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1. Homset kujundades muudame paremaks tänase maailma
Praegune Euroopa Komisjon astus ametisse vähem kui aasta tagasi, võttes oma eesmärgiks
viia Euroopas ellu suurim muutus, mis mitme põlvkonna jooksul toimunud on.
Komisjoni 2020. aasta tööprogrammis võeti arvesse kohustusi ja eesmärke, mille president
von der Leyen esmakordselt sõnastas komisjoni poliitilistes suunistes. Selles pandi kirja meie
nägemus õiglasema, tervislikuma, rohelisema ja digitaalsema ühiskonna loomisest. Kuigi
viimase aasta jooksul on palju asju muutunud, jääb see eesmärk meid edasiviivaks jõuks ka
eelseisval aastal.
Komisjon alustas eelmisel aastal tööd selleks, et luua alus süsteemsele muutusele, mida
Euroopa vajab veelgi enam nüüd, kus üleilmne tervisekriis on meie riikide majandust
tugevalt mõjutanud. Esimese saja päeva jooksul esitlesime Euroopa rohelist kokkulepet ja
Euroopa digitaalse tuleviku plaane, võtsime vastu tugeva sotsiaalse Euroopa tegevuskava
eesmärgiga rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast ning avaldasime soolise
võrdõiguslikkuse strateegia. Lisaks esitasime uue tööstusstrateegia, kava väikeettevõtete
paremaks toetamiseks ja meetmed ühtse turu tugevdamiseks. Tegime ettepanekuid
ühinemisprotsessi ajakohastamiseks ja tõhustamiseks, sillutades teed ajaloolisele
kokkuleppele alustada läbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. Lisaks oleme seadnud
eesmärgiks uue partnerluse loomise Aafrikaga.
Pärast saja päeva möödumist tegime ka ettepaneku uue alguse kohta meie põhiprioriteetide
käsitlemisel – eelkõige on nendeks uus rände- ja varjupaigalepe ja ELi julgeolekuliidu
strateegia. Tegelesime küsimustega, mis mõjutavad kogu meie väärtustel põhinevat
ühiskonda, avaldades esimese õigusriigi olukorda käsitleva aastaaruande, mis hõlmas
kõiki liikmesriike. Me võtsime meetmeid kogu ühiskonna ulatuses – alates soolisest
võrdõiguslikkusest ja rassismivastasest võitlusest kuni oskuste arendamise ja noorteni.
2020. aasta on samal ajal aasta, mille tahaks kohe unustada ja samas alatiseks meelde
jätta, kuid seda väga erinevatel põhjustel. Euroopat ja maailma ootamatult tabanud üleilmne
pandeemia ja sellele järgnenud ühiskondade ja majanduste sulgemine tähendas palju muud
kui vaid valusaid mälestusi miljonitele eurooplastele, kes kaotasid lähedasi, jäid haigeks või
kogevad sügavat ärevust oma elatise või heaolu pärast. Tõenäoliselt ei unusta ükski meist
seda haavatavust ja ebakindlust, mis on endiselt meie ümber. Nakatumiste arvu hiljutine uus
tõus Euroopas näitab, et peame jätkama viiruse ohjamist hoolsalt, ettevaatlikult ja
koordineeritult.
Kuid see aasta jääb meelde ka kiire ja seninägematu tegevusega elude kaitsmiseks ja
elatusvahendite säilitamiseks. Euroopa tõestas, et võib vajaduse korral kiiresti tegutseda
ja näidata üles tõelist solidaarsust ning tahtmise korral koos tegutsedes olukorda muuta.
Muu hulgas tehti kättesaadavaks kõik ELi rahalised vahendid, kasutati maksu- ja
riigiabieeskirjade paindlikkust ning loodi meditsiinivahendite varu. Koju toodi rohkem 600
000 lõksu jäänud ELi kodanikku ning asutati tööhõive toetamise erakorraline rahastu TERA,
et aidata hoida inimesi tööl ja ettevõtteid tegevuses. Kokku on komisjon võtnud rohkem kui
800 varem planeerimata meedet, mis hõlmavad kõike alates piirihaldusest kuni
põllumajandustootjate ja kalurite toetamiseni.

1

Tulevikus võib see aasta meeles olla ka seetõttu, et algatatud muutused kiirenesid hoogsalt,
mis paradoksaalsel kombel pakkus suurepärase võimaluse. Kliimamuutused,
digitehnoloogia ja geopoliitika olid meie ühiskonda juba varem sügavalt mõjutanud ning olid
meie tegevuskava käivitavaks jõuks. Pandeemia on veelgi suurendanud vajadust selle järele,
et Euroopa võtaks juhtrolli rohe- ja digipöördes ning muudaks ühiskonna ja majanduse
vastupidavamaks. See loob enneolematu võimaluse kriisi põhjustatud ebakindluse
ületamiseks ja uue elujõu süstimiseks liitu.
Seda kõike arvesse võttes keskendub komisjon eelseisval aastal kahele aspektile. Kõigepealt
jätkab ta jõupingutuste tegemist kriisi ohjamiseks ja võtab kogemustest õppust. Eelkõige
jätkatakse jõupingutusi ohutu vaktsiini väljatöötamiseks ja rahastamiseks ning selle
kättesaadavaks tegemiseks kõigile Euroopas ja kogu maailmas.
Samal ajal kirjeldatakse käesolevas tööprogrammis seda, kuidas Euroopa saaks võimalusi ära
kasutades oma eesmärke täita ja muutusi kiirendada. Komisjoni esitatud ajalooline
taasterahastu „NextGenerationEU“ ja uuendatud pikaajaline eelarve pakuvad Euroopale
kasutusvalmis vahendit selle võimaluse kasutamiseks.
NextGenerationEU abil Euroopa mitte ainult ei heasta kahju, kata tänaseid puudujääke ega
toeta neid, keda kriis on kõige rängemalt tabanud, vaid loob ka paremaid võimalusi tulevikus
hakkamasaamiseks. Euroopa keskendub kestlikule investeerimisele ja reformidele: 37 %
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist on ette nähtud rohepöördega seotud kulutustele ja
vähemalt 20 % investeerimiseks digitaalvaldkonda. Teeme liikmesriikidega tihedat koostööd
riiklike taaste- ja vastupidavuskavade ettevalmistamisel ja rakendamisel. Lisaks tagab
komisjon, et 30 % taasterahastu „NextGenerationEU“ 750 miljardist eurost kogutakse
roheliste võlakirjade kaudu. Toetame kaasseadusandjaid, et tagada kiire kokkuleppe
saavutamine kogu 1,8 triljoni euro suuruse paketi üle, et selle tulemusi oleks võimalikult
kiiresti näha. Komisjon kavatseb esitada ambitsioonikad ettepanekud ELi eelarve uute
tuluallikate kohta.
See tähendab, et meil on olemas meie nägemusele ja eesmärkidele vastavad investeeringud.
Seepärast on komisjoni 2021. aasta tööprogrammis nähtav üleminek strateegialt
elluviimisele ning kõigi kuue eelmisel aastal esitatud põhieesmärgi puhul pannakse rõhku
uutele seadusandlikele algatustele ja kehtivate õigusaktide läbivaatamisele. Nimetatud
algatused on loetletud I ja II lisas1. Lisaks sellele viime ellu varem 2020. aastaks kavandatud
algatused, mis lükati pandeemia tõttu edasi2.
Juhindume oma tegevuses nii liidusiseselt kui ka -väliselt jätkuvalt 2030. aasta tegevuskavast
ja selle kestliku arengu eesmärkidest ning Pariisi kokkuleppest.
Käesoleva tööprogrammi ellurakendamisel keskendub komisjon ka oma tegevuse
selgitamisele ning võtab arvesse kodanike seisukohti. Seepärast on nüüd olulisem kui kunagi
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varem alustada arutelu Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi üle. Aasta jooksul
tõstatunud küsimusi – alates vajadusest tugevama Euroopa terviseliidu järele kuni püsivate
muutusteni, mida pandeemia on meie eluviisile põhjustanud – saab lahendada ainult siis, kui
igaüks saab kaasa rääkida ja kui me võtame arvesse kõigi teadmisi ja kogemusi.
Arvestades geopoliitilist olukorda ning kavandatud algatuste pikaajalist ja ümberkujundavat
iseloomu, lähtume oma töös jätkuvalt strateegilisest analüüsist3. Esimene aruanne
tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta näitas vastupidavuse olulisust majanduse
taastamisel ning seda, et poliitika peab olema tõenduspõhine ja tulevikukindel. Selline
lähenemisviis võib aidata meil valmistuda uuteks väljakutseteks ja võimalusteks, mida
järgmine aasta kahtlemata pakub ning milleks me peame valmis olema ja millele reageerima.
2. Kuue üldeesmärgi saavutamine
2.1. Euroopa roheline kokkulepe
Euroopa rohelise kokkuleppe osas keskendub komisjon kliima- ja energiaalaste õigusaktide
läbivaatamisele, et viia need kooskõlla uue kavandatud eesmärgiga vähendada 2030. aastaks
heitkoguseid vähemalt 55 % võrreldes 1990. aasta tasemega. Meetmed koondatakse paketti
„Eesmärk 55“, mis hõlmab kõike alates taastuvenergiast kuni energiatõhususe esikohale
seadmiseni, ehitisi, maakasutusust, energia maksustamist, jõupingutuste jagamist,
heitkogustega kauplemist ja paljusid muid õigusakte. Kliima- ja energiadiplomaatia jääb meie
prioriteediks suhetes välispartneritega.
Nagu president von der Leyen oma poliitilistes suunistes märkis, teeb komisjon ettepaneku
süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi kohta, et motiveerida välistootjaid ja ELi
importijaid vähendama CO2 heidet, tagades samal ajal kaubandust soodustavad võrdsed
tingimused, mis on kooskõlas WTO nõuetega.
Euroopa rohelise kokkuleppe raames kavandatud töö põhjalikkus ja ulatus kajastab
rohepöörde süsteemsust ja selle tähtsust majanduskasvu strateegias. Komisjon esitab rea
arukat ja säästvat transporti käsitlevaid meetmeid, nagu üleeuroopalist transpordivõrku
käsitleva määruse ja arukaid transpordisüsteeme käsitleva direktiivi läbivaatamine. Jätkame
ringmajanduse tegevuskava rakendamist, pöörates tähelepanu ökodisainile ja kestlikele
toodetele, eelkõige elektroonikaseadmete ringkasutusele, sealhulgas mobiiltelefonide,
sülearvutite ja muude seadmete kogumise, taaskasutuse ja parandamise tõhustamisele.
See näitab, et Euroopa roheline kokkulepe ulatub palju kaugemale heite vähendamisest. Seda
silmas pidades järgime ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat aastani 2030 ja
strateegiat „Talust taldrikule“, et eelkõige edendada mahepõllumajanduslikku tootmist,
taastada kahjustatud ökosüsteeme, kaitsta meie ookeane ja rannikupiirkondi, taastada ja
säästvalt majandada metsi ning vähendada raadamisega seotud toodete turulelaskmise ohtu
ELis. Lisaks toome turule uuenduslikke söödalisandeid, et vähendada loomakasvatuse
keskkonnamõju.
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2.2. Digiajastule vastav Euroopa
Selleks et meid ootaks ees Euroopa digikümnend, teeme ettepaneku tegevuskava kohta, kus
on selgelt määratletud 2030. aasta eesmärgid, nagu ühenduvus, oskused ja digitaalsed
avalikud teenused. Meie lähenemisviis järgib selgeid põhimõtteid: õigus eraelu puutumatusele
ja ühenduvusele, sõnavabadus, andmete vaba liikumine ja küberturvalisus.
Võtame meetmeid nendes eri valdkondades ning tegeleme eelkõige õigusaktidega, mis
käsitlevad tehisintellektiga seotud ohutust, vastutust, põhiõigusi ja andmeid. Lisaks esitame
ettepaneku andmealase õigusakti kohta, et määrata kodanike ja ettevõtjate jaoks kindlaks
tingimused andmete paremaks kontrollimiseks ja jagamiseks.
Samuti teeme ettepaneku Euroopa uue digitaalse identiteedi kohta, et lihtsustada ülesannete
täitmist ja veebiteenustele juurdepääsu kogu Euroopas ning tagada inimestele parem kontroll
oma andmete jagamise üle ja meelerahu selles suhtes, kuidas neid andmeid kasutatakse.
Õigluse säilitamiseks digimaailmas jätkab EL tööd selle nimel, et sõlmida rahvusvaheline
kokkulepe õiglase maksusüsteemi kohta, mis tagaks pikaajalise jätkusuutliku tulu. Kui see ei
õnnestu, teeb komisjon järgmise aasta esimesel poolel ettepaneku digimaksu kehtestamise
kohta. Sama õiglast ettevõtluskeskkonda silmas pidades teeb komisjon ettepaneku võtta vastu
õigusakt, mis käsitleb võrdsete võimaluste loomist välisriigi subsiidiumide osas.
Komisjon jätkab käimasolevat konkurentsieeskirjade läbivaatamist, et tagada nende
sobivus muutuva turukeskkonnaga, sealhulgas üha kiirema digipöördega majanduses. Lisaks
ajakohastame Euroopa uut tööstusstrateegiat, et võtta arvesse COVID-19 mõju, üleilmset
konkurentsiolukorda ning kiiremat rohe- ja digipööret.
Selleks et tagada väärikad, läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused, esitatakse
seadusandlik ettepanek platvormidel teenuseid osutavate inimeste töötingimuste
parandamiseks, et tagada neile õiglased töötingimused ja piisav sotsiaalkaitse.
2.3. Inimeste hüvanguks toimiv majandus
Pandeemia ja tõkestamismeetmete jätkudes on Euroopa jaoks eriti oluline tagada, et terviseja majanduskriis ei kujuneks sotsiaalseks kriisiks. See suunab meie tegevust järgmisel aastal
ning programmi TERA täielik rakendamine ja kasutamine aitab töötajatel säilitada
sissetulekut ning ettevõtetel hoida töökohti. Hindame neid meetmeid hoolikalt järgnevatel
aastatel.
Euroopa sotsiaalõiguste sammas on Euroopa majanduse elavdamise suunanäitaja ja meie
parim vahend tagamaks, et kedagi ei jäeta kõrvale. Me esitame ambitsioonika tegevuskava,
mis tagab samba täieliku rakendamise. Tegevuskava on praeguse komisjoni peamine vahend,
millega toetada sotsiaal-majanduslikku taastumist ja vastupidavust keskpikas ja pikas
perspektiivis ning suurendada sotsiaalset õiglust rohe- ja digipöördes. Samu põhimõtteid
järgides on president von der Leyeni poliitilistes suunistes välja kuulutatud uus Euroopa
lastegarantii, mille eesmärk on vähendada laste vaesust ja ebavõrdsust, tagades kõigile
lastele juurdepääsu sellistele põhiteenustele nagu tervishoid ja haridus. Võttes arvesse COVID5

19 pandeemia õppetunde ja muutuvat töökeskkonda, teeb komisjon ettepaneku uue ELi
töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta. Lisaks sellele esitame ettepaneku
sotsiaalmajanduse tegevuskava kohta, et edendada sotsiaalseid investeeringuid, toetada
sotsiaalmajanduses osalejaid ning aidata sotsiaalseid ettevõtteid nende stardi- ja kasvuetapis,
innovatsioonis ja töökohtade loomisel.

Meie majandus vajab jätkuvalt poliitilist toetust ning rahalise toetuse andmise ja riigi
rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise vahel tuleb leida sobiv tasakaal. Kuna viiruse levik
hoogustub ja tõkestamismeetmete arv suureneb, peaksid liikmesriigid majanduse toetamiseks
jätkuvalt kasutama eelarvealast paindlikkust. Ülemaailmne kaubandus ja selle integreeritud
väärtusahelad jäävad peamiseks majanduskasvu mootoriks ja tõelise ülemaailmse taastumise
peamiseks tõukejõuks. Käimas on ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine ja me võtame vastu
uue vahendi kolmandate riikide sunnimeetmete ärahoidmiseks ja nende vastu võitlemiseks.
Pikemas perspektiivis ei ole stabiilsuse ja konkurentsivõime saavutamiseks paremat vahendit
kui sügavam majandus- ja rahaliit, mis tugevdab ka euro rolli rahvusvahelisel tasandil.
Peame tegema edusamme kapitaliturgude liidu ja pangandusliidu valdkonnas. Sellega seoses
vaatab komisjon läbi ELi pankade maksejõuetuse käsitlemise raamistiku, võtab meetmeid
piiriüleste investeeringute suurendamiseks ELis ning tõhustab rahapesuvastast võitlust.
Meie majandus- ja finantssüsteem peab osana Euroopa süsteemsest muutusest olema ka
kaksikülemineku liikumapanev jõud. Tehakse ettepanek äriühingu kestlikku üldjuhtimist
käsitlevate õigusaktide kohta, et edendada ettevõtete pikaajalist säästvat ja vastutustundlikku
käitumist. Samuti jätkame kestliku rahanduse arendamist, tehes eelkõige ettepaneku
kehtestada ELi roheliste võlakirjade standard.
Oma eesmärkide saavutamiseks ning investeerimis- ja reformivajaduste rahuldamiseks peame
suurendama ja hindama avaliku halduse ja avalike teenuste tulemuslikkust, tõhusust ja
suutlikkust kogu Euroopa Liidus.
2.4. Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine
Praegune komisjon alustas tööd eesmärgiga tagada Euroopale tugevam positsioon maailmas.
Geopoliitilise komisjonina püüame edendada ELi strateegilisi huve ja eesmärke välismaal
ning kaitsta eeskirjadel ja väärtustel põhinevat rahvusvahelist korda üha polariseeruvamas
maailmas. Töötame selle nimel, et suurendada meie ülemaailmset rolli vastutuse, stabiilsuse,
koostöö ja solidaarsuse edendajana, otsides lahendusi üha arvukamatele ülemaailmsetele
probleemidele, kriisidele ja konfliktidele ning võttes selleks kasutusele kõik meie vahendid.
Komisjon tagab järgmise aasta jooksul, et Euroopa täidab selles ebakindlas maailmas oma
olulist rolli – juhtides ülemaailmseid jõupingutusi ohutu ja kõigile kättesaadava vaktsiini
väljatöötamiseks, tugevdades reeglitepõhist mitmepoolset maailmakorda ning luues ka
kahepoolseid, piirkondlikke ja üleilmseid partnerlusi. Peame jätkuvalt esmatähtsaks oma idaja lõunanaabrust, Lääne-Balkanit ja Aafrikat.
Uued väliskulutuste vahendid aitavad kaasa liidu strateegiliste prioriteetide elluviimisele ka
väljaspool liitu.
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Euroopa Liit usub alati mitmepoolsuse ning rahvusvahelise koostöö tugevusesse ja
väärtusesse. Teeme ettepaneku võtta vastu ühisteatis „ELi suurem panus reeglitepõhisesse
mitmepoolsesse maailmakorda“. Peame juhtima Maailma Terviseorganisatsiooni ja
Maailma Kaubandusorganisatsiooni reforme, et need vastaksid uutele oludele.
Koostöös partneritega teeme ettepaneku uuendatud partnerluseks meie lõunanaabruse
riikidega ning esitame teatise Arktika kohta, et ajakohastada ELi poliitikat piirkonna
suhtes, mida kliimamuutused ja keskkonnasurve ning nende majanduslik ja julgeolekumõju
eriliselt ohustavad.
Esitame uue strateegilise lähenemisviisi endiste võitlejate desarmeerimise,
demobiliseerimise ja taasintegreerimise toetamiseks, mis on äärmiselt vajalik, et tagada
püsiv stabiilsus ja rahu konfliktist räsitud riikides ja piirkondades.
Samuti esitame teatise ELi humanitaarabi kohta, milles keskendume eelkõige uutele
koostööviisidele meie partnerite ja teiste rahastajatega, digitaalsete vahendite ja uuenduslike
lähenemisviiside kasutamisele rahastamises ja abi kättetoimetamises, samuti komisjoni enda
kiirreageerimisvõimele ning humanitaar-, arengu- ja rahutegevuse tugevamale lõimimisele.
Konsulaarkaitse direktiivi läbivaatamise tulemusena saavad liidu kodanikud hõlpsamalt
kasutada oma õigust konsulaarkaitsele. Samuti tugevdatakse sellega ELi solidaarsust
kodanike kaitsmisel välismaal eelkõige kriiside ajal, tõhustatakse koostööd liikmesriikide
vahel ja tugevdatakse ELi toetavat rolli, kasutades parimal viisil ära ainulaadset ELi
delegatsioonide võrku.
2.5. Euroopaliku eluviisi edendamine
Praegune tervisekriis on toonud esile vajaduse tugevdada kriisiks valmisolekut ja piiriüleste
terviseohtude ohjamist. Kuigi põhitähelepanu on jätkuvalt suunatud sellele, et Euroopa
suudaks toime tulla viiruse leviku ja pandeemia mõjuga, peame tegema esimesi järeldusi
kriisist saadud kogemustest. On aeg tugevdada Euroopa terviseliitu.
Teeme ettepaneku täiendada ELi raamistikku tõsiste piiriüleste terviseohtude avastamiseks ja
neile reageerimiseks ning tõhustada olemasolevate asutuste rolli. Teise sammuna teeme
ettepaneku luua kõrgetasemelise biomeditsiinialase teadus- ja arendustegevuse amet. Uus
ravimistrateegia käsitleb Euroopa tarneahela varustuskindlust ning tagab kodanikele ohutud,
taskukohased ja kvaliteetsed ravimid. Järgmise aasta lõpuks käivitatakse tervishoiu Euroopa
andmeruum, kuhu kogutakse andmeid eesmärgiga pakkuda patsientide jaoks paremaid
tervishoiuteenuseid, viia läbi paremaid teadusuuringuid ning parandada poliitikakujundamist.
Õpime ka teistest valdkondadest, eriti mis puudutab Schengeni ala ja isikute vaba liikumist
ilma sisepiirikontrollita. Teeme koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega, et uue
Schengeni tuleviku strateegia ja rangemate Schengeni eeskirjade alusel jätkata ja parandada
Schengeni ala toimimist. Samuti jätkame tööd Schengeni ala väljakujundamisel.
Lisaks sellele töötame uue rände- ja varjupaigaleppe vastuvõtmise nimel. Sellega seoses
teeb komisjon ettepaneku mitme seaduslikku rännet käsitleva meetme kohta, mis hõlmavad
7

võimekuse ja oskuste paketti ning selle osana pikaajaliste elanike direktiivi muutmist ja ühtse
loa direktiivi läbivaatamist ning võimalusi ELi talendireservi väljatöötamiseks. Leppe muud
osad hõlmavad ELi tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks
ning vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegiat.
Jätkame julgeolekuliidu tugevdamist, võttes eelkõige meetmeid organiseeritud kuritegevuse
ja hübriidohtude vastu võitlemiseks, lähtudes uuest lähenemisviisist terrorismi ja
radikaliseerumise vastu võitlemise valdkonnas ning parandades internetis toimuva laste
seksuaalse kuritarvitamise avastamist, sellesisulise materjali eemaldamist ja sellest teatamist.
Arvestades antisemiitliku vägivalla ja vihakuritegude sagenemist, esitab komisjon ulatusliku
strateegia antisemitismi vastu võitlemiseks, et täiendada ja toetada liikmesriikide
jõupingutusi.
Majanduse elavdamiseks ning edukaks rohe- ja digipöördeks peavad eurooplased omandama
uusi oskusi. Osana laiematest jõupingutustest elukestva õppe traditsiooni juurutamiseks ja
töökoha vahetamise hõlbustamiseks teeme ettepaneku isikliku õppekonto algatuse kohta, et
toetada koolitustel osalemist ja karjääri juhtimist. Lisaks töötame välja Euroopa
lähenemisviisi mikrokvalifikatsioonitunnistustele, et laiendada igaühe isiklikele
vajadustele vastavaid õppimisvõimalusi.
2.6. Uus hoog Euroopa demokraatiale
Komisjon jätkab võrdõiguslikkuse liidu loomist ja toetab Euroopa pühendumust ELi väärtuste
hoidmisele ning kaasamise ja võrdõiguslikkuse arendamisele selle kõigis vormides, sõltumata
soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest, puudest, vanusest või seksuaalsest
sättumusest.
Osana sellest esitab komisjon puuetega inimeste õiguste ELi strateegia, et eelkõige tagada
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täielik rakendamine. ELi lapse õiguste
strateegias vaadeldakse võimalusi, kuidas valmistada lapsi ja noori ette ELi demokraatlikus
elus osalemiseks, kaitsta paremini haavatavaid lapsi, kaitsta laste õigusi internetis, edendada
lapsesõbralikku õigussüsteemi ning ennetada ja tõrjuda vägivalda.
Komisjon toetab jätkuvalt ELi ühinemist Istanbuli konventsiooniga, kuid esitab ka uue
ettepaneku soolise vägivalla vastu võitlemiseks. Lisaks sellele teeb komisjon ettepaneku
laiendada ELis kuritegudena määratletud tegevuste nimekirja nii, et see hõlmaks kõiki
vaenukuritegude ja vaenukõne vorme.
Kavandatud Euroopa demokraatia tegevuskava on vahend, mille abil parandada meie
demokraatiate vastupidavust, vastata välise sekkumise ohule Euroopas toimuvate valimiste puhul,
võidelda desinformatsiooni vastu ning toetada vaba ja sõltumatut meediat. Järgmisel aastal teeme
ettepaneku selgemate eeskirjade kohta Euroopa erakondade rahastamisel ja võtame meetmeid,
et tagada tasulise poliitreklaami suurem läbipaistvus, parandada liikuvate Euroopa kodanike
valimisõigusi ning kaitsta ajakirjanikke ja kodanikuühiskonda üldsuse osalemise vastaste
strateegiliste hagide eest.
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Lisaks edendame piiriülest õigusalast koostööd, kasutades täiel määral ära digitehnoloogiat.
Komisjon uurib, kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika abil anda hoogu majanduse elavdamisele
ning rohe- ja digipöördele, kõrvaldada nii enne kui ka pärast COVID-19 kriisi tekkinud ja üha
suurenevaid piirkondlikke erinevusi ning aidata lahendada esilekerkivaid sotsiaalseid ja
majanduslikke küsimusi. Selleks et suurendada meie teadmisi ja leida seeläbi paremaid
poliitilisi lahendusi, hindab komisjon olukorda piirkondades. Samuti töötab ta välja
maapiirkondi käsitleva pikaajalise visiooni, et nende piirkondade potentsiaali
maksimaalselt ära kasutada. Parem õigusloome, poliitika kujundamine ning ELi
õigusaktide rakendamine ja nende täitmise tagamine
Kui komisjon ametisse asus, võttis ta kohustuse rakendada tõenditel põhinevat poliitikat, mida
oleks lihtsam järgida ja mis oleks ettevõtete ja inimeste jaoks tõenäoliselt vähem koormav.
Nüüd kus Euroopa jätkab kriisi ohjamist ja majanduse taastamist, on see veelgi olulisem.
Tulevases teatises parema õigusloome kohta keskendutakse koormuse vähendamisele, mis
toimub eelkõige põhimõtte „üks sisse, üks välja“ rakendamise abil. Sellega tagatakse, et uute
halduskohustuste kehtestamise korral vähendataks samavõrra inimeste ja ettevõtete
samalaadset ELi tasandi halduskoormust selles poliitikavaldkonnas. Alates järgmisest aastast
aitab tulevikukindluse platvorm „Fit-for-Future“ (kõrgetasemeline eksperdirühm)
komisjonil lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise potentsiaali kindlaks teha.
Kriis on veelgi rõhutanud vajadust teha tõenditele ja parema õigusloome põhimõtetele
tuginevaid teadlikke otsuseid. Rohkem kui kunagi varem on vaja mõju hindamist, milles
võetakse arvesse kõigi mõjutatud isikute seisukohti. Komisjon muudab konsultatsioonid
tõhusamaks ja juurdepääsetavamaks, et hõlbustada sidusrühmade osalemist, ning vastab
üleskutsele neid lihtsustada.
Lisaks suurendab komisjon jõupingutusi, et parandada liidu õiguse tulemuslikku kohaldamist,
rakendamist ja täitmise tagamist. Eelkõige on seda vaja ühtse turu nõuetekohaseks
toimimiseks, peamiste tarneahelate kindlustamiseks, mis tagavad toidu ja meditsiinitarvete
olemasolu, kodanike õiguste kaitsmiseks ja Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimiseks.
Komisjon jätkab liikmesriikide toetamist ja teeb nendega koostööd, et tagada olemasolevate ja
uute ELi eeskirjade kiire ja nõuetekohane rakendamine. Samal ajal ei kõhkle ta kasutamast
rikkumismenetlust, kui see on ELi õiguse järgimiseks vajalik.
4. Kokkuvõte
Viimase aasta jooksul on inimesed Euroopas toonud ohvreid, et üksteist kaitsta, ning me
peame hoidma neid üheskoos tehtud edusamme. See tähendab valvelolekut ja keskendumist
kriisi lahendamisele, ühisele hakkamasaamisele ja pikaajalise lahenduse leidmisele kriisist
väljumiseks.
Kuid kriisi lõppedes peame olema valmis tegema asju paremini ning elama tervemas,
õiglasemas ja jõukamas ühiskonnas. Seega peame muutma end vastupidavamaks, aga ka
kiirendama selle ümberkujundava tegevuskava eluviimist, mille alusel see komisjon tööle
hakkas ja mida ta on esimesest päevast peale järginud.
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Need on komisjoni tööprogrammi ja kõigi selles loetletud algatuste kaks eesmärki. Iga algatus
võib keskenduda eri valdkonnale, kuid neil peab olema ühine suund. Nende kõigi
lõppeesmärk on muuta elu lihtsamaks, keskkond tervemaks, ühiskond õiglasemaks,
võimalused mitmekesisemaks ja kättesaadavamaks ning majandus moodsamaks ja laiematele
eesmärkidele suunatumaks.
Selleks et tagada algatuste soovitud mõju, teeb komisjon tihedat koostööd nii Euroopa
Parlamendi kui ka nõukoguga. Just sellise ühistegevuse tulemusena jõudis Euroopa
kokkuleppele NextGenerationEU osas. Seesama eesmärk aitab meil pandeemiaga toime tulla
ja viia ellu süsteemsed muutused, mida Euroopa vajab. Meil on visioon, meil on plaan, meil
on investeeringud – nüüd peame selleks, et tänasest toibuda, ehitama paremat homset.
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