
 
Koroonaviirus: Euroopa Liidu tegevused 2021.
aastal
 
EL teeb 2021. aastal kõik endast oleneva, et soodustada vaktsiinide ja ravivõimaluste
levikut, toetada majandust ja reisimist ning hõlbustada kõigi oma partnerite võitlust
COVID-19 vastu.
 
Uuri, mida teeb Euroopa Liit  tervishoiu, teadusuuringute, majanduse, tööhõive, ühiskonna,
reisimise ja transpordi vallas, ning kuidas EL aitab oma partnerriike üle kogu maailma võitluses
koroonaviiruse vastu.  
 
Samalaadne koroonaviiruse vastaste meetmete ajatelg on koostatud ka  2020. aasta ja 2022.
aasta kohta.
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VAKTSIINID JA RAVI
Riiklike tervishoiusüsteemide toetamine ja meditsiinitarvete olemasolu kindlustamine

Parlament nõuab kiireloomulisi meetmeid vaktsiinitootmise
tõhustamiseks
10. veebruar 2021

Täiskogul jäi kõlama seisukoht, et EL peab jätkama jõulist võitlust COVID-
19 pandeemia vastu ning võtma kiiresti meetmeid vaktsiinitootmise
suurendamiseks, et vastata inimeste ootustele.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200424STO77802/koroonaviirus-euroopa-liidu-tegevuste-ajatelg
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20220120STO21427/covid-19-ulevaade-eli-2022-aasta-pandeemiaohjemeetmetest
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20220120STO21427/covid-19-ulevaade-eli-2022-aasta-pandeemiaohjemeetmetest


Selge ülevaade vaktsiinivarudest
5. veebruar 2021
Euroopa Parlament nõuab liikmesriikidelt COVID-19 vastaste vaktsiinide
kohta läbipaistvat teavet

COVID-19 vastaste vaktsiinide ekspordimehhanism
29. jaanuar 2021

Ettevõtted, kellega EL on sõlminud eelostulepingud, peavad nüüdsest
liikmesriikide ametiasutusi Euroopa Liidus toodetud vaktsiinide
ekspordiplaanidest teavitama.

Komisjon kehtestab COVID-19 vaktsiinide ekspordi läbipaistvuse ja
lubade andmise mehhanismi

AstraZeneca vaktsiin saab kasutusloa
29. jaanuar 2021

Ettevõtte AstraZeneca välja töötatud COVID-19 vaktsiinile anti tingimuslik
müügiluba. See on kolmas vaktsiin, millele Euroopa Ravimiameti
teadusliku soovituse alusel müügiluba antakse.

Euroopa Komisjon andis müügiloa kolmandale COVID-19 vastasele
vaktsiinile

Vaktsineerimistõendit käsitlevad suunised
28. jaanuar 2021

Liikmesriigid võtsid vastu vaktsineerimistõendit käsitlevad suunised
juhuks, kui kasutusele võetakse vaktsineerimistunnistused, mis peavad
olema ristkasutatavad.

Meditsiinilist vaktsineerimistõendit käsitlevad suunised
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210203IPR97001/meps-urge-eu-countries-to-be-transparent-about-their-covid-19-vaccine-supplies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_307
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_307
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_306
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf


Parlament nõuab suuremat solidaarsust ja läbipaistvust
19. jaanuar 2021
Parlament nõuab COVID-19 vastase vaktsineerimise küsimuses
suuremat solidaarsust ja läbipaistvust

Kuni 300 miljonit BioNTech-Pfizeri vaktsiini lisadoosi
8. jaanuar 2021

ELi liikmesriigid said võimaluse osta juurde 200 miljonit doosi BioNTech-
Pfizeri COVID-19 vastast vaktsiini, kusjuures tellimust saab suurendada
veel 100 miljoni doosi võrra.

Komisjon teeb ettepaneku osta kuni 300 miljonit BioNTech-Pfizeri vaktsiini
lisadoosi

Moderna vaktsiin sai kasutusloa
6. jaanuar 2021
Euroopa Komisjon annab loa ka teisele ohutule ja tõhusale COVID-19
vastasele vaktsiinile

Majandus
Finantssektori ja ettevõtete toetamine
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/vaccines-against-covid-19/20210114STO95642/covid-19-vaccinations-more-solidarity-and-transparency-needed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/vaccines-against-covid-19/20210114STO95642/covid-19-vaccinations-more-solidarity-and-transparency-needed
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_9
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_9
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_3


Parlament kiidab heaks taaste- ja vastupidavusrahastu
10. veebruar 2021

Parlament kiitis heaks 672,5 miljardi euro suuruse taaste- ja
vastupidavusrahastu, mis on COVID-19 järgse majanduse taastamise
kava nurgakivi. Eesmärk on toetada liikmesriike pandeemia majanduslike
ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamisel ning muuta ELi majandus
jätkusuutlikumaks ja digitaalsemaks.

COVID-19 kriisist taastumine: kuidas ELi peamine rahastamisvahend
toimib?

Riigiabi eeskirjade paindlikum tõlgendamine
28. jaanuar 2021
Euroopa Komisjon võtab vastu ajutise raamistiku, mille abil liikmesriigid
saavad majandust COVID-19 puhangu ajal toetada

Ühiskond ja tööhõive
Inimeste palga ja töökohtade kaitse kriisi jooksul

Abivajajate aitamine
21. jaanuar 2021

Parlament kiitis heaks kokkuleppe eraldada 2021. ja 2022. aastal enim
puudust kannatavatele inimestele toidu ja esmase abi andmiseks
lisaraha.

Koroonaviiruse kriis: abi ja kaitse tagamine neile, kes seda enim vajavad
Koroonaviiruse kriis: abi ja kaitse tagamine neile, kes seda enim vajavad

Reisimine ja transport
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20210128STO96608/taaste-ja-vastupidavusrahastu
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20210128STO96608/taaste-ja-vastupidavusrahastu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_496
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200416STO77204/koroonaviiruse-kriis-abi-ja-kaitse-tagamine-neile-kes-seda-enim-vajavad


Reisipiirangute kehtestamine ning elutähtsate teenuste tagamine

Lennundussektori toetamine jätkub
10. veebruar 2021

Parlament kiitis heaks liikmesriikidega saavutatud kokkuleppe, mille
kohaselt peavad lennufirmad kasutama 2021. aasta suve- ja
talvehooajaks planeeritud stardi- ja maandumisaegadest ära vähemalt
50% (enne pandeemiat oli nõue 80%).

2020. aasta märtsis peatati stardi- ja maandumisaegade kasutamise
kohustus ajutiselt üldse, et lennufirmad ei peaks tegema tühilende.

Parlament pikendas transpordisektori toetusmeetmeid

Vaba liikumist piiravate meetmete kooskõlastamine
Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku, mille eesmärk on tagada
liikmesriikide poolt rakendatavate vaba liikumist piiravate meetmete
kooskõlastamine ja täpne kommunikeerimine ELi tasandil. 17. septembril
vastu võetud resolutsioonis toetas Euroopa Parlament komisjoni
ettepanekut ning nõudis terviseriskide hindamise metoodika ühtlustamist.

Loe lähemalt

ELi globaalne vastus
Partnerriikide toetamine koroonaviiruse pandeemia leviku piiramisel

92 miljonit eurot Saheli piirkonna riikidele
9. november 2020

EL annab 92 miljonit eurot Burkina Fasole, Mauritaaniale, Nigerile ja
Tšaadile, et aidata neil riikidel parandada tervishoiu kvaliteeti ning
vähendada pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

Lisainfo
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200910IPR86818/covid-19-liikmesriigid-peavad-uhtlustama-terviseriskide-hindamist
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2067


25 miljonit eurot Gambiale
19. oktoober 2020

EL eraldab paketi „Euroopa tiim“ (Team Europe) raames Gambiale 25
miljonit eurot, et aidata sel riigil taastuda pandeemiast ja toetada
üleminekut demokraatiale.

Lisainfo
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1937

