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Ļ. cien. Metsolas kundze!
A. god. Fialas kungs!
Ir pagājušas nedaudz vairāk par 200 dienām, kopš sākās Krievijas brutālais un nežēlīgais
agresijas karš pret Ukrainu. 200 dienas, kurās Ukrainas tauta ir tik daudz cietusi un vienlaikus
parādījusi tik lielu drosmi un apņēmību. 200 dienas, kad cilvēki, nācijas un iestādes, kas veido
mūsu Eiropas Savienību, sniedz vienotu, dāsnu un stingru atbalstu.
Šeit izšķiras Ukrainas liktenis. Taču izšķiras arī jautājums par to, ko nozīmē Eiropas
Savienība: brīvību, demokrātiju, cilvēktiesības, tiesiskumu un visas tās vērtības, kas
veido mūsu pamatus.
Šogad pulcējoties debatēs par stāvokli Savienībā, mēs kopīgi apstiprinām savu apņēmību
atbalstīt Ukrainu visos iespējamajos veidos. Un mēs divkāršojam atbalstu visiem Eiropas
iedzīvotājiem, kuri saskaras ar grūtībām brīdī, kad cilvēki un uzņēmumi cenšas izdzīvot, jo
pieaug dzīves dārdzība, ņemot vērā vēl pavisam neseno pandēmijas un mājsēžu ietekmi.
Tāpēc atbalsts Eiropas iedzīvotājiem šajā pārbaudījumu pilnajā laikā būs Komisijas pirmā
prioritāte nākamajā gadā. Šajā sakarā Komisija nāk klajā ar virkni priekšlikumu, kā mazināt
enerģētikas krīzes ietekmi uz tām mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kam tas visvairāk
vajadzīgs, un palīdzēt tiem pielāgoties. Tas ir jaunākais no vairākiem pasākumiem, kuru mērķis ir
stiprināt mūsu izturētspēju kopš kara sākuma, jo īpaši, atbrīvojoties no mūsu energoatkarības.
Izmantojot REPowerEU, mēs paātrinājām darbu, lai diversificētu piegādi, virzoties prom no
Krievijas fosilā kurināmā, straujāk ieviestu atjaunīgos energoresursus, veicinātu enerģijas
ietaupījumus un palielinātu mūsu krātuvju jaudu.
Kopš Krievijas agresijas sākuma Eiropas Savienība ir parādījusi, cik ātri un cik spēcīgi tā spēj
reaģēt, ja rīkojas vienoti. Mēs kopā ar daudziem mūsu globālajiem partneriem pieņēmām ātras
un iedarbīgas sankcijas, kas tagad smagi iedragājušas Krievijas ekonomiku un rūpniecību. Kā
Eiropas komanda esam snieguši Ukrainai finansiālu palīdzību vairāk nekā 19 miljardu eiro
apmērā, neskaitot militāro atbalstu. Mēs aktivizējām Pagaidu aizsardzības direktīvu, piešķirot
Ukrainas bēgļiem piekļuvi darbvietām, mājokļiem, izglītībai un veselības aprūpei visā ES. Mēs
rīkojāmies, lai atvieglotu tirdzniecību un izveidotu solidaritātes joslas nolūkā palīdzēt Ukrainas
eksportam un aizsargāt pasaules nodrošinātību ar pārtiku. Vēsturisks brīdis bija kandidātvalsts
statusa piešķiršana Ukrainai un Moldovai, lai pavērtu ceļu uz Savienību. Pagājušajā gadā Eiropa
ir apliecinājusi, ka tā ir ģeopolitiska savienība, un mums ir jāturpina būt līderiem, sadarbojoties
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ar mūsu partneriem visā pasaulē. Tas ietver arī mūsu noturības un drošības stiprināšanu,
vairojot mūsu kiberdrošību un palielinot mūsu darbu aizsardzības jomā.
Nākamajā gadā labākais veids, kā risināt šīs steidzamās problēmas, ir arī turpināt īstenot
plānu, kuru mēs kopīgi izstrādājām šim pilnvaru termiņam. Vērienīgā digitālā un zaļā
pārkārtošanās, ko esam uzsākuši kopā, ir ieguvusi papildu nozīmi, mums cīnoties ar pandēmiju,
mājsēdēm un tagad — ar karu pie mūsu robežas. Runa ir par to, lai veidotu labāku nākotni
nākamajai paaudzei un labāk sagatavotos nākotnes izaicinājumiem, kā arī palielinātu savu
noturību pret tiem.
Jāsāk ar jau saskaņoto darbību īstenošanu. Tas ietver nozīmīgu vienošanos īstenošanu saistībā
ar Digitālo tirgu aktu un Digitālo pakalpojumu aktu, kuros ES ir uzņēmusies vadošo lomu
digitālās telpas regulēšanā, lai padarītu to drošāku un atvērtāku. Mēs turpināsim izskatīt jaunas
digitālās iespējas un tendences, starp kurām ir, piemēram, metaverss. Tas nozīmē arī turpināt
darbu pie investīcijām un reformām, izmantojot NextGenerationEU, no kura turpmākajos
gados tiks ieguldīti vēl 700 miljardi eiro. Tāpat mums ir jāturpina izmantot ES budžeta iespējas,
lai nodrošinātu, ka tās sniedz vislabāko atbalstu cilvēkiem un ekonomikai. Raugoties nākotnē,
mums ir arī jāizvērtē, kā Covid, karš un to plašāka ietekme skar mūsu ilgtermiņa budžetu. Šajā
nolūkā mēs nāksim klajā ar ilgtermiņa budžeta vidusposma pārskatu nākamajā gadā.
Ir būtiski turpināt darbu, lai panāktu vienošanos par tiesību aktu priekšlikumiem, kurus
Komisija jau ir iesniegusi. Mēs vēlamies pateikties Eiropas Parlamentam un Padomei par
sadarbību un centieniem vienoties par tik daudziem steidzamiem priekšlikumiem šādā tempā —
vai tas būtu par Covid-19 sertifikātu, digitālajiem noteikumiem, vai minimālo algu. Mums ir
jāpaātrina šī pieeja, jo īpaši attiecībā uz dokumentiem, kas ir būtiski Eiropas zaļajam kursam un
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.
Mēs arī izvirzīsim vairākus mērķtiecīgus, jaunus priekšlikumus, kas ir būtiski, lai reaģētu uz
īstermiņa problēmām vai mūsu ilgtermiņa mērķiem. Ņemot vērā to, ka likumdevējiem ir
jānosaka prioritāte priekšlikumu pieņemšanai nākamajā gadā, sarakstā galvenā uzmanība ir
pievērsta darbībām jomās, kurās tās ir visvairāk vajadzīgas. Turpmāk sniegtajā sarakstā ir
izceltas galvenās iniciatīvas 2023. gadam. Tā pamatā ir mūsu diskusijas ar Eiropas Parlamentu
un Padomi, un to papildinās gaidāmā Komisijas darba programma un pastāvīgs iestāžu
dialogs.
Komisijas 2023. gada darba programmas pamatā lielā mērā būs arī konferences par Eiropas
nākotni rezultāti. Tas atspoguļo ne tikai mūsu kopīgo apņemšanos labāk uzklausīt iedzīvotāju
gaidas, bet arī konferences — gan kā līdzdalības demokrātijas pasākuma, gan kā mūsu politikas
veidošanas uzlabošanas paņēmiena – milzīgos panākumus. Turpmāk sniegtajā sarakstā ir
iekļauti priekšlikumi, kas tieši izriet no pilsoņu ieteikumiem, piemēram, iniciatīva par garīgo
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veselību, kas ir viena no jaunajām jomām, pie kuras konferences gaitā mēs tikām lūgti strādāt.
Politikas veidošanas rīkkopā mēs iekļausim pilsoņu paneļdiskusijas, lai viņi varētu sniegt
ieteikumus pirms konkrētiem svarīgiem politikas priekšlikumiem, sākot ar gaidāmo darbu
pārtikas izšķērdēšanas novēršanai. Pamatojoties uz Eiropas Jaunatnes gada panākumiem, viena
trešdaļa dalībnieku būs jaunieši.
Solidaritāte ir Eiropas liktenis — tagad vairāk nekā jebkad agrāk. Jo vienotāki mēs
būsim un jo lielāku vienotību parādīsim, jo ātrāk mēs nākamā gada laikā kļūsim par spēcīgāku
Savienību un jo labāk spēsim sagatavoties nākotnes pasaulei. Tas būs mūsu kopīgais uzdevums
gada laikā, un Jūs varat paļauties uz to, ka Komisija sadarbosies ar Jums visos posmos.

Urzula fon der Leiena

Marošs Šefčovičs
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GALVENĀS JAUNĀS INICIATĪVAS
2023. GADAM
Iniciatīvas, kas tieši papildina vai netieši veicina konferences par Eiropas nākotni
priekšlikumu, ir atzīmētas ar zvaigznīti (*).

Eiropas zaļais kurss
•

ES iekšējā elektroenerģijas tirgus noteikumu pārskatīšana

•

Priekšlikums izveidot ES Ūdeņraža banku

•

Atkritumu, tostarp pārtikas atkritumu, apsaimniekošanas regulējuma pārskatīšana, lai
samazinātu atkritumus, un atkritumu apsaimniekošanas ietekmi uz vidi *

•

Tiesību akta priekšlikums par augiem, kas iegūti ar noteiktām jaunām genomikas
metodēm *

•

ES tiesību aktu pārskatīšana dzīvnieku labturības jomā *

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa
•

Eiropas Kritiski svarīgo izejvielu akts *

•

MVU palīdzības pakete, t. sk. Maksājumu kavējumu direktīva

•

Iniciatīva par virtuālo pasauli, piemēram, metaversu

•

Patentu licencēšanas pakete

•

Tiesību akta priekšlikums par azbesta pārbaudi un reģistrēšanu ēkās *

•

Priekšlikums par Eiropas Prasmju gadu

Ekonomika cilvēku labā
•

Daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam vidusposma pārskats *

•

Ekonomikas pārvaldības pārskats
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•

Tiesību akta priekšlikums par jauno pašu resursu otro kopumu *

•

Tiesību akta priekšlikums “Uzņēmējdarbība Eiropā: ienākumu nodokļu sistēma (BEFIT) *

•

Piekļuve datiem finanšu pakalpojumu jomā *

•

Tiesību aktu priekšlikumi par digitālā eiro izveidi *

Spēcīgāka Eiropa pasaules arēnā
•

ES kosmosa stratēģija drošībai un aizsardzībai *

•

Jauna programma Latīņamerikai un Karību jūras reģionam

•

ES Jūras drošības stratēģijas atjaunināšana

•

Cilvēktiesību sankciju režīma atjaunināšana

Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa
•

Visaptveroša pieeja garīgajai veselībai *

•

Trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšana

•

Tiesību akta priekšlikums par ceļošanas dokumentu digitalizāciju un ceļošanas
atvieglošanu

•

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu pārskatīšana

•

Kiberdrošības prasmju akadēmijas iniciatīva

Jauns impulss Eiropas demokrātijai
•

Demokrātijas aizsardzības tiesību aktu kopums, tostarp iniciatīva par ES demokrātijas
jomas aizsardzību pret slēptu ārvalstu ietekmi

•

Pretkorupcijas pakete

•

Tiesību akta priekšlikums par ES invaliditātes karti *
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