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Venemaa jõhkra ja julma agressioonisõja algusest Ukraina vastu on möödunud veidi üle 200
päeva. 200 päeva, mille jooksul Ukraina rahvas on nii palju kannatanud, kuid näidanud üles ka
palju julgust ja otsusekindlust. 200 päeva ühtset, piiramatut ja vankumatut toetust Euroopa
Liidu inimestelt, riikidelt ja institutsioonidelt.
Kaalul on Ukraina saatus. Kuid kaalul on ka väärtused, mille eest Euroopa Liit seisab:
vabadus, demokraatia, inimõigused, õigusriik ja kõik meie põhiväärtused.
Kogunedes selle aasta arutelule Euroopa Liidu olukorra kohta, kinnitame ühiselt oma
pühendumust Ukraina igakülgsele toetamisele. Ühtlasi suurendame toetust kõigile raskustes
olevatele eurooplastele ajal, mil inimesed ja ettevõtted püüavad toime tulla elukalliduse
tõusuga, olles hiljuti seisnud silmitsi pandeemia ja liikumispiirangute tagajärgedega.
Seepärast on eeloleval aastal komisjoni jaoks esmatähtis toetada eurooplasi nende
katsumustega toimetulekul. Selles vaimus esitab komisjon mitu ettepanekut, et leevendada
energiakriisi mõju kõige enam abi vajavatele leibkondadele ja ettevõtetele ning aidata neil
olukorraga toime tulla. Tegemist on kõige uuemate meetmetega nende seas, mille eesmärk on
alates sõja algusest olnud tugevdada meie vastupanuvõimet, eelkõige vabaneda
energiasõltuvusest. Kava „REPowerEU“ kaudu suurendasime oma jõupingutusi, et
mitmekesistada tarneid ja hoiduda Venemaa fossiilkütustest, hoogustada taastuvate
energiaallikate
kasutuselevõttu,
edendada
energiasäästu
ja
suurendada
energiasalvestusvõimsust.
Alates Venemaa agressiooni algusest on Euroopa Liit näidanud, kui kiiresti ja jõuliselt suudab ta
ühiselt tegutseda. Koos paljude ülemaailmsete partneritega oleme vastu võtnud kiired ja karmid
sanktsioonid, mis nüüd Venemaa majandust ja tööstust valusalt salvavad. Euroopa tiimina
oleme andnud Ukrainale rohkem kui 19 miljardit eurot finantsabi, arvestamata sõjalist toetust.
Aktiveerisime ajutise kaitse direktiivi, millega anti kõikjal ELis Ukraina pagulastele õigus otsida
tööd, leida eluase, saada haridust ja kasutada tervishoiuteenuseid. Astusime samme
kaubanduse hõlbustamiseks ja rajasime solidaarsuskoridorid, et aidata Ukrainal oma kaupa
eksportida ja kindlustada seega toiduga varustamine kogu maailmas. Ühtlasi andsime Ukrainale
ja Moldovale kandidaatriigi staatuse. Sellel on ajalooline tähtsus ja see avab neile tee liitu.
Eelmisel aastal näitas Euroopa end geopoliitilise liiduna ning peab nüüd jätkuvalt täitma juhtrolli
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ja tegema koostööd oma partneritega kõikjal maailmas. Seejuures peame suurendama meie
vastupanuvõimet, julgeolekut ja küberturvalisust ning tegema tõhusamat kaitsealast tööd.
Parim viis eeloleval aastal nende pakiliste probleemidega toime tulla on hoida kurssi ja järgida
kava, mille oleme oma ametiajaks ühiselt koostanud. Ulatuslikud digi- ja rohepööre, mida
üheskoos alustasime, on saanud üha tähtsamaks ajal, mil pidime rinda pistma pandeemia ja
liikumispiirangute ning nüüd ka sõjaga oma piiril. Tahame luua järgmise põlvkonna jaoks
parema tuleviku ning muuta end vastupidavamaks ja olla tulevasteks väljakutseteks paremini
valmis.
Alustuseks peame ellu viima kokkulepitud meetmed. See hõlmab digiturgude õigusakti ja
digiteenuste õigusakti üle saavutatud pöördeliste kokkulepete rakendamist. Sellega võtab EL
ülemaailmse juhtrolli digiruumi reguleerimisel ning muudab selle ruumi turvalisemaks ja
avatumaks. Hoiame jätkuvalt silma peal uutel digivõimalustel ja -suundumustel, mille hulka
kuulub ka metaversum. See tähendab ka edaspidi tuge investeeringutele ja reformidele
taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu, millest jääb lähiaastatel investeerida veel 700
miljardit eurot. Samuti peame jätkuvalt kasutama ELi eelarve suutlikkust toetada inimesi ja
majandust parimal võimalikul viisil. Tulevikku vaadates peame hindama ka seda, kuidas COVID,
sõda ja nende ülekanduvad tagajärjed mõjutavad meie pikaajalist eelarvet. Selleks esitame
järgmisel aastal pikaajalise eelarve vahekokkuvõte.
On oluline jätkata tööd selle nimel, et jõuda kokkuleppele komisjoni poolt juba esitatud
seadusandlikes ettepanekutes. Soovime tänada Euroopa Parlamenti ja nõukogu koostöö ja
jõupingutuste eest, mis viisid kiirete kokkulepeteni paljudes kiireloomulistes küsimustes, olgu siis
COVID-tõend, diginormid või miinimumpalk. Peame sellist lähenemisviisi aktiivsemalt järgima,
eelkõige küsimustes, mis on olulised Euroopa rohelise kokkuleppe ja kliimaneutraalsuse
eesmärkide saavutamiseks.
Samuti esitame mitu uut sihtettepanekut, mis aitavad lahendada lühiajalisi probleeme ja täita
pikaajalisi eesmärke. Võttes arvesse kaasseadusandjate vajadust konkreetseid ettepanekuid
tuleval aastal vastuvõtmiseks prioriseerida, keskendutakse loetelus meetmetele sellistes
valdkondades, kus neid on kõige rohkem vaja. Allpool on esitatud 2023. aasta peamised
algatused. Loetelu põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peetud aruteludel ning seda
täiendab komisjoni tulevane tööprogramm ja jätkuv institutsioonidevaheline dialoog.
Komisjoni 2023. aasta tööprogramm võtab ulatuslikult arvesse ka Euroopa tuleviku
konverentsi tulemusi. Lisaks meie ühisele pühendumusele kuulata paremini kodanike ootusi
kajastab see ka konverentsi märkimisväärset edu nii osalusdemokraatia väljendusvahendina kui
ka viisina parandada meie poliitikakujundust. Loetelu sisaldab ettepanekuid, mis põhinevad
otseselt kodanike soovitustel, näiteks vaimse tervise algatus. Vaimne tervis on üks uutest
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valdkondadest, millega paluti konverentsil rohkem tegeleda. Kaasame poliitika kujundamisse
kodanike paneelarutelud, et kodanikud saaksid anda soovitusi enne teatavate oluliste
poliitikaettepanekute tegemist. Alustame tööga toidu raiskamise vähendamiseks. Euroopa
noorteaasta edule tuginedes on kolmandik osalejatest noored.
Euroopa juhtpõhimõte on solidaarsus ja seda nüüd rohkem kui kunagi varem. Mida
rohkem me kokku hoiame, seda suuremat ühtsust me demonstreerime, seda suurem võimalus
on meil pärast järgmist aastat olla tugevam liit ja seda paremini saame me ehitada üles
tulevikku. See on tulevase aasta jooksul meie ühine ülesanne ja võite olla kindel, et komisjon
teeb igas etapis teiega koostööd.

Ursula von der Leyen

Maroš Šefčovič
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PEAMISED UUED ALGATUSED 2023
Algatused, mis lähtuvad otseselt mõnest Euroopa tuleviku konverentsil tehtud ettepanekust
või annavad sellesse kaudselt panuse, on tähistatud tärniga (*).

Euroopa roheline kokkulepe
•

ELi elektrienergia siseturu eeskirjade läbivaatamine

•

Ettepanek luua ELi vesinikupank

•

Jäätmeraamistiku läbivaatamine, et vähendada jäätmeid, sealhulgas toidujäätmeid, ja
jäätmekäitluse keskkonnamõju *

•

Seadusandlik ettepanek teatavate uute geneetikameetoditega saadud taimede kohta *

•

Loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine *

Digiajastule vastav Euroopa
•

Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete õigusakt *

•

VKEde abipakett, sealhulgas hilinenud maksmise direktiiv

•

Virtuaalmaailma (nt metaversum) käsitlev algatus

•

Patendilitsentside pakett

•

Seadusandlik ettepanek hoonetes leiduva asbesti seire ja registreerimise kohta *

•

Ettepanek Euroopa oskusteaasta kohta

Inimeste hüvanguks toimiv majandus
•

Mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) vahekokkuvõte *

•

Majanduse juhtimise paketi läbivaatamine

•

Seadusandlik ettepanek uute omavahendite teise kogumi kohta *

•

Seadusandlik ettepanek ettevõtluse kohta Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik
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(BEFIT) *
•

Juurdepääs andmetele finantsteenuste valdkonnas *

•

Seadusandlikud ettepanekud digieuro loomise kohta *

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine
•

ELi kosmosestrateegia julgeoleku ja kaitse valdkonnas *

•

Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna uus tegevuskava

•

ELi merendusjulgeoleku strateegia ajakohastamine

•

Inimõiguste rikkujate vastase sanktsioonirežiimi ajakohastamine

Euroopaliku eluviisi edendamine
•

Uus terviklik lähenemisviis vaimsele tervisele *

•

Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsiooni tunnustamine

•

Seadusandlik ettepanek reisidokumentide digiteerimise ja reisimise lihtsustamise kohta

•

Laste seksuaalse kuritarvitamise vastast võitlust käsitleva direktiivi läbivaatamine

•

Küberturvalisusoskuste akadeemia algatus

Uus hoog Euroopa demokraatiale
•

Demokraatia kaitse pakett, sealhulgas algatus ELi demokraatlike protsesside kaitsmiseks
varjatud välismõju eest

•

Korruptsioonivastane pakett

•

Seadusandlik ettepanek Euroopa puudega isiku tunnistuse kohta *
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