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Komisjoni 2018. aasta tööprogramm
Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks

ET

ET

I lisa: uued algatused

Nr

Kirjeldus1

Pealkiri

Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele
1.

Ringmajanduse tegevuskava
elluviimine2

See hõlmab plasti kasutamise, taaskasutamise ja ringlussevõtu strateegiat (muu kui seadusandlik; 2017. aasta 4. kv);
ettepanekut määruse kohta, millega kehtestatakse taaskasutatava vee kvaliteedi miinimumnõuded (seadusandlik, sh
mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 192; 2017. aasta 4. kv); joogiveedirektiivi läbivaatamist REFITi raames
(seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 192; 2017. aasta 4. kv); algatust õiguslike, tehniliste ja
praktiliste kitsaskohtade kõrvaldamiseks keemia-, toote- ja jäätmealaste õigusaktide kokkupuutealas (muu kui
seadusandlik; 2017. aasta 4. kv); ja ringmajanduse seire raamistikku (muu kui seadusandlik, 2017. aasta 4. kv)

2.

Mitmeaastane finantsraamistik
(algatus 2025. aastaks)

Terviklik ettepanek tulevaseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks pärast 2020. aastat (2018. aasta 2. kv), millele
järgnevad ettepanekud järgmise põlvkonna programmide ja uute omavahendite kohta (seadusandlik, sh
mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 311 ja valdkondlikud alused, 2018. aasta 2. kv)

3.

Euroopa jätkusuutlik tulevik (algatus
2025. aastaks)

Aruteludokument, mille teemaks on Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030, võttes aluseks ÜRO
kestliku arengu eesmärkide järelmeetmed, sealhulgas Pariisi kliimakokkuleppe (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2.
kv)

1

Käesolevas lisas esitab komisjon kooskõlas institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppega täiendava teabe, mis on kättesaadav tööprogrammis esitatud algatuste kohta. Algatuse
kirjelduses esitatud teave, mis on sulgudes, on esialgne ja võib ettevalmistusprotsessi käigus muutuda, pidades eelkõige silmas mõjuhindamise protsessi tulemusi.
2
Ringmajanduse tegevuskava oli juba lisatud komisjoni 2017. aasta tööprogrammi I lisasse.
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Ühendatud digitaalne ühtne turg
4.

Digitaalse ühtse turu loomise
lõpuleviimine

Ettepanek, mis käsitleb õiglust ettevõtjatevahelistes suhetes seoses äriplatvormidega (seadusandlik, sh mõjuhinnang;
ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); algatus, mis käsitleb veebiplatvormide väljakutseid seoses
väärinfo levitamisega (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv); ning turuanalüüsi ja olulise turuvõimu hindamist
elektroonilise side sektoris käsitlevate komisjoni suuniste läbivaatamine (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika
5.

Energialiidu loomise lõpuleviimine

Energialiidu solidaarsusaspekti järelmeetmed, sh Euroopa gaasisiseturule sisenevaid gaasijuhtmeid käsitlevaid
ühiseid eeskirju käsitlev ettepanek (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 194, 2017. aasta 4. kv)

6.

ELi energia- ja kliimapoliitika tulevik
(algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb ELi energia- ja kliimapoliitika tulevikku, sh Euratomi asutamislepingu tulevikku (võttes arvesse
Lissaboni lepingu teemalisele lõppaktile lisatud viie liikmesriigi deklaratsiooni nr 54) ja ELi toimimise lepingu
artikli 192 lõike 2 teise lõigu võimalikku kasutamist (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga
7.

Digitaalmajanduse õiglane
maksustamine

Ettepanek kehtestada ELi tasandil eeskirjad, mis võimaldavad maksustada digitaalmajandusest tulenevat
hargmaiste ettevõtjate kasumit (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklid 113 ja 115, 2018. aasta 1.
kv)

8.

Sotsiaalse õigluse pakett

Ettepanek asutada Euroopa tööjõu amet (seadusandlik; 2018. aasta 2. kv); algatus sotsiaalkaitse tagamiseks
ebatüüpilistele füüsilisest isikust ettevõtjatele (seadusandlik / muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklid 153–
155, 352, 2018. aasta 2. kv); algatus, mis käsitleb Euroopa sotsiaalkindlustusnumbrit, mida saaks kasutada vajaduse
korral kõikides poliitikavaldkondades (seadusandlik, sh mõjuhinnang, 2018. aasta 2. kv); kirjaliku tõendi direktiivi
(millega kehtestatakse tööandjatele kohustus teavitada töötajaid töölepingu või -suhte tingimustest) läbivaatamine
REFITi raames (seadusandlik, sh mõjuhinnang / muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklid 153 ja 154, 2017.
aasta 4. kv)
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9.

ELi toidutarneahel

Ettepanek ELi toidutarneahela parandamiseks (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklid 42 ja 43,
2018. aasta 1. kv)

10.

Kapitaliturgude liidu loomine

Läbivaadatud raamistik investeerimisühingute jaoks (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel
114, 2017. aasta 4. kv); tegevuskava jätkusuutliku rahanduse kohta, mille juurde kuuluvad reguleerivad meetmed
(seadusandlik, sh mõjuhinnang / muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv); finantstehnoloogiat käsitlev algatus (FinTech)
(muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv); ettepanek ELi ühis- ja vastastikuse rahastamise raamistiku kohta
(seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 114; 2018. aasta 1. kv); pandikirjade Euroopa
tugiraamistik (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); REFITi algatus
vähendada takistusi alternatiivsete investeerimisfondide piiriüleselt turustamisel (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi
toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv)

11.

Ühtset turgu käsitleva õigusloome
suurem tõhusus (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb võimalusi kasutada siseturuga seonduvates küsimustes rohkem kvalifitseeritud häälteenamusega
hääletamist ja seadusandlikku tavamenetlust vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõikele 7 (muu kui
seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)

Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit
12.

Euroopa majandus- ja rahaliidu
loomise lõpuleviimine

Ettepanekud, mis käsitlevad Euroopa stabiilsusmehhanismi ümberkujundamist Euroopa Valuutafondiks ELi õiguse
raames (seadusandlik, 2017. aasta 4. kv); ELi eelarves euroala jaoks ettenähtud eelarverea loomine, mida saab
kasutada neljal eesmärgil: 1) struktuurireformide toetamine, 2) stabiliseerimisfunktsioon, 3) pangandusliidu
kaitsemeede ja 4) lähenemisvahend ühinemiseelse abi andmiseks euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele (muu
kui seadusandlik, 2017. aasta 4. kv); ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sisu
ülevõtmine ELi õigusraamistikku, võttes arvesse paindlikkust, mida pakub stabiilsuse ja kasvu pakt ning mida
komisjon on alates 2015. aasta jaanuarist kohaldanud (seadusandlik, 2017. aasta 4. kv)
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13.

Pangandusliidu loomise lõpuleviimine

Ettepanekud viivislaenude järelturgude arendamise kohta (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu
artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); tagatud nõuetega võlausaldajate kaitsmine ettevõtjatest laenuvõtjate makseviivituste
eest (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); ning ELi riigivõlakirjadega
tagatud väärtpaberite väljatöötamise tugiraamistik (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114,
2018. aasta 1. kv)

14.

Alalise ja vastutava Euroopa
majandus- ja rahandusministri
ametikoha loomine (algatus 2025.
aastaks)

Teatis, mis käsitleb demokraatlikule kontrollile alluva alalise Euroopa majandus- ja rahandusministri ametikoha
võimalikku loomist (muu kui seadusandlik, 2017. aasta 4. kv)

Kaubandus: tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist
15.

Strateegia „Kaubandus kõigile“
elluviimine

Lepingute sõlmimine Jaapani, Singapuri ja Vietnamiga ning läbirääkimiste edendamine Mehhiko ja Mercosuri
riikidega ning läbirääkimiste edendamine Austraalia ja Uus-Meremaaga pärast seda, kui nõukogu on komisjoni
soovitatud volitused heaks kiitnud

Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused
16.

Julgeolekuliidu loomise lõpuleviimine

Julgeolekuliidu tegevuskava rakendamine ja terrorismivastase võitluse edendamine ettepanekud, mille eesmärk on
võimaldada ELi julgeoleku, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlust (seadusandlik, sh mõjuhinnang; artiklid
74, 77, 79, 85, 87 ja 88, 2017. aasta 4. kv); ettepanek parandada õiguskaitseasutuste piiriülest juurdepääsu
elektroonilistele tõenditele (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 82, 2018. aasta 1. kv);
lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitleva määruse läbivaatamine REFITi raames (seadusandlik, sh
mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 2. kv); algatused lihtsustada õiguskaitseasutuste jaoks
finantsandmetele juurdepääsu ja nende andmete kasutamist (seadusandlik, sh mõjuhinnang / muu kui seadusandlik,
2018. aasta 2. kv)
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17.

ELi kodanikukaitse mehhanism

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanek otsuse nr 1313/2013/EL läbivaatamiseks laiapõhjalise ja
operatiivvõimelise Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi loomise seisukohast (seadusandlik, ELi toimimise
lepingu artikkel 196, 2017. aasta 4. kv)

18.

Hiljuti asutatud Euroopa Prokuratuuri Teatis, mis käsitleb hiljuti asutatud Euroopa Prokuratuuri ülesannete laiendamist vastavalt ELi toimimise lepingu
artikli 86 lõikele 4, et need hõlmaksid terrorismivastast võitlust (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)
ülesannete laiendamine (algatus 2025.
aastaks)

19.

Õigusriigi põhimõte (algatus 2025.
aastaks)

Algatus õigusriigi põhimõtete järgimise kindlamaks tagamiseks Euroopa Liidus (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 4.
kv)

Uue rändepoliitika suunas
20.

ELi rände tegevuskava elluviimine

Ühtse viisaeeskirja läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 77, 2018. aasta 1. kv);
viisainfosüsteemi läbivaatamine REFITi raames (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artiklid 77 ja 87;
2018. aasta 2. kv); sisserände kontaktametnikke käsitleva määruse läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang,
2018. aasta 2. kv)

Tugevam roll üleilmsel tasandil
21.

Üleilmse strateegia elluviimine

See hõlmab ELi Euroopa ja Aasia ühendamise strateegiat; uuendatud partnerlust Ladina-Ameerika ja Kariibi mere
piirkonna riikidega ning uusi raamistikke suhetes India, Iraani ja Iraagiga (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. ja 2.
kv)

22.

Reaalsed ühinemisväljavaated (algatus
2025. aastaks)

Strateegia Serbia ja Montenegro kui Lääne-Balkani kõige edasijõudnumate kandidaatriikide edukaks ühinemiseks
Euroopa Liiduga, kusjuures eriline rõhk pannakse õigusriigi põhimõttele, põhiõigustele, võitlusele korruptsiooni ja
organiseeritud kuritegevuse vastu ja piirkonna üldisele stabiilsusele (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv)
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23.

Suurem tõhusus ja järjepidevus ühise
välispoliitika elluviimisel (algatus 2025.
aastaks)

Teatis kvalifitseeritud häälteenamuse edasise laiema kasutamise kohta ühise välispoliitika valdkonnas Euroopa
Liidu lepingu artikli 31 lõike 3 alusel, samuti ühise välispoliitika järjepidevuse parandamise kohta (muu kui
seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)

Demokraatlike muutuste liit
24.

Euroopa asjadest teavitamine

Teatis, mis käsitleb liidu ühtsemaks, tugevamaks ja demokraatlikumaks muutmist teabevahetuse kaudu ( muu kui
seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

25.

Teeme vähem, aga paremini (algatus
2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja parema õigusloome laiema kasutamise edasist
parandamist Euroopa Liidu igapäevases toimimises (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)

26.

Tõhusam ja demokraatlikum Euroopa
Liit (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu juhtimise tõhusamaks muutmise võimalusi (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3.
kv)
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