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Bryssel den 15 september 2021
Herr Talman,
Herr Premiärminister,
I dag är det tionde gången som kommissionens ordförande håller tal inför Europaparlamentet
om tillståndet i unionen. Om man tittar på innehållet i de tidigare talen ser man hur det har
utvecklats och hur det avspeglar vår förändrade inriktning och de snabba omställningarna i
världen. Vi kan följa olika kriser och perioder av återhämtning. Men vi blir också påminda om en
bestående sanning: vår union är bara stark och ambitiös så länge vi är enade och
beslutsamma.
De framsteg som gjorts under det senaste året vittnar om detta. Vi vill tacka
Europaparlamentet och rådet för deras stöd och för att de delar vår målmedvetenhet. Detta
har gjort det möjligt för oss att agera snabbt och att fortsätta vårt ambitiösa arbete under det
senaste året. Vi kan vara stolta över vad EU har åstadkommit.
För tolv månader sedan fanns det ännu inga godkända vacciner. Ett år senare har mer än 70 %
av den vuxna befolkningen i EU vaccinerats och vi är världens största vaccinproducent. Vi har
levererat mer än 700 miljoner vaccindoser till unionen och lika många till resten av världen. Vi
enades på rekordtid om ett digitalt covidintyg i EU, vilket har gjort det möjligt att utfärda mer
än 400 miljoner intyg sedan början av sommaren.
Detta hjälpte människor att resa och att njuta av sommaren, och ekonomin kunde komma
igång igen och återhämta sig snabbare än väntat. I 19 medlemsstater förväntas ekonomin vid
slutet av året ha återgått till nivåerna från före pandemin. Detta är möjligt också tack vare den
historiska överenskommelsen om ett återhämtningsprogram. NextGenerationEU är nu igång
och finansierar projekt och reformer som investerar i dagens återhämtning och morgondagens
ekonomi .
Vi har påskyndat vårt arbete med den ambitiösa och omdanande agenda som vi först lade
fram i de politiska riktlinjerna. Förra året godkände EU den första europeiska klimatlagen och vi
har presenterat våra förslag för att genomföra den. EU är den första stora ekonomin som rent
konkret beskriver hur den ska uppnå sina klimatmål. Vi har också lagt fram banbrytande
förslag om digitala tjänster, digitala marknader och digital identitet, och vi har uppdaterat vår
industristrategi och arbetat för att stärka våra leveranskedjor.
Dessa resultat som vi uppnått tillsammans ger oss förtroende inför det kommande året. Men
eftersom pandemin dröjer sig kvar kommer vi att behöva visa samma beslutsamhet som under
förra året. Med stora skillnader mellan vaccinationstalen i EU och runt om i världen är våra
främsta prioriteringar att fortsätta att hantera pandemin och att rädda liv och
försörjningsmöjligheter.
Vi måste också titta på de outplånliga spår som krisen lämnar efter sig, hos människor och i
samhället. Att fortsätta att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och
åtagandena från Porto tidigare i år kommer att vara viktiga prioriteringar. Vi kommer att
fortsätta att stå upp för våra värden och för rättvisa och jämlikhet och vi kommer att främja
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och försvara rättsstatsprincipen och mediefriheten i hela EU. Vi vill fokusera på framtiden
genom att föra arbetet med konferensen om Europas framtid framåt och hedra alla ungdomar
genom att göra 2022 till Europaåret för ungdomar.
De yttre utmaningar vi står inför kommer också att öka i takt med de ökade motsättningarna i
världen. Vi kommer att ytterligare stärka vårt partnerskap med Nato och våra allierade och
diskutera en gemensam väg framåt på försvars- och säkerhetsområdet. Vid det kommande
toppmötet som anordnas av rådets slovenska ordförandeskap kommer vi att fortsätta att
utveckla globala partnerskap och stödja vårt grannskap, och särskilt våra partner på västra
Balkan. Slutligen kommer vi att stå fast vid vårt åtagande att genomföra våra internationella
avtal och vi är enade i vårt stöd för Irland och för fred på ön Irland.
Under de kommande tolv månaderna kommer kommissionen att påbörja den andra halvan av
sin mandatperiod. Hittills har vi fokuserat på utformningen av den omvandling vi behöver och
den lagstiftning som krävs för att genomföra den. Det är nu dags att fokusera på resultat och
genomförande. Vi måste fortsätta arbetet med de lagstiftningsförslag som redan lagts fram
inom alla sex av kommissionens överordnade ambitioner.
Nedan följer en förteckning över nya initiativ som kommissionen ska föreslå och som är
inriktade på att genomföra vår vision för Europa. För alla dessa initiativ kommer vi att ta
hänsyn till erfarenheterna från krisen och behovet av att ge medlagstiftarna tid att nå en
överenskommelse. Parallellt kommer vi att fortsätta att genomföra kommissionens
arbetsprogram för 2021.
Förteckningen bygger på våra diskussioner med Europaparlamentet och rådet. Den är inte
uttömmande och kommer att kompletteras av kommissionens kommande arbetsprogram, vår
interinstitutionella dialog och den gemensamma förklaringen om lagstiftningsprioriteringar som
ska undertecknas av de tre institutionerna.
Vår union har visat att vi kan göra saker och ting bättre om vi gör dem tillsammans. Detta är
vårt åtagande för det kommande året och vi ser fram emot att samarbeta med er för att se till
att det sker.

Ursula von der Leyen

Maroš Šefčovič

3

TILLSTÅNDET I UNIONEN 2021
AVSIKTSFÖRKLARING

VIKTIGA NYA INITIATIV 2022
En europeisk grön giv


Lagstiftningsförslag om integrerad vattenförvaltning – föroreningar av yt- och
grundvatten



Lagstiftningsförslag om certifiering av koldioxidupptag



Lagstiftningsförslag om rätten att få en produkt reparerad





Lagstiftningsförslag om en EU-ram för harmoniserad mätning av utsläpp från transport
och logistik
Lagstiftningsförslag för att minska utsläppen av mikroplaster i miljön och för att begränsa
tillsatsen av mikroplaster till produkter

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern


Europeiska cyberresiliensakten



Europeiska halvledarakten



Färdplan för säkerhets- och försvarsteknik






Lagstiftningsförslag
om
kommunikationssystem i EU

att

bygga

rymdbaserade

globala

och

säkra

Översyn av konkurrenspolitiken – redo för nya utmaningar
Förslag till rådsrekommendation om att förbättra tillhandahållandet av digitala
färdigheter



Lagstiftningsförslag om ett krisinstrument för inre marknaden



Lagstiftningsförslag om multimodala digitala mobilitetstjänster

En ekonomi för människor


Lagstiftningsförslag om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i
arbetet



Lagstiftningsförslag för att underlätta små och medelstora företags tillgång till kapital



Initiativ för direktbetalningar i EU



Genomförande av handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion, inklusive initiativet för
harmonisering av vissa aspekter av materialrättsliga regler om insolvensförfaranden
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Lagstiftningsförslag om genomförandet av OECD:s övergripande avtal om omfördelning
av beskattningsrätten
Lagstiftningsförslag om genomförandet av OECD:s övergripande avtal om faktisk
minimibeskattning

Ett starkare Europa i världen


Global Gateway-initiativet om konnektivitet



Ändring av förordningen med den blockerande stadgan



Strategin för internationellt industriengagemang



Gemensamt meddelande om internationell världshavsförvaltning



Gemensamt meddelande om ett partnerskap med Gulfstaterna

Främjande av vår europeiska livsstil


Europeiska omsorgsstrategin



Lagstiftningsförslag om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare





Lagstiftningsförslag om en ram för ömsesidigt tillträde till säkerhetsrelaterad information
för tjänstemän i frontlinjen mellan EU och viktiga tredjeländer för att avvärja
gemensamma säkerhetshot
Förslag om att uppdatera rådsrekommendationen om cancerscreening

En ny satsning på demokratin i Europa


Mediefrihetsakten



Lagstiftningsinitiativ om överförande av lagföring



Lagstiftningsinitiativ om erkännande av föräldraskap mellan medlemsstaterna
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