EU-medlemsländer, Finland och Sverige, om att
ansluta sig till Nato, och övergav därmed sin
långvariga militära alliansfrihet inför Rysslands
oprovocerade krig mot Ukraina.

Tillsammans med den ukrainska regeringen utreder
EU anklagelser om krigsförbrytelser som ska ha
begåtts av rysk militär. Rättvisa är grunden för försoning, och de som är ansvariga för brott kommer
att åtalas. När de ryska trupperna drog sig tillbaka
från området kring Kiev började det dyka upp rapporter om grymheter. Den ukrainska åklagarmyndigheten, tretton av EU:s medlemsländer och åklagarmyndigheten vid Internationella brottmålsdomstolen har inlett utredningar av eventuella krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som
begåtts av den ryska militären i Ukraina.
En gemensam utredningsgrupp som inrättades
den 25 mars 2022 med stöd av Eurojust ska underlätta samordningen av gränsöverskridande utredningar av centrala internationella brott och åtal
i de deltagande staterna och vid Internationella
brottmålsdomstolen. Gruppen består av utredare
och åklagare från Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Slovakien och Ukraina. Den 25 april beslutade
Internationella brottmålsdomstolen att ansluta sig
till den gemensamma utredningsgruppen.

NATO är världens
kraftfullaste militärallians
och det är en strikt
defensiv allians.

Kriget i Ukraina får också globala återverkningar,
särskilt för de mest utsatta. Putins krig utgör
ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen. Exporten, särskilt av spannmål och oljeväxter, har begränsats drastiskt på
grund av den ryska flottans blockering av hamnar
i Svarta havet. Via de solidaritetskorridorer som
tillkännagavs den 12 maj 2022 hjälper EU Ukraina
att via väg- och järnvägstransporter och på inre
vattenvägar exportera de jordbruksprodukter som
för närvarande lagras i landet men även de kommande skördarna. EU hjälper också till att importera de jordbruksinsatsvaror som landet behöver,
från utsäde till gödningsmedel och djurfoder. Fram
till augusti 2022 bidrog EU:s solidaritetskorridorer till att över tio miljoner ton ukrainskt
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Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU:s höga
representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Josep Borrell hedrar
offren för Rysslands angrepp mot Ukraina.
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spannmål kunde exporteras, närmare hälften
av det spannmål som fastnat i hamnarna på
grund av Rysslands blockad. Ingen av EU:s sanktioner riktar sig mot Rysslands jordbrukssektor för
att specifikt säkerställa livsmedelstryggheten
i några av världens mest sårbara länder.
EU och dess medlemsländer är tillsammans
världens ledande givare av humanitärt
bistånd och utvecklingsbistånd, inbegripet för
livsmedelsförsörjning. Team Europa har tagit initiativ till en omfattande insats mot den osäkra
globala livsmedelsförsörjningen. Det omfattar
akut livsmedelsbistånd och försörjningsstöd men
också stöd på medellång sikt för skapa motståndskraftiga och hållbara livsmedelssystem
i partnerländer.

samarbetar med humanitära aktörer och utvecklings- och fredsaktörer för att säkerställa en rättvis och inkluderande omställning i linje med den
europeiska gröna given.
För att motverka desinformations- och informationsmanipuleringskampanjerna från
Kreml beslutade EU den 2 mars 2022 att avbryta
utsändningar i EU från de statsägda mediekanalerna Sputnik och Russia Today tills angreppet på
Ukraina är över. Den 3 juni 2022 avbröts utsändningar från ytterligare tre ryska statsägda kanaler – Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia
24 och TV Centre International. De hör till de betydelsefullaste Kremlvänliga desinformationskanalerna och riktar sig till en publik i Ukraina och EU
med desinformation och propaganda till stöd för
Rysslands angrepp på Ukraina.

Som en del av denna insats har EU mobiliserat
600 miljoner euro i ytterligare finansiering till de
mest drabbade länderna i Afrika, Karibien och
Stillahavsområdet. EU har också tagit initiativ till
en facilitet för livsmedel och resiliens på 225 miljoner euro för Nordafrika och Mellanöstern. Därmed uppgår EU:s sammanlagda stöd för livsmedelsförsörjning till 7,7 miljarder euro fram till 2024
i länder världen över. EU strävar med sitt stöd
efter att ingen ska lämnas utanför, och man

Kommissionen samarbetar också med näringslivet och sociala medier världen över för att
bekämpa desinformation och Kremls propaganda.
I juni 2022 undertecknade 34 parter – däribland
plattformar och teknikföretag som Facebook,
Google, Twitter, Microsoft, Mozilla och TikTok, och
även organisationer i det civila samhället – en ny
och skärpt uppförandekod om desinformation.
Det är en frivillig och självreglerande ram som
bygger på vägledning från kommissionen i enlighet med rättsakten om digitala tjänster. Koden är
allmänt erkänd som en banbrytande ram och den
innehåller omfattande och exakta åtaganden för
att bekämpa desinformation. Den utgör ytterligare
ett viktigt steg mot en öppnare, säkrare och tillförlitligare digital miljö.

Mykola Kharytonov leder Dnipro
Centre for Organic Agriculture
and Environmental Protection
och fortsätter sin forskning om
gödselmedel från Katalonien
i Spanien, eftersom han vill hjälpa
till att återuppbygga Ukraina.

UKRAINAS FRAMTID I EUROPA
Den 8 april 2022 var ett rörande ögonblick i Ukrainas väg mot Europeiska unionen. Ordförande
Ursula von der Leyen gav president Zelenskyj ett
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frågeformulär för att få information om Ukrainas
beredskap att bli EU-kandidat. Tio dagar senare
lämnade de ukrainska myndigheterna formellt in
det ifyllda frågeformuläret. Genom sitt associeringsavtal har Ukraina redan nära kopplingar till
EU, och den rättsliga och politiska tillnärmningsprocessen påskyndas så mycket som möjligt samtidigt som man säkerställer att alla meritbaserade
villkor respekteras. Den 17 juni 2022 avgav Europeiska kommissionen ett positivt yttrande om att
bevilja Ukraina och Moldavien status som kandidatländer, vilket Europeiska rådet enhälligt
bekräftade den 23 juni 2022. Europeiska rådet
erkände också Georgiens utsikter till EU-medlemskap. Rådet uttryckte sin beredvillighet att bevilja
landet status som kandidatland när de prioriteringar som anges i kommissionens yttrande över
Georgiens ansökan har åtgärdat.

Som en extraordinär handling av solidaritet och
uppfinningsrikedom under krigets första dagar
samordnades Moldaviens och Ukrainas elnät
den 16 mars 2022 med det kontinentala europeiska elnätet. Detta hjälpte Ukraina att hålla sitt
elsystem stabilt, värma hemmen och ha belysning
under dessa mörka tider. Det är också en milstolpe
för förbindelserna mellan EU och Ukraina, och
utgör nu bokstavligen en koppling mellan Ukraina
och EU.
Rysslands invasion av Ukraina har dock också haft
en ekonomisk påverkan på EU. I mars 2022 antog
kommissionen en tillfällig krisram för att medlemsländerna ska kunna utnyttja den flexibilitet
som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd och
stödja ekonomin med anledning av Rysslands
invasion, samtidigt som lika villkor på den inre
marknaden skyddas. Fram till idag har kommissionen antagit 89 beslut om stöd till ekonomin
under den nuvarande geopolitiska krisen, till en
uppskattad totalsumma av närmare 430 miljarder euro. Den 20 juli 2022 antog kommissionen
en ändring av den tillfälliga krisramen för statligt
stöd. Ändringen omfattar nya stödkategorier för
att stödja medlemsländernas satsningar att bli av
med sitt beroende av fossila bränslen.

EU:s direkta stöd till den ukrainska regeringen är
av gammalt datum och EU, medlemsländerna och
de europeiska finansinstituten samarbetar i detta.
Sedan kriget började har EU ökat sitt stöd rejält
och mobiliserat 9,5 miljarder euro för att
stödja Ukrainas ekonomiska, sociala och
finansiella motståndskraft. Det har skett
i form av makroekonomiskt stöd, budgetstöd,
katastrofbistånd, krishanteringsinsatser, humanitärt bistånd och militärt bistånd inom ramen för
den europeiska fredsfaciliteten. Sammanlagt har
redan 2,2 miljarder euro i makroekonomiskt stöd
betalats ut mellan mars och början av augusti,
liksom 120 miljoner euro i budgetstöd. Den 27
april föreslog kommissionen dessutom att återstående importtullar på all ukrainsk export till EU
skulle upphävas i minst ett år.

Den 17 juni 2022 avgav
kommissionen ett positivt
yttrande om att bevilja
Ukraina status som
kandidatland.

I Estland grundade Johanna-Maria
Lehtme ”Slava Ukraini”, som har
levererat mer än 60 ambulanser
till Ukraina, fyllda med medicinska
förnödenheter och annan hjälp som
behövs för att rädda liv.
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Tillsammans med den ukrainska regeringen ser
kommissionen redan framåt, mot att återuppbygga ett fritt och välmående Ukraina som
är förankrat i europeiska värderingar. I denna
anda av solidaritet lade kommissionen den 18 maj
2022 fram en ambitiös vision för både den kortsiktiga hjälpen och den långsiktiga återuppbyggnaden av Ukraina, med vetskap om att det kommer att krävas stora ekonomiska satsningar för
att bygga upp landet igen efter kriget. För att
tillgodose Ukrainas omedelbara behov föreslog
kommissionen den 7 september 2022 ytterligare
makroekonomiskt stöd på 5 miljard euro. Detta
är andra delen i det exceptionella paket på upp till
9 miljarder euro som kommissionen föreslog den
18 maj.

När det gäller framtiden på medellång sikt har
Ukrainas regering och kommissionen föreslagit
att en återuppbyggnadsplattform för Ukraina
ska inrättas, som ska organisera och samordna
internationella partner och finansinstitut med
genomförandet av återuppbyggnadsplanen
RebuildUkraine. I planen beskrivs en tydlig europeisk väg för Ukraina, som kopplar EU:s stöd till
återuppbyggande till genomförandet av omfattande reformer och antikorruptionsåtgärder.
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2. ÖVERVINNA PANDEMIN MED
SOLIDARITET OCH VETENSKAP
EN PIONJÄR FÖR SÄKRA OCH
EFFEKTIVA VACCINER OCH
BEHANDLINGAR

83,4 % av den
vuxna befolkningen
i EU har genomgått
primärvaccinationen (en eller
två doser) mot covid-19.

Covid-19-pandemin har stört livet för miljontals
människor i Europa och runt om i världen. Krisens
omfattning var sådan att det bara var tillsammans, som en union, som vi kunde tillgodose medborgarnas behov. Det var dags för Europa att
ingripa, och det var en avgörande stund för Europeiska unionen.

83,4

Sedan pandemins första dagar har kommissionen
engagerat sig på tre fronter. För de första har
vi arbetat för att begränsa spridningen av coronaviruset och för att skydda så många människor
som möjligt med vaccin. För det andra har vi reagerat på den ekonomiska chocken med en unik
återhämtningsplan, med investeringar och reformer. För det tredje har vi hållit oss på rätt kurs
med den gröna och den digitala omställningen –
eftersom pandemin bara har påskyndat behovet
av förändring. I dag kan vi lugnt säga att EU har
reagerat med kompetens, omsorg och enighet på
utmaningarna med covid-19.
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TIDSLINJE FÖR GODKÄNNANDE: säkra och verksamma vacciner mot covid-19
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Den första sändningen av vacciner mot
covid-19 anländer till Abidjan
i Elfenbenskusten.

RESULTAT

I oktober 2021 inrättade kommissionen en portfölj
med tio potentiella covid-19-behandlingar efter
att experter gått igenom 82 behandlingskandidater i de senare faserna av klinisk utveckling och
med beaktande av att det behövs olika slags läkemedel för olika patientgrupper, i olika skeden och
för olika grader av allvar av sjukdomen. I maj
2022 hade åtta behandlingar mot covid-19
godkänts. Flera gemensamma upphandlingskontrakt för covid-19-läkemedel har också ingåtts
med tillverkare för att underlätta för medlemsländerna att få tillgång till covid-19-behandlingar.

Tack vare EU:s vaccinstrategi har över 1,7 miljarder vaccindoser mot covid-19 levererats över
hela Europa. Hela 83,4 % av den vuxna befolkningen har genomgått primärvaccinationen (en
eller två doser) mot sjukdomen och 62 % har fått
en extra dos. På så sätt har tusentals liv räddats.
Tidigt under pandemin ingick kommissionen på
medlemsländernas vägnar förhandsåtaganden
om inköp med enskilda vaccintillverkare. I utbyte
mot rätten att få köpa ett bestämt antal vaccindoser inom en viss tid och till ett visst pris finansierade kommissionen en del av vaccintillverkarnas initiala kostnader med medel från instrumentet för krisstöd som har en budget på
2,7 miljarder euro. På så sätt bidrog kommissionen till att säkra och effektiva vacciner kunde
utvecklas och tillverkas på rekordtid. Det är tack
vare denna framsyn som Europa nu har tyglat den
värsta pandemin på ett århundrade.

GLOBALT LEDARSKAP FÖR
SOLIDARISK TILLÅNG TILL
VACCIN
Från dag ett av covid-19-pandemin har kommissionen engagerat sig för att samarbeta internationellt med att bekämpa pandemin. Vi valde solidaritet, inte bara inom Europa utan också med
resten av världen. EU är världens enskilt största
leverantör av vacciner mot covid-19 och en av de
ledande givarna till utvecklingsländer inom upphandlingsmekanismen Covax (Covid-19 Vaccine
Global Access Facility). Mellan november 2020 och
juli 2022 exporterade EU över 2,4 miljarder
doser vaccin mot covid-19 till sammanlagt
168 länder, varav 478 miljoner doser donerades
till behövande länder, framför allt i Afrika, mestadels genom Covax.

Sedan 2020 har sex vacciner mot covid-19 godkänts, efter att de gått igenom världens strängaste kliniska prövningar och godkännandeförfaranden. Under förra året fortsatte kommissionen att bygga upp världens största, säkraste och effektivaste vaccinportföljer för
människor i EU. Avtal om 4,2 miljarder vaccindoser har ingåtts med åtta vaccinutvecklare och
tillverkare. Om det kommer nya varianter och om
ett anpassat vaccin godkänns senast hösten
2022, kommer EU att få tillgång till leveranser
i form av anpassade vacciner från BioNTech-Pfizer
och Moderna. Skulle en ny pandemivåg drabba
Europa kommer vi att vara redo för det.

Vid toppmötet mellan EU och Afrikanska
unionen i februari 2022 lanserades investeringspaketet Global Gateway för Afrika. I paketets hälsodel ingår minst 425 miljoner euro för att öka
vaccinationstakten på kontinenten. Under det
andra globala covidtoppmötet i maj 2022 och
mot bakgrund av den förändrade utbuds- och
efterfrågesituationen för vaccin, tillkännagav
Ursula von der Leyen att EU:s insatser skulle
anpassas till att stödja den effektivaste användningen av tillgängliga doser. Detta omfattar en
utfästelse på 450 miljoner euro till fonden för
global pandemiberedskap, med förbehåll för godkännande från ledningen för fonden. Detta visar
styrkan i EU:s och USA:s agenda för att
bekämpa den globala pandemin – vaccinera

Att skydda medborgarnas hälsa kräver dock mer
än vacciner – det kräver behandlingar.
Covid-19-patienter behöver säkra och effektiva
behandlingar för att bekämpa infektionen, förbättra utsikterna till snabb återhämtning, minska
sjukhusvistelser och – det viktigaste – förebygga
dödsfall. EU:s strategi för covid-19-behandlingar stöder utvecklingen av och tillgången till
läkemedel, även för patienter som återhämtar sig
från covid-19.
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ÅTERÖPPNING AV EUROPA
OCH VÄRLDEN

världen, rädda liv nu och återuppbygga bättre
global hälsosäkerhet.
På medellång sikt kommer över 1 miljard euro
från EU:s budget och från medlemsländerna att
användas till att öka produktionskapaciteten
och tillgången till vaccin, läkemedel och
medicinsk teknik i Afrika till stöd för Afrikanska
unionens mål att senast 2040 ska 60 % av de
vacciner om används på kontinenten tillverkas
lokalt, samtidigt som de lokala läkemedelssystemen stärks.

Covid-19-pandemin är den första pandemi som
bekämpats under den digitala tidsåldern. EU:s
digitala covidintyg var en avgörande innovation
bland Europas åtgärder och blev snabbt en global
standard. Systemet antogs den 14 juni 2021 och
utgör ett gemensamt ramverk för utfärdande,
kontroll och godkännande av intyg om vaccination
mot, testning för och tillfrisknande från covid-19
för att underlätta fri rörlighet. Sedan förordningen
började gälla har över två miljarder intyg utfärdats i hela EU.

I september 2021 etablerade Världshälsoorganisationen, med stöd från EU, navet för överföring
av mRNA-teknik i Sydafrika. På regional nivå
stöder EU inrättandet av Afrikanska läkemedelsmyndigheten med sakkunskap och finansiering.
På nationell nivå ligger fokus på att öka produktionskapaciteten och skapa rätt ekosystem för
investeringar i länder som ligger i framkant, inbegripet Ghana, Rwanda, Senegal och Sydafrika.
I juni 2022 lanserade EU och medlemsländerna,
under ledning av Spanien, också ett partnerskap
med Latinamerika och Karibien för att stödja lokal
tillverkning av vacciner, läkemedel och annan
medicinsk teknik, och för att stärka hälso- och
sjukvårdssystemens motståndskraft där.
Slutligen har EU gått i täten för arbetet med globala handelsåtgärder mot covid-19-pandemin. Under Världshandelsorganisationens
tolfte ministerkonferens i juni 2022 enades medlemmarna om att göra undantag från vissa immaterialrättsliga skyldigheter avseende vacciner mot
covid-19, på grundval av en text som EU framgångsrikt förhandlat fram med Indien, Sydafrika
och USA.

6-årige Adam King från Irland lider
av benskörhet. 2020 bestämde han
sig för att skicka en virtuell kram
runt hela världen som en symbol
för hopp under covid-19-pandemin.
Hans idé spred sig vida omkring och
hjälpte oss att läka tillsammans.

Med det här systemet utvecklade EU en global
standard. Förutom de 27 medlemsländerna har
48 länder och territorier utanför EU anslutit sig till
systemet. EU:s digitala covidintyg har inte bara
varit avgörande för att upprätthålla den grundläggande rätten till fri rörlighet inom EU då reserestriktioner infördes för att bromsa spridningen
av covid-19. Det bidrog också till att ett säkert
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internationellt resande kunde återupptas. I augusti
2022 är det över 1,6 miljarder människor i hela
världen som kan använda EU:s digitala covidintyg
när de reser utomlands.

ambitioner. En öppen regelbaserad handel främjar sysselsättning och tillväxt i EU, samtidigt som
den bidrar till att bygga upp motståndskraftiga
och diversifierade leveranskedjor och säkra tillgången till de varor och råvaror som vi behöver
för att undvika skadliga beroenden. Och i enlighet
med vår nya beslutsamma strategi för att försvara och främja företagens och konsumenternas
intressen, har vi infört autonoma verktyg såsom
instrumentet för internationell upphandling
och förordningen som är ett nytt instrument för
att hantera potentiella snedvridande effekter på
den inre marknaden på grund av utländska subventioner.

På grund av den rådande osäkerheten kring pandemins utveckling beslutades på förslag av kommissionen att tillämpningen av förordningen om
EU:s digitala covidintyg skulle förlängas till den
30 juni 2023.
Användningen av de digitala covidintygen har
skett parallellt med Re-open EU – en webb- och
mobilapplikation som ger européerna uppdaterad
information på 24 språk om rese- och hälsoåtgärder i de europeiska länderna. Re-open EU har blivit den mest använda mobilapplikationen som
EU-institutionerna producerat, med nästan 4
miljoner nedladdningar och nästan 43 miljoner
besökare.

EN STARK EUROPEISK
HÄLSOUNION
Sedan EU bildades har ingen pandemi drabbat
Europa så hårt, men vi kommer kanske att drabbas av liknande utbrott i framtiden. På grund av
förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar, kan andra zoonotiska virus komma att
överföras från djur till människor. I händelse av
en ny pandemi måste vi vara säkra på att alla
europeiska länder är lika förberedda och reaktionssnabba. Detta är en tydlig lärdom från pandemin och det är en av de främsta orsakerna till
att von der Leyen-kommissionen har lagt grunden
för den europeiska hälsounionen.

För att nationella kontaktspårningsappar skulle
kunna kommunicera över gränserna lanserade
kommissionen en europeisk nätslusstjänst för
kompatibilitet. Under hösten 2021 utbytte 19
medlemsländer information om risker genom
den europeiska nätslussen. Det skedde med
nationella appar som har laddats ned mer än 70
miljoner gånger. Dessa nedladdningar motsvarar
23 % av befolkningen i de deltagande medlemsländerna. De nationella apparna och den europeiska nätslussen utformades som tillfälliga verktyg
som skulle avslutas när pandemin är över. Hittills
har nio medlemsländer stängt ner sina mobilappar.

Den europeiska hälsounionen är nästa steg på
vägen mot ett bättre EU. Den är utformad för att
bättre skydda EU-medborgarnas fysiska och psykiska hälsa, utrusta EU och medlemsländerna så

Förutom att Europa öppnades igen för interna och
externa resor lade kommissionen i maj 2022 fram
EU:s beredskapsplan på transportområdet.
Den utformades på grundval av den tidiga erfarenheten av strategin med gröna körfält som
säkerställde att varor kunde transporteras och
levereras över gränserna till konsumenterna under
hela pandemin. Syftet är att stärka den europeiska
transportsektorns motståndskraft i kristider.
Slutligen har vi också stärkt vår handelspolitik
genom meddelandet En öppen, hållbar och
bestämd handelspolitik som antogs i februari
2021. Öppenhet är en grundpelare i vår handelspolitik och den är fortfarande av avgörande betydelse för EU:s ekonomiska och geopolitiska
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att de kan förebygga och hantera framtida pandemier samt stärka motståndskraften i Europas
hälso- och sjukvårdssystem.

de europeiska medlagstiftarna. Den ska ge en
rättslig ram så att EU kan reagera snabbt på
gränsöverskridande hälsohot.

Den europeiska hälsounionens omedelbara fokus
är krisberedskap och krishantering. Förordningen
om allvarliga gränsöverskridande hot mot
människors hälsa håller på att färdigställas av

Den nya myndigheten för beredskap och
insatser vid hälsokriser (Hera) inrättades
i september 2021 i samband med det årets tal
om tillståndet i unionen. Myndigheten bidrar till
utveckling, produktion och lageruppbyggnad av
läkemedel, vaccin och andra medicinska motåtgärder – som personlig skyddsutrustning – som
ofta saknades under covid-19-pandemins första
fas. Hera kommer att bidra till bättre förebyggande och upptäckt av och snabba insatser
vid hälsokriser på EU-nivå och globalt. Under
det första året utfördes följande inom ramen för
Hera: en expertgrupp om covid-19-varianter som
ska övervaka mutationer inrättades, vaccin mot
apkoppor köptes in, EU FAB – ett nätverk av ständigt beredd produktionskapacitet för vaccin och
läkemedelstillverkning som kan aktiveras vid
framtida kriser – inrättades och började lagra
utrustning och läkemedel mot kemiska och nukleära hot.

Förbättra och främja
hälsan i unionen

Skydda unionens
invånare mot allvarliga
gränsöverskridande hälsohot

Med det nya europeiska
hälsodataområdet tar
kommissionen ett historiskt
steg mot digital hälso- och
sjukvård i EU.
En snabb reaktion mot varianter är möjlig eftersom kommissionen tidigt under pandemin uppmanade medlemsländerna att öka genomsekvenseringen och övervaka förekomsten av varianter
till att omfatta minst 5 % och helst 10 % av de
positiva testresultaten. Kommissionen tillhandahöll också 110 miljoner euro i stöd genom Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Med ytterligare 123 miljoner euro från EU:s program för forskning och
innovation – Horisont Europa – har EU betydande
kapacitet att övervaka uppkomsten av nya varianter.

Förbättra läkemedel,
medicintekniska produkter
och krisnödvändiga
produkter

Stärka hälso- och
sjukvårdssystemen
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Pandemin har haft och har fortfarande stor påverkan på patienter, sjukvårdspersonal och hälso- och
sjukvårdssystem i Europa. Programmet EU för
hälsa går längre än till krishantering för att hantera hälso- och sjukvårdssystemens resiliens. Med
erfarenheterna från de framgångsrika insatserna
mot pandemin investerar EU för hälsa 5,3 miljarder euro i åtgärder med europeiskt mervärde och
hjälper medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem att skapa extra kapacitet och återhämta
sig från pandemin.

i alla medlemsländerna, för gränsöverskridande
samarbete. På världscancerdagen i februari 2022
lanserade kommissionen ett nytt cancerregister
som bevakar medlemsstaternas framsteg med
att bekämpa cancer och fastställer prioriteringar
för samarbetet.
Med det nya europeiskt hälsodataområdet tar
kommissionen ett historiskt steg mot digital
hälso- och sjukvård i EU. Detta förslag ger medborgarna full kontroll över sina hälsouppgifter och
ökar möjligheterna för bättre hälso- och sjukvård
i hela EU. Det kommer också att främja en äkta
europeisk inre marknad för digitala hälso- och
sjukvårdstjänster och produkter. Det ska ske
genom enhetliga, tillförlitliga och effektiva regler
för användningen av hälsodata för forskning, innovation, beslutsfattande och reglering samtidigt
som EU:s höga dataskyddskrav uppfylls. Det
kommer att vara ovärderligt för vetenskapsmän,
forskare, innovatörer och beslutsfattare som arbetar med innovativa livräddande behandlingar.

Läkemedelsstrategin för EU antogs i november
2020 och uppvisar konkreta initiativ för att säkerställa tillgång till säkra, högkvalitativa och rimligt
prissatta läkemedel för patienterna, hantera icke
tillgodosedda vårdbehov och samtidigt underlätta
vetenskaplig och teknisk innovation. Syftet är
också att förbättra försörjningstryggheten,
motverka brister och främja EU:s strategiska oberoende så att vi kan tillhandahålla läkemedel även
i kristider. I mars 2022 förstärktes Europeiska
läkemedelsmyndighetens mandat för att förbättra
övervakningen och minska bristen på kritiska läkemedel.

Tack vare säkra och effektiva vacciner, höga vaccinationstal, ändamålsenliga behandlingsalternativ, digitala innovationer som EU:s digitala covidintyg, ett starkare europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar med stöd av
nya Hera, beredskapslager med medicinska förnödenheter och en omfattande testkapacitet har
EU byggt motståndskraft i världsklass mot
covid-19-pandemin och framtida hälsokriser.

Ett flaggskeppsinitiativ inom hälsounionen är
Europas plan mot cancer. Med 4 miljarder euro
i finansiering, varav 1,25 miljarder euro från programmet EU för hälsa, stärker planen redan nu
förebyggande åtgärder, forskning och patientvård
avseende cancer. Kommissionen har börjat inrätta
europeiska cancercentrum och cancernätverk
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3. D
 EN GRÖNA, DEN DIGITALA
OCH DEN RÄTTVISA
OMSTÄLLNINGEN
NEXTGENERATIONEU –
EN UNIK MÖJLIGHET

Hittills har mer än
100 miljarder euro betalats
ut till medlemsländerna inom
ramen för faciliteten
för återhämtning och
resiliens.

När von der Leyen-kommissionen inledde sitt arbete
fastställde vi en ny och ambitiös kurs för EU: att skapa
ett grönare, digitalt och socialt rättvist Europa. Covid-19-pandemin och Rysslands angrepp på
Ukraina har bekräftat att denna handlingsplan
var den rätta. Nedstängningarna påskyndade den
digitala omställningen i ekonomin och vi såg digitala
innovationer och omställningar, som i normala fall
skulle ta flera år men som nu skedde på bara några
veckor. Pandemin har också visat oss att vi måste
reparera vårt förhållande till miljön, och många
européer har på nytt upptäckt hur mycket naturen
betyder för dem. Kremls utpressning när det gäller
energi har gett oss ytterligare en anledning att bryta
oss loss från vårt beroende av ryska fossila bränslen.
Förenade i solidaritet bekämpar EU viruset, nystartar
ekonomin och stöder Ukraina, men inte nog med det –
unionen investerar också med tillförsikt i en stark och
hållbar framtid för nästa generation européer.

stimulanspaketet till över 2 biljoner euro. Fram till
våren 2022 hade kommissionen godkänt nästan
alla medlemsländers återhämtnings- och resiliensplaner. Närmare 40 % av investeringarna går till
klimatåtgärder och mer än 26 % till den digitala
omställningen. Återhämtnings- och resiliensplanerna omfattar också en mängd strukturreformer som kommer att ge långvariga effekter och
påskynda den gröna och den digitala omställningen.
Hittills har mer än 100 miljarder euro betalats ut
till medlemsländerna inom ramen för faciliteten för
återhämtning och resiliens. Kommissionen beräknar
att stimulansen från investeringar i NextGenerationEU skulle kunna öka EU:s ekonomiska tillväxt
med 1,5 % till 2027 och bidra till att skapa 2 miljoner nya arbetstillfällen.

Detta är löftet från NextGenerationEU, Europas
unika återhämtningsplan. Med ett värde på över
800 miljarder euro och i kombination med EU:s
långtidsbudget till 2027, uppgår det europeiska

800 miljarder euro
NextGenerationEU –
återhämtningsplanen

40 %

26 %

av investeringarna
går till
klimatåtgärder

av investeringarna
går till den digitala
omställningen
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håller kommissionen på att bygga upp en inre
marknad för kapital, inte bara för att kanalisera
privata investeringar till den gröna och den digitala
omställningen, utan också för att gynna konsumenter,
investerare och företag med djupa, ändamålsenliga
och tillförlitliga finansieringskällor, oavsett var i EU
de befinner sig.

NextGenerationEU investerar i förnybar energi för att
påskynda den gröna omställningen och, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och tack vare
REPowerEU-planen, göra EU oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030. Vi investerar i grönare
städer med återställd natur, och i en uppkopplad
landsbygd med höghastighetsinternet. Vi investerar
i Europas högteknologiska industriella bas – från
grönt stål till förnybara batterier och chipp. Vi investerar också i lika möjligheter till utbildning och karriär
av god kvalitet för ungdomar i hela unionen.

DEN FÖRSTA
KLIMATNEUTRALA
KONTINENTEN SENAST 2050

För att finansiera NextGenerationEU är kommissionen
på väg att bli världens största emittent av gröna
obligationer som ska finansiera den gröna politiken.
Upp till 250 miljarder euro av finansieringen kommer
att mobiliseras via gröna obligationer inom NextGenerationEU, eller 30 % av NextGenerationEU. Utbetalningarna av medel från kommissionen inom ramen
för faciliteten för återhämtning och resiliens pågår
också och beror på medlemsländernas genomförande
av sina åtaganden, däribland strukturreformer som
att uppmuntra innovation eller försvara rättsstatsprincipen. Civilsamhällesorganisationer, lokala och
regionala aktörer, arbetsmarknadens parter
och ekonomiska aktörer bidrar till att styra investeringarna till de områden där de bäst behövs.

Den europeiska gröna given är Europas färdplan
för att bli den första klimatneutrala kontinenten
senast 2050 och genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. Från pandemin till Rysslands krig
mot Ukraina – Europeiska kommissionen har hållit
kursen och till och med ökat tempot för den gröna
omställningen, och vi gör det igen med REPowerEU.
Inte nog med att hälsan hos de människor som lever
i EU beror på planetens hälsa – EU:s energitrygghet
är också beroende av den massiva omställningen
till förnybar energi. Den gröna omställningen är vår
generations möjlighet att förbättra välbefinnandet
och motståndskraften för våra medborgare, för de
vilda djuren och växterna och för planeten.

En hållbar finansmarknad är i centrum för den gröna
och den digitala omställningen. Sedan kommissionen
antog sitt ambitiösa och omfattande paket för hållbar finansiering i april 2021, är EU den globala
ledaren när det gäller att fastställa standarder för
miljö, sociala förhållanden och styrning på finansmarknaderna. EU:s taxonomi skapar ett helt nytt
klassificeringssystem för hållbar verksamhet. För att
bekämpa grönmålning håller kommissionen också på
att uppdatera EU-lagstiftningen om företagens
hållbarhetsrapportering, som kräver att stora företag offentliggör information om sin verksamhet. Tillsammans med reformer av kapitalmarknaderna

Sedan von der Leyen-kommissionen, bara tio dagar
in på sin mandatperiod, presenterade den europeiska gröna given har EU ökat sina åtgärder för att
minska utsläppen av växthusgaser, investera i grön
teknik och skydda naturmiljön. Tack vare klimatlagen har vi förvandlat vår ambition för 2050 till
en bindande EU-lag. I klimatlagen fastställs också
ett mellanliggande mål om att minska
nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 %
fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.
Minska nettoutsläppen av växthusgaser
med MINST
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I 55 %-paketet som kommissionen lade fram
sommaren 2021, ingår de konkreta åtgärder som
behövs om vi ska nå våra mål. Den europeiska
gröna given är den mest omfattande omställningsplanen i världen. Europa har visionen och målen,
med NextGenerationEU har vi investeringen och nu
är det dags att påskynda genomförandet, med
hjälp av följande instrument:

55 %-paketet,
inklusive handel
med utsläppsrätter,
reglering och mål

att nå målet om att 25 % av jordbruksmarken ska
brukas ekologiskt och det ekologiska vattenbruket
ska öka betydligt fram till 2030. Handlingsplanen
omfattar konkreta åtgärder för att främja både
konsumtion och produktion av ekologiska produkter, i kombination med en ytterligare ökning av
sektorns hållbarhet.

Användning
av alternativa
bränslen och alternativ
infrastruktur inom
transportsektorn

Mekanismen för
koldioxidjustering
vid gränserna

Renoveringsvågen

EU:s hållbarhetstaxonomi

Från jord till
bord-strategin

Handlingsplanen
för nollförorening

Paketet om
cirkulär ekonomi

Skogsstrategin

Strategin
för hållbar och
smart mobilitet

Strategin
för biologisk
mångfald

I januari 2022 antog kommissionen de nya riktlinjerna för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi. De skapar ett flexibelt, ändamålsenligt och stödjande ramverk som ska hjälpa
medlemsländerna att ge det stöd som behövs för
att målen i den europeiska gröna given ska nås
på ett välriktat och kostnadseffektivt sätt.

I mars 2022 lade kommissionen också fram ett
paket med förslag för att göra hållbara produkter till normen på EU-marknaden. Med nya regler
blir produkterna hållbarare, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara, återvinningsbara och
energi- och resurseffektiva. Förslagen bygger på
befintliga krav på ekodesign, som under 2021
ledde till 10 % lägre energiförbrukning per år för
konsumentprodukter, som hushållsapparater, och
sparade 120 miljarder euro åt konsumenterna.
Som en del av det nya paketet lade kommissionen

Kommissionen offentliggjorde i mars 2021 en
handlingsplan för utveckling av den ekologiska sektorn. Den ska hjälpa EU:s jordbrukare
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också fram planer på att göra textilier mer hållbara, reparerbara och återvinningsbara, tillsammans med nya regler för att stärka konsumenternas inflytande vid den gröna omställningen och
säkerställa att de får bättre information om produkters miljömässiga hållbarhet och skyddas
bättre mot grönmålning.

som tillsammans, som frivilliga ambassadörer,
ska agera för klimatet och hållbarhet.
Behovet av gemensamma nedifrån-och-upp-lösningar mot klimatförändringarna är också en
anledning till att Ursula von der Leyen, i sitt tal
om tillståndet i unionen 2020, lanserade det nya
europeiska Bauhaus, en rörelse som ska göra
den gröna omställningen till en hållbar och inkluderande upplevelse i invånarnas dagliga liv. I september 2021 tillkännagav kommissionen de 20
vinnarna av det nya europeiska Bauhaus-priset
och nya europeiska Bauhaus stjärnskottpriset. För
att skapa ett offentligt rum för den växande
gemenskapen lanserade kommissionen under
våren 2022 det nya europeiska Bauhauslaboratoriet och den nya europeiska Bauhausfestivalen under sommaren. I laboratoriet kan man
testa verktyg, lösningar och politiska åtgärder som
kommer att underlätta omställningen på fältet.
Kommissionens nya forskningscentrum i Sevilla
omsätter också dessa idéer i praktiken: byggnaden
ska inte bara vara helt koldioxidneutral utan också
energipositiv. Det nya europeiskt Bauhaus visar
att den europeiska gröna given inte bara handlar
om att hitta inspirerande ändamålsenliga lösningar mot klimatförändringarna – det handlar
också om att vi ska utforma och bygga hem
och städer så att vi förbättrar människors
liv.

I juni 2022 lade kommissionen fram två nya lagar
för att återställa naturen i EU. Förslaget till
återställande av naturen är ett viktigt steg för att
förebygga de värsta effekterna av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald
genom att fokusera på att återställa EU:s våtmarker, floder, skogar, gräsmarker, marina
ekosystem och stadsmiljöer och de arter som
lever där. De regler om kemiska bekämpningsmedel som nyligen föreslogs kommer att minska
användningen av bekämpningsmedel med 50
% till 2030, minska miljöavtrycket från EU:s livsmedelssystem, skydda invånarnas och jordbrukarnas hälsa och välbefinnande och bidra till att
minska de ekonomiska förluster som orsakas av
försämrad markhälsa och förlust av pollinatörer
på grund av bekämpningsmedel. Detta ingår i EU:s
mål att rättsligt skydda minst 30 % av sina landområden och 30 % av sina havsområden senast
2030, enligt vad som anges i EU:s strategi för
biologisk mångfald 2030. Kommissionen har
också lagt fram ett förslag om att förbjuda införsel på EU:s inre marknad av varor och råvaror som
orsakar avskogning i andra delar av världen.

Under FN:s klimatförändringskonferens (COP26)
i Glasgow i november 2021 uppmanade EU till
betydande framsteg i genomförandet av Parisavtalet, för att säkerställa att ambitionen att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C
kan förverkligas. Som den innovativa och industrialiserade region som EU är inspirerar man
andra länder att ta efter. I Glasgow utlovade

Om den gröna omställningen i Europa ska lyckas
krävs det stöd och aktivt engagemang från
enskilda personer och företag i EU. Den europeiska gröna given omfattar därför en europeisk
klimatpakt som sammanför invånare i hela EU
MINSKA användningen av bekämpningsmedel
med

50 % till 2030

Det nya europeiska
Bauhaus är en rörelse
som ska göra den gröna
omställningen till en hållbar
och inkluderande upplevelse
i invånarnas dagliga liv.
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Parisavtalet och Internationella arbetsorganisationens arbetskonventioner. Handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland som slöts den 1 juli 2022
är ett tidigt bevis på vår nya ambition. I avtalet
ingår aktuella bestämmelser om handel och hållbarhet, inbegripet sanktioner kopplade till efterlevnaden av Parisavtalet.
kommissionen 1 miljard euro för att skydda världens skogar, vilket är avgörande för att begränsa
klimatförändringarna och skydda den biologiska
mångfalden. Vårt banbrytande partnerskap för en
rättvis energiomställning med Sydafrika hjälper
landet att fasa ut kol, och kommer att fungera
som modell för samarbeten inom klimat och teknik med andra partner, däribland Vietnam. EU och
medlemsländerna är fortfarande den största
bidragsgivaren av offentlig klimatfinansiering
till utvecklingsekonomier. Vår gröna allians med
Japan bekräftar vårt nära samarbete med demokratier för att bli klimatneutrala till 2050.

På världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens i juni bidrog EU också till att säkerställa
ett banbrytande avtal för att hantera skadliga fiskesubventioner världen över. Genom
avtalet kommer subventioner för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och överfiskade
bestånd att förbjudas, två stora problem som
håller på att tömma våra hav. För att verkställa
detta och leda en gemensam global strategi för
att skydda och återställa havsmiljön presenterade
kommissionen sin nya agenda för internationell
världshavsförvaltning. Vi skyddar våra hav för
framtida generationer.

I juni 2022 förankrade kommissionen hållbarhetskriterierna i sina bilaterala handelsavtal. Det är viktigt eftersom EU är världens
största handelsmakt. Efter en granskning av hållbarhetsaspekterna i handelsavtalen kommer EU
att ha ett närmare samarbete med sina handelspartner för att genomföra och tillämpa de
viktigaste hållbarhetskriterierna, framför allt

EU:S DIGITALA DECENNIUM
EU är global pionjär på vägen mot en säker och
tillförlitlig digital värld. Covid-19-pandemin har
visat digitaliseringens fördelar i våra dagliga liv
och att Europas digitala omställning med
människan i fokus är rätt väg framåt. Friheten
att ha kontakt med vänner och familj över gränserna måste vara en rättighet, inte ett privilegium.
Friheten att arbeta eller studera på distans håller
snabbt på att bli verklighet för många européer,
och öppnar nya möjligheter för unga familjer, företag och landsbygdssamhällen. Allt eftersom mer
och mer av våra privatliv och arbetsliv sker på
nätet, måste också våra grundläggande rättigheter och data skyddas där.
I januari 2022 lade kommissionen fram ett utkast
till en europeisk förklaring om digitala rättigheter och principer för det digitala decenniet. Europaparlamentet och rådet arbetar nu
tillsammans med kommissionen med att förhandla fram den slutliga texten som ska antas av
alla tre institutionerna. Det här förslaget kommer
efter ett antal viktiga EU-rättsakter som bygger
upp ett säkrare och friare digitalt område i och
utanför Europa.

Maria Teresa Ferres tillhör den sjätte
generationens fiskare i Katalonien
och hon grundade kooperativet ”La
Mar de Dones” (kvinnornas hav), som
främjar etiskt engagemang för havet
och synliggör kvinnornas roll inom
fiskerisektorn.

Kommissionen offentliggjorde i april 2021 sitt
mycket emotsedda utkast till en rättsakt om
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artificiell intelligens. Det utgör världens mest
framåtblickande försök att reglera AI-teknik och
fastställer en riskbaserad sektorsövergripande
regleringsstrategi för användningen av AI-system
i EU och på den inre marknaden. Kommissionen
vill göra AI-reglerna enhetliga inom EU och på så
sätt säkerställa rättssäkerhet, uppmuntra investeringar och innovation inom AI och bygga upp
allmänhetens förtroende för att AI-system
används på ett sätt som respekterar europeiska
värden och grundläggande rättigheter.

Ett annat delmål var avtalet som nåddes i april
i år om rättsakten om digitala tjänster, den
första i världen i sitt slag på området digital reglering. Den följer principen att det som är olagligt
utanför internet också måste vara det på internet.
Mycket stora onlineplattformar och sökmotorer
kommer att omfattas av strängare krav på att
skydda användarna från olagligt innehåll och från
olagliga varor och tjänster. Dessutom kommer det
att krävas att onlineplattformar och sökmotorer
bedömer och mildrar de värsta skadorna som
deras verksamhet och algoritmer kan leda till
i fråga om grundläggande rättigheter, barns välbefinnande och samhällsdebatt. Både rättsakten
om digitala marknader och rättsakten om digitala
tjänster antogs av Europaparlamentets plenarförsamling tidigt i juli och kommer att träda i kraft
2023.

Kommissionens dataförvaltningsakt, som
antogs tillsammans med Europaparlamentet och
rådet hösten 2021, ökar förtroendet för datadelning. Den kompletterades i februari 2022 med ett
förslag till en dataakt med nya regler om vem
som kan använda och få tillgång till data som
genererats inom alla ekonomiska sektorer i EU.
Kommissionen håller också på att inrätta gemensamma europeiska dataområden på strategiska
områden, med såväl privata som offentliga aktörer.
Som ett delmål nådde EU:s medlagstiftare i mars
2022 en överenskommelse om rättsakten om
digitala marknader, som reglerar verksamheten
för stora digitala plattformar, eller så kallade
grindvakter, som ska se till att den europeiska
digitala inre marknaden är öppen och rättvis. De
här grindvakterna kommer att omfattas av ett
antal tydligt definierade skyldigheter och förbud
som hindrar stora digitala företag från att missbruka sitt marknadsinflytande och som ger nya
aktörer möjlighet att komma in på marknaden.
Med rättsakten om digitala marknader kommer
kommissionen att vara världens första organ som
har behörighet att övervaka regleringen av de
stora teknikmarknaderna som omfattar en mängd
olika metoder och digitala tjänster.

Digital kompetens

En digital omställning med människan i fokus är
den grund på vilken de fyra pelarna i Europas
digitala decennium vilar: ökade möjligheter för
invånarna genom digitala färdigheter, digitalisering av företag, digitalisering av offentliga tjänster och stärkt digital infrastruktur. I juli 2022
antogs En färdväg för det digitala decenniet
tillsammans med Europaparlamentet och rådet.
Där anges konkreta mål för dessa fyra pelare och
en robust genomförandemekanism. Med de
250 miljarder euro som avsatts för digitalisering
från NextGenerationEU går Europa framåt inom
alla fyra pelarna. Exempelvis kommer kommissionen att anta sitt förslag till en rättsakt om

Digital omställning
av företag

Digitalisering av
oﬀentliga tjänster
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Säker och hållbar
digital infrastruktur

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker
företaget Advanced Semiconductor Materials Lithography
(ASML) i Eindhoven i Nederländerna.
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konnektivitetsinfrastruktur för att främja
effektivare och snabbare utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet, inbegripet fiber och 5G, i hela EU.

digital form av centralbankspengar skulle ge konsumenter och företag större valmöjligheter. Med
tanke på digitaliseringen, de snabba förändringarna i betalningslandskapet och framväxten av
kryptotillgångar, skulle den digitala euron kunna
komplettera kontanter och tillgodose nya betalningsbehov.

Förslaget till EU:s förordning om halvledare
som kommissionen antog i februari 2022 är ett
flaggskeppsprojekt för EU:s omställning. Det finns
ingen digital framtid utan halvledare. De finns
i våra telefoner, datorer, bilar, medicintekniska
produkter och i alla uppkopplade apparater. De
pågående störningarna i försörjningskedjan som
orsakades av pandemin, har ökat behovet av att
utifrån Europas högklassiga forskningsbas för
halvledare återta ledningen inom avancerad konstruktion och produktion. EU och medlemsländerna mobiliserar 43 miljarder euro i offentliga
investeringar, och det har redan lockat USA:s
största halvledartillverkare att investera 19 miljarder euro i EU.

För att bevara den finansiella stabiliteten samtidigt som man möjliggör innovation och främjar
en attraktiv sektor för kryptotillgångar, är EU den
första lagstiftaren i världen som skyddar sina
medborgare mot vissa av de risker som är kopplade till investeringar i kryptotillgångar. I juni 2022
nådde EU:s medlagstiftare en banbrytande överenskommelse om kommissionens förslag till
förordning om kryptotillgångar.
EU:s rymdprogram tillhandahåller redan högt
värderade data och tjänster för en lång rad dagliga tillämpningar, såsom stöd till kommersiella
transporter och personlig navigering, precisionsjordbruk och lösningar mot klimatförändringarna.
I februari 2022 föreslog kommissionen två nya
flaggskeppsinitiativ för att stärka säker satellitbaserad konnektivitet och rymdtrafikledning.

Förslaget till EU:s
förordning om
halvledare är ett
flaggskeppsprojekt
i Europas omställning.

Handels- och teknikrådet mellan EU och USA
inrättades i juni 2021 och utgör en ändamålsenlig
plattform för EU och USA för att samordna strategier och fördjupa samarbetet i de viktigaste frågorna på områdena digitalisering, teknik, ekonomi
och handel. Det första mötet hölls i Pittsburgh,
Pennsylvania, den 29 september 2021, och det
andra i Paris-Saclay, Frankrike, den 16 maj 2022.
EU:s och USA:s medordförandeskap byggde på
starka grunder och man tillkännagav nya initiativ
om leveranskedjor, livsmedelstrygghet, ny teknik,
digital infrastruktur och handel. De här initiativen
kommer att stärka våra gemensamma demokratiska värden och stödja den transatlantiska globala
konkurrenskraften, gynna arbetstagare och familjer på båda sidor av Atlanten och forma den globala digitala och tekniska omställningen.

Parallellt med detta antog kommissionen ett
omarbetat meddelande om regler för statligt stöd
till viktiga projekt av gemensamt europeiskt
intresse för att stödja stora gränsöverskridande
infrastrukturinvesteringar för banbrytande innovationer, till exempel till batterivärdekedjan.
Två spetsområden för den digitala omställningen
är finanser och rymden, och även här är EU pionjär. I januari 2021 avtalade kommissionen och
Europeiska centralbanken om ett samarbete med
att analysera olika utformningsalternativ för och
tillhörande påverkan av den digitala euron. En

Dessutom enades Ursula von der Leyen och
Indiens premiärminister Narendra Modi i april
2022 om att inrätta ett handels- och teknikråd
mellan EU och Indien för att hantera viktiga
utmaningar inom handel, ekonomi och teknik, och
främja samarbetet på dessa områden. EU samarbetar med likasinnade partner i hela världen för
att forma globala regler på det digitala området.
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Vi uppgraderar de digitala förbindelserna med
viktiga partner för att fastställa regler för digital
handel och koppla detta till prognoserna för våra
interna reformer. Ett digitalt partnerskap ingicks
med Japan på toppmötet mellan EU-Japan i maj
2022, och liknande förhandlingar pågår med Singapore och Sydkorea.

I juni 2022 inledde kommissionen en stödåtgärd
till ett värde av 20 miljoner euro inom Europeiska
innovationsrådet för minst 200 teknikintensiva
uppstartsföretag från Ukraina och valde ut ytterligare 74 innovativa uppstartsföretag och små och
medelstora företag. De ska få 382 miljoner euro.
Den nya europeiska innovationsagendan
antogs i juli 2022 och omfattade fem viktiga
flaggskeppsprogram för att göra EU världsledande
inom teknikintensiv innovation. Den har potential
att mobilisera omkring 45 miljarder euro från privata institutionella investerare för att stödja
expanderande företag. Dessutom kommer ett
program att inrättas genom agendan för att
utbilda en miljon personer i teknikintensiva färdigheter, särskilt inom djuptekniska områden som
nya material, syntetisk biologi och ren teknik.

FORSKNING OCH INNOVATION
I VÄRLDSKLASS
Med 95,5 miljarder euro i finansiering för perioden
fram till 2027 är Horisont Europa det största
transnationella forsknings- och innovationsprogrammet i världen. Både den gröna och den digitala omställningen i Europa är beroende av forskning och innovation i världsklass. I september
2021 inledde kommissionen fem forskningsoch innovationsuppdrag för EU för att komma
med konkreta lösningar på några av våra största
utmaningar.

Det nya partnerskapet mellan EU och Catalyst
syftar till att främja och öka investeringarna
i EU-baserade projekt med stort genomslag inom
viktig klimatteknik. De förväntas möjliggöra en
framtida ekonomi med nettonollutsläpp (förnybar
vätgas, hållbara flygbränslen, direkt avskiljning av
koldioxid från luft och långtidslagring av energi).
Genom detta stärker kommissionen också insatserna för att bana väg för projekt för grön teknik.
Partnerskapet lanserades vid COP26, med potentialen att mobilisera upp till 840 miljoner euro
fram till 2026 och bidra till att förverkliga ambitionerna i den europeiska gröna given och EU:s
klimatmål för 2030.

Den 14 oktober 2021 valde Europeiska innovationsrådet, ett av Horisont Europas flaggskeppsinitiativ, ut 65 innovativa uppstartsföretag och
små och medelstora företag som skulle få
363 miljoner euro i finansiering för banbrytande
innovationer inom hälso- och sjukvård, digital teknik, energi, bioteknik, rymden och andra områden.
Ytterligare 99 uppstartsföretag som valdes ut
i december 2021 får upp till 627 miljoner euro.

UPPDRAGSOMRÅDEN

Markhälsa och livsmedel

Klimatanpassning,
bl.a.
samhällsomvandling

Klimatneutrala och
smarta städer

Bekämpning av cancer

Friska hav samt
kust- och inlandsvatten
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föreslagit en social klimatfond, som ska finansieras direkt genom intäkterna från det europeiska
utsläppshandelssystemet, för att hjälpa de mest
utsatta hushållen i samhället att betala sina
energi- och transporträkningar.

Under det senaste året har forskare som stöds av
Europeiska forskningsrådet tilldelats fina internationella priser inom medicinsk forskning, astrofysik och matematik liksom två Nobelpriser i kemi
och fysik. Nyare undersökningar visar att Europeiska forskningsrådet har finansierat hundratals
forskningsprojekt som är viktiga för EU:s klimatåtgärder, hälsopolitik och den digitala omställningen, och att mer än en av tio bidragsmottagare
har startat företag eller överfört resultaten av sin
forskning till andra företag.

I juni 2022 nådde
parlamentet och rådet en
historisk överenskommelse
om direktivet om
minimilöner.

Dessutom kommer EU, med stöd från Horisont
Europa, att mer än fördubbla antalet vätgasdalar från nuvarande 21 till 50 fram till 2025, vilket
mobiliserar mer investeringar från industrin och
medlemsländerna. EU kommer också att utvidga
det befintliga vätgasdalnätet till andra delar av
världen genom att utveckla 100 vätgasdalar med
Mission Innovation (det globala initiativet för att
påskynda innovationen för ren energi genom
handlingsinriktat samarbete). Kommissionen har
även tilldelat ungefär 4 miljoner euro inom ramen
för Erasmus+ till stöd för ett långsiktigt partnerskap mellan industri och utbildning för att utveckla
den kompetens som krävs för vätgasekonomin och göra den tillgänglig för alla utbildningsinstitut.

EU:s insatser i samband med pandemin, och nu
mot Rysslands krig mot Ukraina, fungerar tack vare
en kombination av kortsiktig flexibilitet och långsiktig vision. Denna flexibla strategi, som bygger
på europeiska sociala marknadsvärden, ingår
i kommissionens program för stöd för att minska
risken för arbetslöshet i en krissituation (Sure-instrumentet). Sure hjälpte arbetsgivarna att hålla
anställda i sysselsättning genom att betala deras
löner under nedstängningarna. Ekonomiskt stöd till
ett värde av 92 miljarder euro betalades ut till 19
medlemsländer, för att direkt gynna mottagarna.
Enbart under 2020 stödde Sure omkring 31 miljoner människor och 2,5 miljoner företag i EU. Nästan
30 % av den totala sysselsättningen och 25 % av
det totala antalet företag fick stöd från Sure i de
19 mottagarländerna. Under 2021 fortsatte man
att skydda sysselsättningen genom Sure, samtidigt
som man skapade förutsättningar för en robust
ekonomisk återhämtning.

Efter den ryska invasionen av Ukraina avslutade
EU det pågående deltagandet av ryska offentliga
enheter och tillhörande organ i EU:s forskningsoch innovationsprogram, uteslöt framtida samarbete med alla ryska rättsliga enheter och inledde
stödåtgärder för Ukrainas forskarsamfund.
Ukraina är redan berättigat till EU-finansiering inom ramen för Horisont Europa. Kommissionen har redan anslagit 25 miljoner euro genom
en ny Marie Skłodowska-Curie-åtgärd, som ger
200 ukrainska akademiker stipendier för att
bedriva forskning vid EU:s universitet.

INGEN SKA LÄMNAS UTANFÖR
Social rättvisa måste stå i centrum för den gröna
och den digitala omställningen och återspegla
värdena i den europeiska sociala marknadsekonomin. von der Leyen-kommissionen inrättade därför mekanismen för en rättvis
omställning, som ska mobilisera upp till 55 miljarder euro fram till 2027 för de mest drabbade
regionerna i EU. Kommissionen har också
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och materiellt bistånd till dem som mest behöver
det.

SURE stödde närmare 30 % av det totala
antalet förvärvsarbetare och 25 % av alla
företag i de 19 MOTTAGARLÄNDERNA

Statligt stöd var också en viktig del av kommissionens ekonomiska insatser mot pandemin. Kommissionen har sedan krisens början antagit mer än
1 430 beslut om statligt stöd och godkänt nästan
1 010 nationella åtgärder till ett uppskattat totalt
belopp av cirka 3,2 biljoner euro. Den tillfälliga
ramen för statligt stöd avvecklades den 30 juni
2022.

92 MILJARDER EURO
i ekonomiskt stöd

I november 2021 antog kommissionen ett meddelande om en konkurrenspolitik som är
anpassad till nya utmaningar, som lyfter fram
konkurrenspolitikens betydelse för EU:s återhämtning, den gröna och den digitala omställningen
samt den inre marknadens motståndskraft. I meddelandet framhålls att konkurrenspolitiken har
utformats så att den lätt kan anpassas till nya
marknadsförhållanden, politiska prioriteringar och
kundbehov. Dessutom genomför kommissionen
just nu en översyn av de konkurrenspolitiska verktygen, för att se till att alla rättsakter på konkurrensområdet (företagskoncentrationer, antitrustregler och kontroll av statligt stöd) är fortsatt
ändamålsenliga och för att komplettera sin nuvarande verktygslåda.

betalades ut till
19
medlemsländer

I dag har EU den starkaste arbetsmarknaden på
årtionden. Från början av 2021 till början av 2022
skapades närmare 6 miljoner jobb i EU. I takt
med att ekonomin återhämtade sig gick medlemsländerna gradvis över från akuta system för korttidsarbete till långsiktiga åtgärder på arbetsmarknaderna, i linje med kommissionens rekommendation om ett effektivt aktivt sysselsättningsstöd
(Ease). Trots de allvarliga ekonomiska konsekvenserna som Rysslands krig mot Ukraina har haft
inom vissa sektorer har sysselsättningssiffrorna
i EU hittills varit i stort sett oförändrade och
arbetslösheten har nått rekordlåga nivåer (6,0 %
i juni 2022). Samtidigt som den ekonomiska osäkerheten kvarstår visar de nuvarande prognoserna
att sysselsättningen bör fortsätta att öka under
2023.

Som pandemin har visat är en stark social marknadsekonomi, som sätter människors välbefinnande i första rummet, den mest motståndskraftiga modellen för en tekniskt driven värld efter
pandemin. I handlingsplanen för den europeiska
pelaren för sociala rättigheter, som antogs
i mars 2021, förslogs tre ambitiösa överordnade
EU-mål för 2030 på områdena sysselsättning,
kompetens och fattigdomsminskning, som välkomnades av EU-ledarna på toppmötet i Porto.
Med en total budget på 99 miljarder euro är Europeiska socialfonden ett viktigt finansieringsinstrument för genomförandet av den europeiska
pelaren för sociala rättigheter. I juni 2022 presenterade alla medlemsländer sina nationella mål,
vilket visar att de är fast beslutna att leva upp till
de löften som gavs vid toppmötet i Porto.

Återhämtningsstödet för sammanhållning och till
Europas regioner (React-EU) är ett annat verktyg
för att åstadkomma gemensam återhämtning
i hela EU, särskilt för att stimulera tillväxten
i mindre utvecklade regioner. Sammanhållningsfonderna fick ett betydande tilläggsbelopp
på över 50 miljarder euro. React-EU var det allra
första instrumentet som användes inom ramen
för NextGenerationEU, och den första utbetalningen gjordes redan i juni 2021. Dessa snabba
åtgärder mildrade pandemikrisens effekter och
innebar en övergång till en långsiktig återhämtningsplan. React-EU stöder företag och företagsutveckling, stärker hälso- och sjukvårdssystemen,
finansierar utbildningsprogram och sysselsättningsprogram och tillhandahåller skolutrustning

Den europeiska kompetensagendan, som lades
fram i juli 2020, är en femårig plan för att hjälpa
enskilda personer och företag att utveckla fler och
bättre färdigheter, minska sysselsättningsklyftan
och blomstra i en grönare och mer digital ekonomi.
Kompetenspakten, som lanserades i november
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I juni 2022 antog rådet rekommendationer om
individuella lärandekonton och mikromeriter.
För att se till att EU fortsätter att vara världsledande på utbildningsområdet har kommissionen
lanserat en europeisk universitetsstrategi,
som avsevärt ska förbättra konkurrenskraften
i våra system för högre utbildning genom ett bredare och djupare gränsöverskridande samarbete.
Det kommer att skapa bättre förutsättningar för
förmågor att utvecklas i det kunskapsbaserade
samhället.

De överordnade målen för 2030
i handlingsplanen för
den europeiska pelaren
för sociala rättigheter
minst

78 %

av alla 20–64-åringar bör ha ett
arbete senast 2030

I juni 2022 nådde parlamentet och rådet en historisk överenskommelse om direktivet om
minimilöner, som kommissionen lade fram
i oktober 2020. Denna lagstiftning har varit en
prioritering för von der Leyen-kommissionen redan
från början, och ska bidra till att förbättra minimilönernas tillräcklighet och öka arbetstagarnas
tillgång till minimilöneskydd i hela EU.

minst

60 %

av alla vuxna bör varje
år delta i utbildning senast 2030

För att skydda arbetstagarna mot nya utmaningar
i samband med digitaliseringen av arbetslivet lade
kommissionen i december 2021 fram ett förslag
till ett direktiv om bättre arbetsvillkor för
plattformsarbete. Förslaget syftar till att se till
att personer som arbetar via digitala arbetsplattformar får den lagliga anställningsstatus som
motsvarar deras faktiska arbetsformer och kan
åtnjuta de arbetstagarrättigheter och sociala förmåner som de har rätt till. Det tar också itu med
den komplexa frågan om algoritmisk verksamhetsledning på plattformar för att säkerställa
mänsklig tillsyn och transparens.

en minskning med minst

15 miljoner

av antalet personer som riskerar
att drabbas av fattigdom eller
social utestängning

2020, sammanför företag, arbetstagare, lokala
myndigheter, arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare och arbetsförmedlingar för att
fastställa vilka färdigheter som kommer att behövas inom olika sektorer och för att göra åtaganden
om att omskola arbetstagare. Hittills har över 600
organisationer anslutit sig till pakten och gjort
utfästelser om att bidra till att kompetensutveckla
1,5 miljoner människor.

I december lade kommissionen också fram en
handlingsplan för den sociala ekonomin. Ökat
stöd till den sociala ekonomin skapar inte bara
jobb utan ger också organisationer möjlighet att
öka sin sociala påverkan i hela EU. Handlingsplanen gör det lättare för organisationer inom den
sociala ekonomin att blomstra och växa genom

När Ryssland angrep Ukraina förenade det
rumänska näringslivet sina krafter för att lansera
jobs4ukr.com, en plattform för att hjälpa ukrainska
flyktingar att hitta arbete i EU.
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att deras synlighet ökar, de rätta politiska och
rättsliga ramarna införs och de får hjälp att etablera sig och expandera.

rättigheterna, och god förvaltning, säkerhet och
mobilisering av privata investeringar. Det handlar
om att ge länderna ett bättre, värdebaserat val.
EU kommer att ha ett nära samarbete med likasinnade partner för att genomföra detta initiativ.

Globalt sett är EU och dess medlemsländer föregångare när det gäller bolagsskattereformer. Efter
det att 137 länder undertecknat ett internationellt
avtal om en effektiv skattesats på 15 % lade kommissionen 2021 fram ett förslag till direktiv som
garanterar en lägsta effektiv skattesats för stora
multinationella koncerner. Genom detta förslag
infriar EU sitt löfte om att agera snabbt och gå
i bräschen för att genomföra den historiska överenskommelsen om en global skattereform,
som syftar till att skapa ett rättvist, transparent
och stabilt ramverk för bolagsbeskattning.

Tack vare Global Gateway bidrar EU nu till att
bygga två fabriker i Rwanda och Senegal som
ska tillverka moderna mRNA-vacciner. Från
och med nästa år kommer dessa vacciner att säljas till afrikanska länder till icke-vinstgivande priser. Liknande samarbete pågår också med Ghana
och Sydafrika. Global Gateway stöder också
initiativet den stora gröna muren för att öka
livsmedelsproduktionen från Niger och Senegal
till Etiopien, som ett skydd mot osäker livsmedelsförsörjning och klimatförändringar.

GLOBAL GATEWAY – EUROPAS
ERBJUDANDE TILL VÄRLDEN

EU investerar mycket i att skapa säkerhet, stabilitet och välstånd i vårt europeiska grannskap.
I fråga om västra Balkan har EU ett paket för
investeringar och ekonomiskt stöd på nästan
30 miljarder euro – dvs. en tredjedel av regionens
totala bruttonationalprodukt – för tio flaggskeppsinvesteringar på områdena hållbara transporter,
ren energi, miljö och klimat, digital framtid, privata
sektorn och humankapital. EU:s investeringar stöder också en snabb omställning till grön energi på
västra Balkan och utfasningen av kol som den
primära energikällan. Under 2022 har EU också
tagit ett avgörande steg för att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien.

På hösten 2021 tillkännagav ordförande Ursula
von der Leyen strategin Global Gateway, Europas erbjudande till en värld som behöver massiva
investeringar: investeringar i ren energi, i vägar
och broar som är översvämningssäkra och i byggnader som kan stå emot extrema värmeböljor,
investeringar för att förbereda hälso- och sjukvårdssystemen på framtidens pandemier och
anpassa jordbruket till torrare förhållanden, investeringar för att utrusta arbetstagarna med färdigheter som motsvarar morgondagens jobb, och
investeringar i digital infrastruktur, eftersom data
är den nya ekonomins bränsle.
Global Gateway kommer att bidra till att sådana
investeringar blir möjliga – oavsett om de är offentliga eller privata. Det kommer att främja smarta,
rena och säkra förbindelser inom den digitala sektorn, energisektorn och transportsektorn och stärka
hälso- och sjukvårdssystemen, utbildningssystemen och forskningssystemen i hela världen. EU
ökar därför sitt erbjudande till sina partner för att
stödja stora infrastrukturprojekt runtom
i världen, med fokus på att främja den gröna och
den digitala omställningen. Team Europa avser att
mobilisera upp till 300 miljarder euro i investeringar till 2027, varav hälften i Afrika.
Global Gateway bygger på fem principer: hållbarhet, utveckling av de mänskliga och de sociala
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För det östliga partnerskapet mobiliserar EU
investeringar på upp till 17 miljarder euro inom
alla sektorer. Detta inbegriper projekt som avser
digital konnektivitet, såsom anläggning av en
fiberoptisk kabel i Svarta havet och utveckling
av infrastruktur för höghastighetsbredband. Vi vill
också inrätta trafiklinjer som underlättar personoch varutransporter mellan Kaukasien och EU.
Ytterligare 30 miljarder euro investeras i det södra
grannskapet, främst i infrastruktur för förnybar
energi.

Global Gateway-investeringarna är hållbara både
för miljön och för våra partners finanser. Våra
investeringar kommer alltid att sätta människan
i första rummet. Det är därför som vi alltid utformar projekten tillsammans med våra partner,
för att se till att de ger varaktiga fördelar för lokalsamhällena. Europa har ett klart strategiskt intresse
av detta. Vi vill samarbeta för vår planet, göra våra
grannar och partner mer resilienta mot alla typer
av chocker och ersätta ohållbara beroenden med
mer balanserade ömsesidiga beroenden.

GLOBAL GATEWAY: FEM INVESTERINGSPRIORITERINGAR

KLIMAT
OCH ENERGI

DIGITALISERING
EU ska stödja
ett öppet och
säkert internet

TRANSPORTER
EU ska stödja
alla
miljövänliga,
smarta och
säkra
transportsätt

EU ska stödja
investeringar
och regler som
främjar
omställningen
till ren energi

HÄLSA
EU ska bidra till
starkare
försörjningskedjor
och lokal
vaccinproduktion
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UTBILDNING
OCH FORSKNING
EU ska investera
i högkvalitativ
utbildning med
särskilt fokus på
ﬂickor och kvinnor
samt utsatta grupper
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4. H
 ÖRNSTENARNA FÖR DEN
EUROPEISKA DEMOKRATIN
EU-reglerna om europeiska politiska partier och
stiftelser och om ”rörliga EU-medborgare” (som
bor i ett annat EU-land än där de har sitt medborgarskap). Det finns omkring 13,5 miljoner sådana
medborgare, men få av dem utövar sin rösträtt
i kommunala val och val till Europaparlamentet.
De nya förslagen kommer att göra det lättare för
rörliga medborgare att rösta.

KOMMISSIONEN
UPPRÄTTHÅLLER DEMOKRATI
OCH RÄTTSSTATSPRINCIPEN
Demokratin i Europa är hotad. Rysslands angrepp
mot Ukraina är ett krig mot själva demokratin. Det
är ett krig mot tanken att Ukrainas folk ska vara
de enda som ska fatta suveräna beslut om sin
egen framtid. Vårt stöd till Ukraina härrör direkt
från våra demokratiska värden. När Ukrainas
folk ser på vår union ser de demokrati, mänskliga
rättigheter, rättsstatsprincipen samt individuell
och ekonomisk frihet. Detta är vad Europeiska
unionen står för i dag. Vår demokrati kan ändå
inte tas för given. Den ska vårdas och tas om hand
varje dag. Detta är vad von der Leyen-kommissionen har strävat efter sedan början av sin mandatperiod.

Kommissionen är fördragens väktare. Det är
kommissionens skyldighet att skydda EU-medborgarnas rättigheter, var de än bor i unionen. Rättsstatsprincipen är det kitt som håller samman EU.
Det är viktigt för att skydda de värden som ligger
till grund för EU: demokrati, frihet, jämlikhet och
respekt för de mänskliga rättigheterna. Och detta
är vad alla 27 medlemsländer har åtagit sig som
en del av EU, som suveräna stater och fria individer.
von der Leyen-kommissionen har infört historiska
åtgärder för att stärka EU:s kapacitet att främja
och skydda rättsstatsprincipen. Kommissionen har
inrättat en omfattande rättsstatsmekanism
som möjliggör en årlig dialog tillsammans med
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och
med medlemsländerna och de nationella parlamenten, det civila samhället och andra berörda
parter på rättsstatsområdet.

En representativ demokrati kräver också ständig
föryngring. I november 2021 lade kommissionen
fram ett förslag till förordning om transparens
och inriktning när det gäller politisk reklam
som en del av de åtgärder som syftar till att
skydda integriteten i samband med val och den
öppna demokratiska debatten som tillkännagavs
inom ramen för den europeiska handlingsplanen
för demokrati. Enligt de föreslagna reglerna skulle
all politisk reklam förses med tydlig märkning och
även med information om vem som har betalat
för den och hur mycket. Kommissionen föreslog
också en uppdatering av de nuvarande

För att underlätta denna dialog har kommissionen
utarbetat en årlig rapport om rättsstatsprincipen, med fokus på fyra nyckelområden: rättssystemet, ramverket för korruptionsbekämpning,
mediernas mångfald och andra institutionella
frågor som rör kontroller och motvikter. I varje
rapport bedöms situationen i EU som helhet och
den omfattar också 27 landskapitel om utvecklingen i medlemsländerna. Hittills har tre årliga
rapporter om rättsstatsprincipen offentliggjorts,
senast i juli 2022. Från och med i år innehåller
rapporterna särskilda rekommendationer för medlemsländerna.
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Kommissionen har en skyldighet att skydda EU:s
budget mot brott mot rättsstatsprincipen. Från och
med 2021 finns det ytterligare en nivå av skydd
mot överträdelser av rättsstatsprinciperna i unionens budget. Det är tack vare en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten –
även kallad villkorlighetsförordningen – som
är i kraft sedan januari 2021. Denna mekanism
står i centrum för NextGenerationEU och EU:s budget. Om det fastställs att överträdelser av rättsstatsprincipen i något medlemsland påverkar eller
riskerar att allvarligt påverka en sund ekonomisk
förvaltning av EU:s budget eller EU:s ekonomiska
intressen måste åtgärder vidtas.

I dag investerar EU mer pengar än någonsin till
att främja den kollektiva återhämtningen och
bryta beroendet av ryska fossila bränslen. Därför
måste vi vara särskilt uppmärksamma på att
pengarna används rätt och ändamålsenligt. Detta
är inte bara en viktig beståndsdel i våra demokratier: på detta sätt skapar vi också förtroende för
investerare och företag vid denna kritiska tidpunkt.
Demokrati och rättsstatsprincipen är också i centrum för anslutningsprocessen till EU. Det är vad
medborgarna på västra Balkan, i Ukraina, Moldavien och Georgien förväntar sig för sina länder och
de värdena utgör kärnan i utvidgningsmetodens
grundprincip det grundläggande först.

Den 27 april 2022 skickade kommissionen i enlighet med budgetvillkorlighetsförordningen en
skriftlig underrättelse till de ungerska myndigheterna. Kommissionen ansåg att ett antal
rättsstatsfrågor i Ungern påverkar eller allvarligt
riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionens budget eller skyddet av
unionens ekonomiska intressen. Denna underrättelse inledde ett förfarande under vilket kommissionen och de nationella myndigheterna diskuterade hur de frågor som tagits upp skulle kunna
hanteras på ett konstruktivt sätt. Den 22 augusti
lämnade Ungern in synpunkter och korrigerande
åtgärder. Kommissionen analyserar nu detta svar
innan den fattar beslut om huruvida den ska föreslå åtgärder som ska antas av rådet.

JOURNALISTIK OCH
YTTRANDEFRIHET
En grundläggande princip för demokratin är att
regeringen tjänar folket. I demokratier kan medborgarna fatta beslut och ställa sina förtroendevalda till
svars. Detta kräver fri och högkvalitativ tillgång till
information. Därför är mediefrihet och mediepluralism avgörande för ett välfungerande demokratiskt system och utgör ett prioriterat område i den
europeiska handlingsplanen för demokrati.
I december 2021 ledde ordförande Ursula von der
Leyen ett ledarnas sammanträde vid det demokratitoppmöte som USA:s president Biden stod

RÄT

GE
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TVISA VAL

STARKA
MEDBORGARE OCH
ETT STARKT CIVILT
SAMHÄLLE
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E SIN FO R M ATI

EU:S HANDLINGSPLAN
FÖR DEMOKRATI

FRIA MEDIER
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värd för. Hon sade att vi måste främja och arbeta
för att förbättra demokratin varje dag, eftersom
vi vet hur snabbt och våldsamt historien kan förändras. Kommissionen tillkännagav ett nytt program för mänskliga rättigheter och
demokrati i världen, som löper fram till 2027
till ett värde av 1,5 miljarder euro, för att öka EU:s
stöd till att främja och skydda mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati, rättsstatsprincipen och det arbete som utförs av organisationer i det civila samhället och människorättsförsvarare runt om i världen.

främst i små donationer från tusentals människor
runt om i världen. Dessa donationer går direkt till
ukrainska journalister för att täcka de operativa
kostnaderna för att rapportera om kriget, tillhandahålla brådskande utrustning, flytta eller inrätta
nya kontor i säkra städer i Ukraina eller i EU.
Men journalister står också inför allt större
utmaningar inom EU. Med tanke på de tekniska
och digitala förändringarna i mediemiljön, som
har påskyndats av covid-19-pandemin, och de
ökande hoten och angreppen mot journalister, blir
det allt svårare för många journalister att utföra
sitt viktiga arbete för demokratin. Tre åtgärder för
att vända dessa trender har hittills genomförts
eller håller på att förberedas av kommissionen.
För det första lade kommissionen i september
2021 fram rekommendationer för medlemsländerna om hur man kan förbättra journalisters
säkerhet både offline och online. Till viktiga initiativ hör bland annat inrättandet av oberoende
nationella stödtjänster, inklusive hjälplinjer, juridisk rådgivning, psykologiskt stöd, ökat skydd för
journalister under demonstrationer och skyddade
boenden för journalister och mediearbetare som
står inför hot.

Modiga journalister riskerar sina liv
för att rapportera om de mänskliga
konsekvenserna av kriget i Ukraina.
Frederic Leclerc-Imhoff från
Frankrike var bara 32 år när han
miste livet i en rysk attack mot en
humanitär konvoj i Ukraina.

För det andra föreslog kommissionen i april 2022
solid lagstiftning för att skydda journalister
och människorättsförsvarare mot ogrundade
rättsprocesser. Med de nya åtgärderna kommer
domare snabbt att kunna avvisa så kallade
SLAPPs, strategiska rättsprocesser för att hindra
offentlig debatt, och stärka journalister och
människorättsförsvarare i deras ansträngningar
att tala i allmänhetens intresse.

Kommissionen stöder aktivt Ukrainas oberoende
medier och dess civila samhälle, som en del
av det humanitära bistånd på 335 miljoner euro
som ges till Ukraina. Det europeiska civila samhället ökar också sitt stöd till ukrainska journalister.

För det tredje lägger kommissionen nu fram en
rättsakt om mediefrihet. Rättsakten kommer
för första gången i EU-rätten att förankra gemensamma skyddsåtgärder för att skydda mediepluralism och mediernas redaktionella oberoende.
Mediefrihet, mångfald och journalisters säkerhet
övervakas också i de årliga rapporterna om rättsstatsprincipen.

Dagen efter Rysslands angrepp mot Ukraina, den
25 februari, samlades en grupp småskaliga
paneuropeiska mediepartner, däribland stiftelsen
Are We Europe, kring ett mål: att mobilisera
150 000 euro som en nödfond för ukrainska
medieorganisationer och enskilda journalister. En
vecka senare hade deras kampanj Keep Ukraine’s
Media Going samlat in över 1,5 miljoner euro,

EN JÄMLIKHETSUNION
Vare sig det rör om politiken, näringslivet eller
samhället som helhet kan vi bara uppnå vår fulla
potential om vi använder all vår talang och
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mångfald. Innovation uppstår när personer med
olika bakgrunder och perspektiv möts. Med de
demografiska utmaningar som vi står inför har vi
inte råd att låta bli att stärka och utnyttja potentialen hos alla medlemmar i olika samhällen.
Samma möjligheter måste finnas för alla som har
samma ambitioner, och detta har varit en av von
der Leyen-kommissionens huvudprioriteringar
sedan mandatperiodens början. Att skapa en jämställd värld är ett viktigt mål som är integrerat
i EU:s yttre åtgärder.

mot kvinnor och våld i hemmet. Det föreslagna
direktivet kommer att kriminalisera både sex utan
samtycke och kvinnlig könsstympning. Det kommer också att kriminalisera nätvåld på grund av
kön eller genus, vilket inbegriper delning av intima
bilder utan samtycke, nätstalkning, nättrakasserier och uppvigling till våld eller hat på nätet. De
nya reglerna stärker brottsoffrens tillgång till
rättslig prövning och uppmuntrar medlemsländerna att göra det lättare att få stöd.

Jämlikhet och kampen mot diskriminering är
grundläggande värden i alla demokratier. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av EU:s
grundläggande värden enligt artikel 2 i fördraget
om Europeiska unionen. Inkludering och mångfald
driver också på innovation och ekonomisk produktivitet. Tio år efter kommissionens första förslag
till direktiv om jämnare könsfördelning
i bolagsstyrelser nådde medlagstiftarna en
överenskommelse tack vare en förnyad ansträngning från von der Leyen-kommissionen.

Utanför EU har EU:s och FN:s Spotlight-initiativ,
som bekämpar alla former av våld mot kvinnor
och flickor, nått anmärkningsvärda resultat. Med
hjälp av beteendeförändringskampanjer har initiativet nått 130 miljoner människor världen över.
Det har fördubblat antalet fällande domar för
könsrelaterat våld i de deltagande länderna och
gett ett tusental lokala organisationer och gräsrotsorganisationer för kvinnors rättigheter större
handlingskraft och inflytande. Spotlight-initiativet
var aktivt även under covid-19-pandemin och har
hjälpt över 1,6 miljoner kvinnor och flickor med
lokala tjänster mot könsrelaterat våld.

Lönediskriminering på arbetsplatsen är fortfarande
ett problem. Kommissionen lade därför i mars
2021 fram ett förslag till direktiv för att stärka
tillämpningen av principen om lika lön för lika
arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer. Inom ramen för kommissionens program Horisont Europa lanserades dessutom pilotprojektet Women TechEU för att ge
kvinnor en framträdande plats inom teknikintensiv
verksamhet. Women TechEU hanterar innovationsklyftan mellan könen genom att stödja 130 kvinnoledda nystartade teknikföretag varje år.

Kommissionen arbetar
tillsammans med
medlemsländerna för att
utarbeta, anta och genomföra
nationella handlingsplaner
för hbtqi-personer och
mot rasism.

Könsrelaterat våld är fortfarande en fruktansvärd
verklighet för alltför många kvinnor i EU. I mars
2022 föreslog kommissionen EU-omfattande regler för att sätta stopp för könsrelaterat våld

Kommissionen arbetar för ett pluralistiskt, jämställt och inkluderande samhälle där hbtqi-personer, minoriteter och personer med funktionsnedsättning behandlas lika. En särskild arbetsgrupp
för jämlikhet arbetar för att integrera jämställdhet i alla politikområden.
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Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnar den
politiska enighet som medlagstiftarna nådde om direktivet om en
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter
i börsnoterade företag.
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Diskriminering bör inte ha någon plats i EU. Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsländerna för att utarbeta, anta och genomföra nationella handlingsplaner för hbtqi-personer och
mot rasism, och utfärdade tillhörande riktlinjer
i april respektive mars 2022. I december 2021 tog
kommissionen de första stegen mot att utöka förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott. När en överenskommelse
har nåtts med rådet kommer initiativet att säkerställa gemensamma minimiregler för hur brott
och påföljder som ska tillämpas i alla EU:s medlemsländer ska definieras. I egenskap av fördragens väktare tvekar kommissionen inte att inleda
överträdelseförfaranden mot kränkningar
av de grundläggande rättigheterna, vilket till
exempel har skett i samband med kränkningar
mot hbtqi-personer i Ungern och Polen.

Europas judar och judiska gemenskaper har bidragit till utvecklingen i Europa under mer än två
tusen år och är en oupplöslig del av Europas identitet. Antisemitism är oförenlig med Europas
grundläggande värden, men förekommer tyvärr
fortfarande i Europa. EU:s strategi för att
bekämpa antisemitism och främja judiskt liv,
som antogs i oktober 2021, fastställer en rad
åtgärder för att intensifiera kampen mot alla former av antisemitism, men också, för första gången
någonsin, för att främja det judiska kulturarvet
och den judiska kulturen och bekämpa antisemitism utanför EU. Medlemsländerna håller nu på
att utarbeta nationella handlingsplaner som ska
vara framtagna i slutet av 2022.
Det finns ingen plats för våld av något slag i våra
samhällen, särskilt inte våld mot barn. Den 11 maj
2022 föreslog kommissionen ny EU-lagstiftning
för att förebygga och bekämpa sexuella
övergrepp mot barn på nätet. De föreslagna
EU-reglerna kommer att innebära att tjänsteleverantörerna blir skyldiga att spåra, rapportera och
avlägsna material med sexuella övergrepp mot
barn. Ett nytt oberoende EU-centrum för sexuella
övergrepp mot barn kommer att ha ett nära samarbete med nationella brottsbekämpande myndigheter, Europeiska unionens byrå för samarbete
inom brottsbekämpning och stödgrupper för att
rädda överlevare och stärka deras egenmakt
och ställa förövarna inför rätta.
Samma dag antog kommissionen en ny EU-strategi för ett bättre internet för barn. Förutom
fler investeringar i digital utbildning för barn håller kommissionen och berörda parter på att ta
fram regler för åldersanpassad utformning av
onlinetjänster, med aktivt deltagande av barn.
Regler om avlägsnande av terrorisminnehåll
online trädde också i kraft. Dessa standarder ska
ligga i linje med vår flaggskeppsrättsakt om digitala tjänster. Barn runt om i världen, inte bara
i Europa, kommer att vara säkrare och få större
inflytande.

Anna Ohnweiler är en av grundarna
av ”Omas gegen rechts” (mor- och
farmödrar mot extremism) sim
bekämpar antisemitism, rasism och
kvinnohat.
För att åstadkomma förändringar på fältet är
åtgärder på lokal nivå av avgörande betydelse.
I denna anda presenterades utmärkelsen Europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald för första gången i april 2022, för att uppmärksamma det arbete som städer och regioner
i Europa har gjort för att främja inkludering och
skapa samhällen som är fria från diskriminering
och hat. Plattformen för frågor som rör funktionsnedsättning är ett annat forum som gör det
möjligt för berörda parter att utbyta erfarenheter
och god praxis, lära av varandra och samarbeta.

Utsatthet och utestängning i tidig ålder påverkar
barns förmåga att lyckas senare i livet. Den europeiska barngarantin syftar till att bryta denna
trend. Den ger medlemsländerna vägledning och
medel för att stödja behövande barn genom att
garantera deras tillgång till utbildning, fritidsaktiviteter, hälsosamma skolmåltider och hälso- och
sjukvård. Under 2022 hjälpte kommissionen tio
medlemsländer att göra sina utbildningssystem
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DEMOGRAFI,
LANDSBYGDSOMRÅDEN
OCH MÅNGFALD

mer inkluderande genom att stödja inkludering av
barn med funktionsnedsättning eller barn med
invandrarbakgrund eller från utsatta miljöer.
Sedan kriget i Ukraina började har över två miljoner ukrainska barn sökt skydd i EU. Dessa
barn har samma rättigheter och skydd som barn
som är EU-medborgare. Det har varit glädjande
att se dem välkomnas till skolor i alla medlemsländer. Dessa barn förtjänar den bästa utbildningen
och omvårdnaden så att de när kriget är slut kan
återvända hem för att bygga upp Ukraina på nytt
och vägleda landet på dess europeiska väg.

Europa har genomgått djupgående demografiska förändringar och fler är att vänta. Under
de senaste 50 åren har den förväntade livslängden vid födseln ökat med omkring tio år i EU. Detta
är en anmärkningsvärd framgång och visar styrkan i och värdet av vår sociala marknadsekonomi.
Den åldrande befolkningen påverkar dock vårt
levnadssätt, och vår sociala modell och politik
måste anpassas till denna nya verklighet.
Därför antog kommissionen grönboken om
åldrande i början av sitt mandat, och inledde en
bred offentlig debatt om de utmaningar och möjligheter som åldrandet på lång sikt medför och som

Europas
landsbygdsområden –
där nästan 30 % av EU:s
befolkning bor och som täcker
80 % av EU:s territorium –
har en aktiv roll i EU:s planer
för den gröna och digitala
omställningen.

Anastasia Konovalova flydde från
Odessa till Bukarest, där hon
nu undervisar ukrainska barn
i grundskolan. Hon är 30 år.

€

STARKARE
LANDSBYGDSOMRÅDEN
Starka samhällen

SAMMANLÄNKADE
LANDSBYGDSOMRÅDEN
Bättre digital
konnektivitet

Bättre tillgång till tjänster
Social innovation

Transportleder och
nya former av mobilitet

MER RESILIENTA
LANDSBYGDSOMRÅDEN

VÄLMÅENDE
LANDSBYGDSOMRÅDEN

Miljöresiliens

Diversiﬁering av
ekonomisk verksamhet

Klimatåtgärder

Ökat mervärde
i jordbruket och i den
jordbruksbaserade
livsmedelsverksamheten

Social sammanhållning
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påverkar alla generationer. Resultatet av det offentliga samrådet kommer till stor del att återspeglas
i den europeiska omsorgsstrategin, som kommissionen kommer att lägga fram i september 2022.
Europas framtid är också beroende av dess landsbygdsområden – 80 % av EU:s territorium – där
nästan 30 % av EU:s befolkning bor (137 miljoner
människor). Landsbygdsområdena spelar en
aktiv roll i EU:s gröna och digitala omställning.

Sedan kommissionen lade fram den nya migrations- och asylpakten i september 2020 har
framsteg gjorts när det gäller att ta itu med den
större frågan om migration. Pakten kombinerar
en robust och rättvis gränsförvaltning med effektiva och humana asyl- och migrationsregler. Den
2 juni 2021 lade kommissionen fram en ny strategi för att stärka Schengenområdet och säkerställa en effektiv förvaltning av EU:s yttre
gränser, öka polissamarbetet och det rättsliga
samarbetet, förbättra beredskapen och styrningen
och slutföra utvidgningen av Schengenområdet.
Europeiska unionens asylbyrå inledde sin verksamhet i januari 2022 och ökade stödet till medlemsländerna. Aktiveringen av nätverket för krishantering på migrationsområdet, i syfte att förbättra situationsmedvetenhet och tidig varning på
migrationsområdet, visade den viktiga roll som
informationsutbyte spelar.

Friheten att arbeta eller studera på distans håller
snabbt på att bli verklighet för många människor
som bor i EU, och öppnar nya möjligheter för unga
familjer, företag och landsbygdssamhällen. Innovationer inom hållbart jordbruk är inte bara bra
för människors hälsa och klimatet, utan också för
Europas livsmedelsförsörjning.
I den långsiktiga visionen för landsbygdsområden, som lades fram i juni 2021, fastställs en
strategi för att uppnå starka, sammanlänkade,
resilienta och välmående landsbygdsområden. En
landsbygdpakt lanserades i december 2021, där
landsbygdssamhällenas röster och åsikter görs
hörda, samtidigt som en gemensamt framtagen
handlingsplan för landsbygden ska bidra till att
förverkliga den långsiktiga visionen. I NextGenerationEU läggs därför särskild vikt vid välståndet
i våra landsbygdsområden: de 25 nationella återhämtnings- och resiliensplaner som rådet antog
den 30 juni 2022 stöder landsbygdsområden och
avlägsna områden med finansiering på omkring
14,6 miljarder euro, däribland investeringar och
reformer på en rad olika områden, såsom återställande av natur, snabba internetanslutningar
och lokala järnvägar.

UNGDOMSFRÅGOR OCH
DELTAGANDEBASERAT
BESLUTSFATTANDE
Ungdomarna har offrat en stor del av sin frihet
för andras hälsa och säkerhet under covid-19-pandemin. De har verkligen föregått med gott exempel. I sitt tal om tillståndet i unionen 2021 föreslog
ordförande Ursula von der Leyen att 2022 skulle
utropas till Europaåret för ungdomar. Det är
ett tillfälle för EU att samarbeta mer med ungdomar, att höra vad de begär och önskar för Europa.

Det behövs en ambitiös och hållbar EU-politik för
laglig migration för att hjälpa till att locka de
talanger som företag i städer och landsbygdsområden behöver. I april 2022 lade kommissionen
fram paketet om kompetenser och talanger.
Det inbegriper lagstiftningsförslag för att förbättra
rättigheterna för migrerande arbetstagare och
underlätta rörligheten inom EU för varaktigt
bosatta. Kommissionen inrättar en EU-talangreserv för att underlätta matchning på arbetsmarknaden med medborgare från länder utanför
EU. Ett pilotprojekt håller på att lanseras med fokus
på ukrainska flyktingar. För att stärka det operativa
samarbetet med länder utanför EU och matcha
arbetsmarknadens behov med kompetensbehoven lanserar kommissionen talangpartnerskap
med viktiga partner.

När halva Europaåret nu har gått har imponerande
resultat redan uppnåtts:
• Deltagande från 27 medlemsländer, 6 länder
utanför EU, 30 av kommissionens GD och
avdelningar och 120 intresseorganisationer.
• Ungefär 90 flaggskeppsinitiativ från kommissionen inriktade på ungdomar, tusentals aktiviteter och evenemang som genomförts av
medlemsländerna i och utanför Europa.
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arbetsvillkor inom klädsektorn, beskattning av
miljövänliga produkter och bättre djurskydd. Under
den här perioden har tre initiativ samlat in över 1
miljon underskrifter, som nu ska kontrolleras av
de nationella myndigheterna:
• Stoppa hajfensfiske – stoppa handeln.
• Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö.

• Medvetandehöjande inlägg på sociala medier
som visats 240 miljoner gånger och nått ut
till 80 % av unga i åldern 18–25 år.

• Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter –
stå upp för ett EU utan djurförsök.

Kommissionen lanserade 2022 ett nytt initiativ,
kallat Alma (Aim, Learn, Master, Achieve), för att
hjälpa de mest utsatta eller mindre gynnade ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. Alma
omfattar en handledarledd vistelse i ett annat
EU-land under två till sex månader, och handledning och rådgivning före, under och efter detta.
Alma kompletterar den förstärkta ungdomsgarantin som lanserades 2020, och som är ett åtagande från alla medlemsländer att se till att alla
under 30 år får ett jobberbjudande på bra villkor,
vidareutbildning, lärlingsplats eller praktikplats
inom fyra månader efter det att de blivit arbetslösa eller slutat en utbildning. Ungdomsgarantin
har varit framgångsrik i många EU-länder och
utökas nu till västra Balkan för att säkerställa att
inga ungdomar i regionen lämnas utanför.

Kommissionen är fast besluten att säkerställa
öppenhet och legitimitet i EU:s beslutsprocess. Ett
av dess viktigaste mål är att främja européernas
och det civila samhällets deltagande i beslutsfattandet. Allmänheten och berörda parter kan lämna
synpunkter online via portalen Kom med synpunkter under hela beslutsprocessen, från det
att kommissionen lagt fram de första idéerna tills
kommissionskollegiet antagit initiativen.
För att ytterligare förenkla samrådsprocessen
införde kommissionen i november 2021 en enda
inbjudan att inkomma med synpunkter, en strategi
som kombinerade två tidigare steg. Detta har nu
översatts till alla EU-språk för att allmänheten
i största möjliga mån ska kunna delta. Samråden
blev också mer tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning, i linje med strategin för
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och forskarsamhället uppmuntras att lämna
in relevant vetenskaplig forskning redan från början av samråden.

Vi anser att Europa behöver en ungdomlig anda
för att övervinna pandemin och börja på ett nytt
kapitel. Därför har Europaåret för ungdomar
genomförts tillsammans med NextGenerationEU, som investerar i ett samhälle och en ekonomi som är grönare, digitalare och rättvisare,
under de kommande årtiondena.

För att öka den breda medvetenheten om möjligheterna att bidra till beslutsfattandet via sociala
medier, samarbetar kommissionen aktivt med
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

För att ge ungdomar möjlighet att göra sin röst
hörd i EU:s beslutsfattande, har kommissionen
under hela 2022 samordnat en rad aktiviteter
i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och unga européer direkt. En
tredjedel av medborgarpanelerna vid konferensen om Europas framtid bestod av ungdomar
(i åldern 16–25 år).
År 2022 var också europeiska medborgarinitiativets 10-årsjubileum. Sedan mitten av september
2021 har kommissionen registrerat tio nya europeiska medborgarinitiativ, där man efterlyser
EU-åtgärder på olika områden, t.ex. förbättrade
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Europeiska regionkommittén, kommissionens
representationer i medlemsländerna, nationella
myndigheter och andra intresseorganisationer.
Sammantaget har kommissionen offentliggjort
över 5 000 tillfällen att ge återkoppling och fått
över tre miljoner bidrag. Sedan talet om tillståndet
i unionen 2021 har kommissionen mottagit nästan
600 000 bidrag från allmänheten, företag
och berörda parter om mer än 800 av dess
politiska initiativ.

MEDBORGARNA FORMAR
EUROPAS FRAMTID

Leverne Nijman och Leah Corsmit
kunde med hjälp av ett bidrag från
Europeiska solidaritetskåren cykla
från norra Nederländerna till
Bryssel. De höll gästföreläsningar
om EU och talade med över 800
ungdomar för att samla in idéer om
morgondagens Europa.

Från den 9 maj 2021 till den 9 maj 2022 nådde
EU ut till hundratusentals européer som aldrig ens
tänkt på att delta i EU:s beslutsfattande. Konferensen om Europas framtid var en unik och
enastående satsning på deltagandedemokrati.
Konferensens slutrapport, som innehåller 49
förslag och 326 konkreta åtgärder, lades fram
för ordförandena för de tre EU-institutionerna den
9 maj 2022. Dessa är resultatet av överläggningarna i konferensens plenarförsamling – med medborgare, förtroendevalda från EU, nationella, regionala och lokala nivåer, arbetsmarknadens parter
och det civila samhället.

De mer än 6 500 evenemang som anordnades
inom ramen för konferensen omfattar bl.a. slumpvis utvalda medborgarpaneler och gräsrotsevenemang som anordnades av organisationer
i det civila samhället, ofta i samarbete med
nationella, regionala och lokala myndigheter. Ett
sådant projekt på gräsrotsnivå var Untold Stories, som syftar till att göra människors röst och
berättelser hörda från länder som det inte rapporteras om eller som inte är representerade i lika
hög grad på europeisk nivå. Untold Stories omfattar sju tvärvetenskapliga workshoppar i sju europeiska länder, där unga journalister och kampanjarbetare samarbetar för att ta fram en plattform
för lokala multimediapresentationer och idéer om
vår kollektiva framtid.

Mer än 750 000 deltagare delade och diskuterade
närmare 19 000 idéer på den flerspråkiga digitala
p l a t t fo r m e n . D e n n a p l a t t f o r m f ö r
samtalsdemokrati, som särskilt utformats för
konferensen, besöktes av mer än fem miljoner
människor och finns tillgänglig på alla 24 officiella EU-språk. Automatisk maskinöversättning
möjliggjorde en direkt transnationell dialog mellan
användare och över språkbarriärer. Alla förfaranden offentliggjordes för att säkerställa full insyn,
och plattformen fungerar som en databas för processen.

Konferensen om
Europas framtid gav
medborgare från olika delar
av samhället större inflytande
över vad EU bör göra
i framtiden.
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800 slumpvis utvalda medborgare deltog i de fyra
europeiska medborgarpanelerna och det
arbete som de utförde var en central del av konferensen. En tredjedel av deltagarna var mellan
16 och 25 år, vilket gjorde att ungdomarnas andel
av konferensdeltagarna var stor. De samlades
under tre veckor för att föra djupgående diskussioner och diskutera lösningar på de utmaningar som EU står inför, utgående från synpunkter från plattformen. Framgången med detta
innovativa diskussionsforum resulterade i att
medborgarpanelerna kommer att få tid och resurser att lägga fram rekommendationer innan kommissionen lägger fram viktiga lagstiftningsförslag
i framtiden.

mediefrihet), och för det fjärde, nya initiativ eller
arbetsområden som inspirerats av förslagen och
som faller inom kommissionens ansvarsområde
(t.ex. frågor som rör psykisk ohälsa).

I juni 2022 presenterade kommissionen fyra
arbetsområden som svar på konferensens
förslag. För det första, befintliga initiativ som tar
hänsyn till förslagen (t.ex. den europeiska klimatlagen), för det andra, förslag som kommissionen
redan har lagt fram och som Europaparlamentet
och rådet ska anta lagstiftning om (t.ex. den nya
migrationspakten), för det tredje, planerade initiativ som ska förverkliga idéerna, med stöd av nya
reflektioner från konferensen (t.ex. rättsakten om

För att hålla dem som deltog i konferensen informerade och för att hålla tempot uppe, kommer ett
återkopplingsevenemang att arrangeras under
hösten 2022. Det blir ett tillfälle att informera om
och förklara hur de tre EU-institutionerna följer upp
och utvärderar framstegen i det skedet. Europaparlamentet, rådet och kommissionen har gemensamt åtagit sig att med full öppenhet följa upp
förslagen från konferensen, var och en inom sitt
behörighetsområde och i enlighet med fördragen.

Roberta Metsola, Europaparlamentets talman, Dubravka Šuica, vice
ordförande för kommissionen och Ursula von der Leyen,
kommissionens ordförande, vid avslutningen av konferensen om
Europas framtid.

De första förslagen kommer att tillkännages
i samband med Ursula von der Leyens tal om
tillståndet i unionen i september 2022. De här
förslagen kommer att ingå i kommissionens
arbetsprogram för 2023. Vid uppföljningen ska
kommissionen se till att nya reformer och ny politik inte utesluter varandra från diskussioner om
behovet av en fördragsändring. Fokus ska ligga
på att göra mesta möjliga av vad som för närvarande är möjligt och samtidigt vara öppen för
fördragsändringar där detta är nödvändigt.
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SEPTEMBER 2021
15.9

16.9

Kommissionen antar
meddelandet om ett nytt
europeiskt Bauhaus
som fastställer ramen, de
centrala principerna och de
nyckelåtgärder som driver
initiativet framåt.

Kommissionen föreslår en färdväg
för det digitala decenniet
för att genomföra EU:s digitala
omställning senast 2030.

16.9
Kommissionen antar sin
första rekommendation om
journalisters säkerhet.

16.9
Kommissionen inrättar EU:s
myndighet för beredskap
och insatser vid hälsokriser
(Hera) för att förebygga,
upptäcka och snabbt reagera vid
hälsokriser.

16.9
EU föreslår ett stärkt
partnerskap med regionen
Indiska oceanen/Stilla
havet för att främja handel,
investeringar och konnektivitet.

22.9
Kommissionen antar en
omfattande översyn av EU:s
försäkringsregler för att
hjälpa försäkringsbolag att öka
sina långsiktiga investeringar
och samtidigt sträva efter
att göra försäkrings- och
återförsäkringssektorn mer
resilient.

29.9
Kommissionen antar meddelandet om EUuppdrag, som syftar till att ta itu med betydande
utmaningar som rör hälsa, klimat och miljö och
att uppnå ambitiösa och inspirerande mål på
dessa områden.
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OKTOBER 2021
5.10
Kommissionen lägger fram
den första EU-strategin för
att bekämpa antisemitism
och främja judiskt liv.

12.10
Kommissionen utfärdar den
första gröna obligationen
för att finansiera en hållbar
återhämtning.

13.10
Kommissionens vice ordförande,
den höga representanten/
vice ordförande Josep Borrell,
lägger fram en strategi för ett
starkare EU-engagemang för ett
fredligt, hållbart och välmående
Arktis.

27.10
Kommissionen antar
en översyn av EU:s
bankregler – för att
säkerställa att bankerna
i EU blir mer resilienta mot
potentiella ekonomiska chocker
i framtiden och samtidigt bidra
till Europas återhämtning
från covid-19-pandemin och
klimatomställningen.

28.10
Det förstärkta mandatet
för Europeiska
läkemedelsmyndigheten, som
kommissionen föreslagit, träder
i kraft.
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NOVEMBER 2021
2.11

13.11

Kommissionen tillkännager ett
löfte om 1 miljard euro för
att skydda världens skogar
vid COP26-konferensen om
klimatförändringar.

En politisk överenskommelse
nås för att stärka det arbete
som utförs av Europeiska
centrumet för förebyggande
och kontroll av sjukdomar,
särskilt när det gäller
övervakning, tidig varning,
beredskap och insatser.

17.11
Kommissionen antar nya
förslag om att stoppa
avskogning, utveckla hållbar
avfallshantering och skapa
friska jordar för människorna,
naturen och klimatet.

18.11
Kommissionen antar ett
meddelande om en
konkurrenspolitik som
är anpassad till nya
utmaningar, som beskriver
konkurrenspolitikens betydelse för
EU:s återhämtning, den gröna och
den digitala omställningen samt
den inre marknadens resiliens.

19.11
Taiex (kommissionens instrument för
tekniskt bistånd och informationsutbyte)
firar sitt 25-årsjubileum. Under de
senaste 25 åren har experter inom EU:s
offentliga förvaltning mobiliserats över
40 000 gånger för att hjälpa offentliga
förvaltningar i EU och övriga världen
att hantera digitala, miljömässiga och
hälsorelaterade utmaningar.

25.11
Kommissionen fastställer
ny lagstiftning om
politisk reklam, rösträtt
och valbarhet och
partifinansiering, som
syftar till att skydda
valhemligheten och den
öppna demokratiska
debatten.

25.11
Kommissionen föreslår nya
åtgärder för att förbättra
företagens förmåga att
anskaffa kapital i hela EU
och se till att människor som
bor i EU får de bästa avtalen
för sina besparingar och
investeringar.

26.11
Vid Asem-toppmötet bekräftar
EU och Asien sitt gemensamma
partnerskap och engagemang
för en starkare återhämtning
från pandemin.
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DECEMBER 2021
1.12

1.12

EU lanserar Global Gateway,
ett nytt EU-initiativ för att
utveckla smarta, rena och säkra
förbindelser inom den digitala
sektorn, energisektorn och
transportsektorn och stärka
systemen för hälso- och sjukvård,
utbildning och forskning i hela
världen.

Kommissionen banar väg för ytterligare
digitalisering av EU:s rättssystem
och gör dem mer tillgängliga och
ändamålsenliga.

8.12
Kommissionen föreslår ett nytt
verktyg för att motverka
avsiktliga ekonomiska
påtryckningar från länder
utanför EU.

8.12
Vid toppmötet om nutrition för
tillväxt lovar kommissionen
tillhandahålla 2,5 miljarder euro
i finansiering för förbättrad
nutrition mellan 2021 och 2024.

9.12
Kommissionen lägger fram
en handlingsplan för att
hjälpa den europeiska
sociala ekonomin att
blomstra och utnyttja både
dess ekonomiska potential
och dess bidrag till en
rättvis och inkluderande
återhämtning från covid-19pandemin.

9.12
Kommissionen föreslår att
förteckningen över EU-brott
utvidgas till att omfatta
hatpropaganda och hatbrott.

9.12
Kommissionen föreslår att
arbetsvillkoren för personer
som arbetar via digitala
arbetsplattformar ska
förbättras och offentliggör
ett utkast till riktlinjer om
hur konkurrensregler för
kollektivavtal ska tillämpas på
egenföretagare utan anställda.

14.12
För att stödja övergången
till renare, grönare och
smartare mobilitet
föreslår kommissionen
en modernisering av
transportsystemet i EU.

14.12
Kommissionen föreslår nya regler för
att göra Schengenområdet utan inre
gränskontroller mer resilient.
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Kommissionens nya
strategi för digitalisering
av finanssektorn banar
väg för modern och
rationaliserad rapportering av
tillsynsuppgifter.

15.12
Kommissionen föreslår en
ny EU-ram för att fasa
ut fossila bränslen från
gasmarknaderna, främja
vätgas och minska
metanutsläppen.

15.12
EU och Moldavien undertecknar
en bidragsöverenskommelse
på 60 miljoner euro för att
hjälpa Moldavien att hantera sin
nuvarande allvarliga gaskris.

16.12
Ett förnyat reformprogram för
återhämtning och resiliens
läggs fram vid toppmötet inom
det östliga partnerskapet.

21.12
En ny politik föreslås för att stödja
avväpning, demobilisering och
återanpassning av före detta
stridande, som en del av EU:s
bredare bidrag till fredsbyggande.

22.12
Kommissionen föreslår ett snabbt
införlivande av det internationella
avtalet om minimiskatt för
multinationella företag.

JANUARI 2022
1.1

14.1

Tjugo år med euron
i plånboken. Europaåret för
ungdomar inleds.

Kommissionen antar ett förslag
till rådets rekommendation
om lärande för miljömässig
hållbarhet.

18.1
På området högre utbildning
antar kommissionen två
nya initiativ för att göra
universiteten i EU redo för
framtiden genom fördjupat
transnationellt samarbete.

18.1
Kommissionen offentliggör en
verktygslåda för att hjälpa till
att minska utländsk inblandning
i forskning och innovation.

26.1
Kommissionen lägger fram
en förklaring om digitala
rättigheter och principer för
alla i EU.

27.1
Kommissionen antar nya riktlinjer för
statligt stöd till klimat, miljöskydd
och energi.
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FEBRUARI 2022
1.2
Kommissionen föreslår
ett nödpaket med
makroekonomiskt stöd på
1,2 miljarder euro till Ukraina.

2.2
Kommissionen godkänner i princip en
kompletterande delegerad rättsakt
för klimatåtgärder, som ska bidra till
att påskynda omställningen från fasta
eller flytande fossila bränslen, däribland
kol, till en klimatneutral framtid.

2.2
Kommissionen föreslår en
standardiseringsstrategi med
en ny strategi för att möjliggöra
ett globalt EU-ledarskap inom
standarder som främjar värden och
en motståndskraftig, grön och digital
inre marknad.

8.2
Kommissionen föreslår en
omfattande uppsättning
åtgärder för att säkerställa
EU:s motståndskraft,
tekniska ledarskap och
försörjningstrygghet på området
teknik och tillämpningar som
använder halvledare.

15.2
EU tar initiativ till
ett satellitbaserat
konnektivitetssystem
och främjar insatser för
rymdtrafikledning för ett mer
digitalt och resilient Europa.

15.2

17–18.2

Kommissionen lägger fram åtgärder
för att bidra till det europeiska
försvaret, öka innovationen och
hantera strategiska beroenden.
Dessa nya initiativ är konkreta steg mot
en mer integrerad och konkurrenskraftig
europeisk försvarsmarknad, framför allt
genom ökat samarbete inom EU.

Vid toppmötet mellan EU och
Afrikanska unionen i Bryssel
enas ledarna om en gemensam
vision för 2030. Detta ska stödjas
av investeringspaketet AfrikaEuropa med investeringar på
150 miljarder euro.
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19.2
Efter en begäran om bistånd från
Ukraina med anledning av de ökande
hoten från Ryssland aktiverar det
europeiska centrumet för samordning
av katastrofberedskap EU:s
civilskyddsmekanism. I juni hade
över 35 000 ton förnödenheter till
Ukraina levererats från alla 27 EUmedlemsländerna, Turkiet, Norge och
Nordmakedonien.

23.2
Kommissionen föreslår en ny
EU-dataakt med regler om
vem som kan använda och få
åtkomst till data som genereras
i EU inom alla ekonomiska
sektorer, för att säkerställa
rättvisa i den digitala miljön och
skapa möjligheter till datadriven
innovation.

23.2
23.2

EU enas om ett första
sanktionspaket som svar på
Rysslands erkännande av de icke
regeringskontrollerade områdena
i länen Donetsk och Luhansk
i Ukraina som oberoende enheter, och
beslutet att sända ryska trupper till
dessa områden.

Kommissionen föreslår ett nytt
direktiv om tillbörlig aktsamhet
för företag i fråga om hållbarhet,
som fastställer regler för hur
företagen bör ta hänsyn till de
mänskliga rättigheterna och miljön
i de globala värdekedjorna.

25.2
EU inför ytterligare
individuella och ekonomiska
sanktioner som svar på
Rysslands militära angrepp
mot Ukraina. Detta andra
sanktionspaket omfattar
finans-, energi-, transportoch tekniksektorerna samt
viseringspolitiken.

28.2
EU godkänner ett tredje
sanktionspaket mot
Ryssland.

54

TILLSTÅNDET I UNIONEN 2022
TIDSPLAN

MARS 2022
2.3

8.3

Kommissionen föreslår att
direktivet om tillfälligt
skydd aktiveras för
att erbjuda snabb och
ändamålsenlig hjälp till
människor som flyr från kriget
i Ukraina.

Kommissionen lägger fram förslaget
till sammanhållningsinsatser
för flyktingar i Europa, som ger
medlemsländerna och regionerna
möjlighet att ge krisstöd till människor
som flyr undan Rysslands invasion av
Ukraina.

8.3

9.3

Kommissionen föreslår EUregler för att bekämpa våld
mot kvinnor och våld i nära
relationer.

Kommissionen inrättar en
solidaritetsmekanism för att flytta
flyktingpatienter inom EU inom
ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

9.3
Med tanke på situationen
i Ukraina och som svar
på Belarus inblandning
i aggressionen inför EU
ytterligare riktade
sanktioner.

11.3
Arbetsgruppen för frysning
och beslag (Freeze and
Seize) lanseras. Den inrättas av
kommissionen för att säkerställa
ett effektivt genomförande
inom hela EU:s territorium av
EU:s sanktioner mot ryska och
belarusiska oligarker som finns
med på sanktionslistan.

16.3

15.3
EU inför ett fjärde paket
med ekonomiska och
individuella sanktioner
mot Rysslands militära
angrepp mot Ukraina.

#StandWithUkraine

Kommissionen föreslår
ändringar av förordningen
om värdepapperscentraler
för att öka effektiviteten på
EU:s avvecklingsmarknader och
samtidigt skydda den finansiella
stabiliteten – en viktig del av
2020 års handlingsplan för
kapitalmarknadsunionen.

21.3
EU enas om en strategisk kompass
för starkare säkerhet och försvar
i EU under det kommande årtiondet.
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22.3

22.3

Kommissionen lanserar en enda
kontaktpunkt för att stödja
ukrainska forskare.

Den första dagen av
tillämpningen av förordningen
om en paneuropeisk
privat pensionsprodukt
som banar väg för ett nytt
frivilligt EU-omfattande
system för människor som vill
pensionsspara.

23.3
Kommissionen beskriver olika
alternativ för att dämpa
de höga energipriserna med
gemensamma gasinköp och
minimikrav på gaslagring

23.3
Kommissionen föreslår
åtgärder för att
förbättra den globala
livsmedelsförsörjningen
och stödja jordbrukare och
konsumenter i EU till följd av de
stigande livsmedelspriserna och
produktionskostnaderna.

23.3
För att stödja ekonomin
med anledning av Rysslands
invasion av Ukraina
antar kommissionen en
tillfällig krisram för
att medlemsländerna
ska kunna utnyttja den
flexibilitet som finns
i reglerna om statligt stöd.

24.3
Parlamentet och rådet når en
politisk överenskommelse
om rättsakten om digitala
marknader. Rättsakten ska
säkerställa rättvisa och öppna
digitala marknader, så att
digitala företag kan växa på den
inre marknaden och konkurrera
globalt.

25.3
Kommissionen och USA
meddelar att de nått en
principöverenskommelse om
en ny transatlantisk ram
för dataskydd, som främjar
transatlantiska dataflöden.

28.3
Kommissionen antar
en rekommendation till
medlemsländerna om att
omedelbart vidta åtgärder
i samband med den ryska
invasionen av Ukraina när det gäller
system för medborgarskap
för investerare och system
för uppehållstillstånd för
investerare.

30.3
Inom den cirkulära
ekonomin föreslås nya regler
för att göra hållbara produkter
till norm i EU, förbättra
cirkulära företagsmodeller
och ge konsumenterna mer
inflytande i samband med den
gröna omställningen.
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APRIL 2022
6.4

6.4

EU vidtar åtgärder för att stödja
Sahelregionen och området runt
Tchadsjön i Afrika med totalt
554 miljoner euro, som
ska användas för att både
ta itu med akut osäker
livsmedelsförsörjning och
öka livsmedelssystemens
hållbarhet på längre sikt.

Som svar på konsekvenserna av
Rysslands angrepp mot Ukraina
tillkännager EU ett stödpaket värt
225 miljoner euro för att stödja
livsmedelsförsörjningen och
motståndskraften i Mellanöstern och
Nordafrika.

8.4
8.4

Kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen och
EU:s utrikesrepresentant
Josep Borrell besöker Ukraina
och träffar Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj. Ordförande
Ursula von der Leyen överlämnar
EU-frågeformuläret.

EU enas om ett femte paket
med restriktiva åtgärder mot
Ryssland som svar på landets
brutala angrepp mot Ukraina och
dess befolkning.

9.4
Den globala givarkonferensen
och kampanjen Stand
Up For Ukraine samlar in
9,1 miljarder euro, varav
1 miljard euro från kommissionen.
Pengarna går till människor,
både i och utanför Ukraina,
som flyr undan den ryska
invasionen. Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling
utlovar ytterligare 1 miljard euro.

20.4
EU firar 30 år av
humanitärt bistånd och
civilskyddsinsatser,
vilka hjälper människor
i nödsituationer runt om
i världen.

23.4
Parlamentet och rådet når en
politisk överenskommelse
om rättsakten om digitala
tjänster. I rättsakten
fastställs en helt ny standard
för onlineplattformars
ansvarsskyldighet, som bättre
skyddar internetanvändarna och
deras grundläggande rättigheter.
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25.4
25.4

Ordförande Ursula von der Leyen
och Indiens premiärminister
Narendra Modi lanserar handelsoch teknikrådet mellan EU och
Indien.

Kommissionen föreslår att man
stärker mandatet för Europeiska
unionens byrå för straffrättsligt
samarbete, för att samla in och
bevara bevis på krigsförbrytelser
och samarbeta med internationella
domstolar i detta.

26.4
Team Europa ökar stödet till
de länder som drabbats av
torka på Afrikas horn, och
EU och dess medlemsländer
utlovar totalt 633 miljoner euro
för att förbättra
livsmedelsförsörjningen.

27.4
Kommissionen föreslår
EU-lagstiftning och en
rekommendation för
att hantera ogrundade
rättsprocesser mot journalister och
människorättsförsvarare.

27.4
Kommissionen föreslår en
politik för laglig migration,
däribland initiativ som ska gynna
EU:s ekonomi, stärka samarbetet
med länder utanför EU och
förbättra den övergripande
migrationshanteringen på lång
sikt.

28.4
EU och internationella partner
lägger fram en förklaring om
internets framtid.
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MAJ 2022
3.5
Kommissionen lanserar det
europeiska hälsodataområdet.
Det ska ge människor möjlighet
att kontrollera och använda sina
hälsouppgifter i hemlandet eller
i andra medlemsländer och främja
en verklig inre marknad för digitala
hälso- och sjukvårdstjänster och
produkter.

9.5
Konferensen om Europas
framtid avslutas. Efter ett år
med diskussioner, debatter och
samarbete mellan medborgare
och politiker kulminerar
konferensen i 49 förslag och
mer än 320 åtgärder som ska
följas upp av EU-institutionerna.

9–10.5
EU står värd för den
sjätte givarkonferensen
i Bryssel för Syriens
och dess grannländers
framtid, och mobiliserar
bistånd till syrier och
värdsamhällen i grannländer
genom utfästelser på
totalt 6,4 miljarder euro för
2022 och därefter. Av detta
belopp utlovade EU mer än
4,8 miljarder euro, varav
över 3,1 miljarder euro från
kommissionen.

10.5
En politisk
överenskommelse nås om
rättsakten om digital
operativ motståndskraft
för finanssektorn, som
hjälper till att säkerställa
att vårt finansiella system
är mer motståndskraftigt
mot cyberattacker och
andra digitala risker.

11.5
Kommissionen föreslår ny EUlagstiftning för att förebygga och
bekämpa sexuella övergrepp mot
barn på nätet.

12.5

11.5

Vid det andra globala
toppmötet om covid-19
lovar kommissionen att
påskynda spridningen
och användningen
av vaccin och andra
covid-19-åtgärder
i Afrika med ytterligare
400 miljoner euro i stöd.

Kommissionen föreslår skattelättnad
för eget kapital för att hjälpa
företag att växa, bli starkare
och mer resilienta.
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12.5
EU och Japan håller sitt 28:e
toppmöte i Tokyo. Länderna
bekräftar sina nära och
omfattande förbindelser och
lanserar ett digitalt partnerskap.

12.5
Kommissionen föreslår att det
inrättas solidaritetskorridorer
för att hjälpa Ukraina att
exportera jordbruksprodukter.

13.5
En politisk överenskommelse
nås om nya regler om
cybersäkerhet i nätverksoch informationssystem, som
säkerställer att medborgare och
företag skyddas och kan lita på
viktiga tjänster.

18.5
EU lägger fram planen
REPowerEU för att
snabbt minska beroendet
av ryska fossila bränslen
och påskynda den gröna
omställningen.

18.5
Kommissionen och den höga
representanten lägger fram en
analys av investeringsbristerna
på försvarsområdet, och föreslår
ytterligare åtgärder för att stärka
basen för EU:s försvarsindustri och
försvarsteknik.

18.5
EU presenterar ett strategiskt
partnerskap med Gulfstaterna
i syfte att bredda och fördjupa
sitt samarbete med Gulfstaternas
samarbetsråd och dess
medlemsländer.

18.5
Kommissionen presenterar EU:s
omedelbara åtgärder för att hantera
Ukrainas finansieringsgap och
långsiktiga återuppbyggnad.

23.5
Kommissionen antar en
beredskapsplan för
transportsektorn med konkreta
åtgärder för att skydda EU:s
transporter i kristider.

25.5
Kommissionen föreslår regler om
kriminalisering av överträdelser
av restriktiva åtgärder och om
frysning och förverkande av tillgångar
som tillhör personer som bryter mot
bestämmelser om restriktiva åtgärder
och andra brottslingar.
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JUNI 2022.
3.6
7.6

EU enas om ett sjätte paket
med restriktiva åtgärder
mot Ryssland, däribland ett
förbud mot merparten av den
ryska oljeimporten.

En politisk överenskommelse
nås om ett förslag om
jämnare könsfördelning
i bolagsstyrelser.

16.6
En ny uppförandekod om
desinformation antas på
grundval av kommissionens
riktlinjer från maj 2021.

22.6
Kommissionen antar
förslag för att återställa
Europas natur till 2050 och
halvera användningen av
bekämpningsmedel till 2030.

23.6
EU:s ledare beviljar Ukraina
och Moldavien status som
kandidatland. De erkänner
också Georgiens utsikter till EUmedlemskap.

23.6
Möte mellan EU:s och
västra Balkans ledare
inför Europeiska rådets möte
i Bryssel.

24.6

30.6

EU presenterar den förnyade
agendan för internationell
världshavsförvaltning.

Parlamentet och EU:s
medlemsländer når en politisk
överenskommelse om en ny
förordning för att ta itu med
snedvridningar som orsakas av
utländska subventioner på
den inre marknaden.

30.6
Kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen och Nya
Zeelands premiärminister
Jacinda Ardern meddelar
att förhandlingarna om ett
övergripande handelsavtal
har slutförts.

30.6
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Medlagstiftarna når en överenskommelse om
en europeisk reglering av kryptotillgångar.
Denna nya rättsliga ram kommer att skydda
konsumenterna, marknadsintegriteten
och den finansiella stabiliteten,
samtidigt som ytterligare innovation inom
kryptotillgångssektorn är möjlig.
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JULI 2022
1.7
De nya roamingreglerna
träder i kraft i god tid för att
säkerställa fortsatt ”Roaming
som hemma” för medborgarna.

5.7
Kommissionen antar en
ny europeisk agenda
för innovation som ska
placera Europa i spetsen
för den nya vågen av
djuptekniska innovationer och
uppstartsföretag.

13.7
2022 års rapport om
rättsstatsprincipen: Kommissionen
utfärdar särskilda rekommendationer
till medlemsländerna.

19.7
EU inleder
anslutningsförhandlingar
med Albanien och
Nordmakedonien.

20.7
Kommissionen lägger fram
förslaget Spara gas för
en trygg vinter, ett nytt
lagstiftningsverktyg och en plan
för att minska efterfrågan på gas
för att förbereda EU för minskad
tillgång.
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