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Fru talman,
Herr premiärminister,
Det är bara drygt 200 dagar sedan Ryssland startade sitt brutala och grymma anfallskrig mot
Ukraina. 200 dagar då Ukrainas folk fått utstå så mycket lidande och samtidigt visat så mycket
mod och beslutsamhet. 200 dagar av enat, oförtröttligt och orubbligt stöd från de människor,
länder och institutioner som tillsammans utgör Europeiska unionen.
Det som står på spel här handlar om Ukraina. Men också om allt det som Europeiska
unionen står för: frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och de
värden som utgör grundvalen för vårt arbete.
När vi nu samlas för årets debatt om tillståndet i unionen bekräftar vi gemensamt vårt åtagande
att stödja Ukraina på alla sätt vi kan. Och vi stärker vårt stöd till alla de unionsinvånare som
får det svårt när både människor och företag måste få sin ekonomi att gå ihop medan
levnadskostnaderna stiger, och detta efter att så nyligen ha drabbats av effekterna av pandemin
och nedstängningarna.
Därför kommer kommissionens främsta prioritering under det kommande året att vara att
stödja unionsinvånarna i dessa svåra tider. I denna anda lägger kommissionen fram en rad
förslag för att mildra energikrisens effekter på de mest behövande hushållen och företagen och
hjälpa dem att anpassa sig. Dessa är de senaste av ett antal åtgärder som vi vidtagit sedan
kriget började för att öka vår resiliens och särskilt för att minska vårt energiberoende. Genom
REPowerEU har vi påskyndat arbetet med att diversifiera energiförsörjningen för att fasa ut
ryska fossila bränslen, påskynda utbyggnaden av förnybar energi, främja energibesparingar och
öka vår lagringskapacitet.
Sedan Ryssland inledde sitt angrepp har Europeiska unionen visat hur snabbt och kraftfullt den
kan reagera när vi agerar tillsammans. Tillsammans med många av våra globala partner har vi
antagit snabba och hårda sanktioner, som nu slår hårt mot Rysslands ekonomi och industri. Som
Team Europe har vi tillhandahållit mer än 19 miljarder euro i ekonomiskt stöd till Ukraina,
utöver det militära stödet. Vi har aktiverat direktivet om tillfälligt skydd som ger ukrainska
flyktingar tillgång till jobb, bostäder, utbildning och hälso- och sjukvård i hela EU. Vi har vidtagit
åtgärder för att underlätta handeln och vi har inrättat solidaritetskorridorer för att hjälpa
Ukrainas export och trygga den globala livsmedelsförsörjningen. Och vi har också fattat det
historiska beslutet att bevilja Ukraina och Moldavien status som kandidatländer så att de kan
påbörja sin resa in i unionen. Europa har under det senaste året visat att det är en geopolitisk
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union, och vi måste fortsätta att visa ledarskap medan vi samarbetar med våra partner i hela
världen. Det handlar också om att öka vår resiliens och säkerhet genom att stärka vår
cybersäkerhet och intensifiera vårt försvarsarbete.
Under det kommande året är det bästa vi kan göra för att hantera dessa akuta utmaningar att
också hålla fast vid den plan som vi gemensamt gjort upp för den här mandatperioden. Den
stora digitala och gröna omställning som vi tillsammans har påbörjat har blivit ännu viktigare
medan vi har kämpat med pandemier, nedstängningar och nu ett krig intill våra gränser. Det
handlar om att bygga en bättre framtid för nästa generation och göra oss mer resilienta och
förberedda inför kommande utmaningar.
Till att börja med måste vi genomföra det som vi redan har kommit överens om. Några av de
banbrytande överenskommelserna handlar om rättsakten om digitala marknader och rättsakten
om digitala tjänster, där EU har intagit en ledande roll globalt för att reglera det digitala området
och göra det säkrare och öppnare. Vi kommer att fortsätta att undersöka nya digitala
möjligheter och trender, t.ex. metaversum. Det innebär också att vi ska fortsätta arbetet med
investeringar och reformer genom NextGenerationEU, där det återstår 700 miljarder euro att
investera under de närmaste åren. På samma sätt måste vi fortsätta att ta tillvara EUbudgetens potential för att på bästa sätt stödja människorna och ekonomin. Framöver måste vi
också bedöma hur covid-19-pandemin, kriget och deras spridningseffekter påverkar vår
långtidsbudget. Vi kommer därför att göra en halvtidsöversyn av långtidsbudgeten under
det kommande året.
Det är mycket viktigt att vi fortsätter vårt arbete för att nå en överenskommelse om de
lagstiftningsförslag som kommissionen redan har lagt fram. Vi vill tacka
Europaparlamentet och rådet för samarbetet och för deras ansträngningar att så snabbt som
möjligt enas om så många brådskande förslag: om covid-19-intyg, om digitala regler och om
minimilöner. Vi måste se till att denna process går snabbare, särskilt när det gäller frågor som
är viktiga för den europeiska gröna given och för att uppnå våra klimatneutralitetsmål.
Vi kommer också att lägga fram ett antal nya specifika förslag för att möta kortsiktiga
utmaningar eller våra långsiktiga mål. Eftersom medlagstiftarna behöver prioritera när de antar
förslag under det kommande året har åtgärderna i listan begränsats till de områden där de
behövs mest. Listan nedan innehåller de viktigaste initiativen för 2023. Den bygger på våra
diskussioner med Europaparlamentet och rådet och kommer att kompletteras av
kommissionens nya arbetsprogram och en fortsatt interinstitutionell dialog.
Kommissionens arbetsprogram för 2023 kommer också i stor utsträckning att bygga på
resultatet av konferensen om Europas framtid. Detta återspeglar vårt gemensamma
åtagande att lyssna mer på medborgarnas förväntningar, och visar också vilken stor framgång
konferensen var, både som en övning i deltagarbaserad demokrati och som ett sätt att förbättra
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vårt politiska beslutsfattande. Listan nedan innehåller förslag som bottnar direkt i medborgarnas
rekommendationer, t.ex. ett initiativ om psykisk hälsa, som är ett av de nya områden som
konferensen uppmanade oss att arbeta med. Vi kommer att använda oss av medborgarpaneler i
vår beslutsprocess för att få rekommendationer inför vissa viktiga politiska förslag, och till att
börja med gäller det åtgärderna mot matsvinn. Vi bygger också vidare på det framgångsrika
arbetet under Europaåret för ungdomar, och en tredjedel av deltagarna kommer att vara
ungdomar.
För Europa är solidariteten vår framtid – mer än någonsin. Ju mer vi håller ihop och ju
mer enighet vi visar, desto starkare kan vår union bli och desto bättre kan vi förbereda oss för
framtiden. Detta är vårt gemensamma uppdrag under året och ni kan räkna med
kommissionens samverkan längs hela vägen.

Ursula von der Leyen

Maroš Šefčovič
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VIKTIGA NYA INITIATIV 2023
Initiativ som antingen är en direkt uppföljning till ett förslag från konferensen om Europas
framtid markeras eller som indirekt bidrar till ett sådant förslag är markerade med en
asterisk (*).

Den europeiska gröna given
•

Översyn av EU:s regler för den inre marknaden för el

•

Förslag om att inrätta EU:s vätgasbank

•

Översyn av avfallsramen för att minska avfallet, inklusive livsmedelssvinnet, och
avfallshanteringens miljöpåverkan*

•

Lagstiftningsförslag om växter som produceras med vissa nya genomiska metoder*

•

Översyn av EU:s djurskyddslagstiftning*

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
•

Europeiska rättsakten om råvaror av avgörande betydelse*

•

Stödpaketet för små och medelstora företag, inklusive direktivet om sena betalningar

•

Initiativ om virtuella världar, t.ex. metaversum

•

Patentlicenspaketet

•

Lagstiftningsförslag om screening och registrering av asbest i byggnader*

•

Förslag till Europaåret för kompetens

En ekonomi för människor
•

Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen 2021–2027*

•

Översyn av den ekonomiska styrningen

•

Lagstiftningsförslag om en andra uppsättning nya egna medel*
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•

Lagstiftningsförslag om en ram för inkomstbeskattning för företag i Europa (Befit)*

•

Tillgång till uppgifter inom finansiella tjänster*

•

Lagstiftningsförslag om inrättande av den digitala euron*

Ett starkare Europa i världen
•

EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar*

•

En ny agenda för Latinamerika och Karibien

•

Uppdatering av EU:s strategi för sjöfartsskydd

•

Uppdatering av systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter

Främjande av vår europeiska livsstil
•

En helhetssyn på psykisk hälsa *

•

Erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer

•

Lagstiftningsförslag om digitalisering av resehandlingar och underlättande av resor

•

Översyn av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn

•

Initiativ om akademin för cybersäkerhetskompetens

En ny satsning på demokrati i Europa
•

Paketet om försvar av demokratin, inklusive ett initiativ om skydd av EU:s demokratiska
miljö mot dolt utländskt inflytande

•

Paket för bekämpning av korruption

•

Lagstiftningsförslag om ett EU-intyg om funktionsnedsättning*
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