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Loodan, et alanud aasta tuleb rahulikum ja tavapärasem kui eelmine. Aasta
algus selleks küll veel suurt lootust ei anna, aga veidi pikem ettevaade lubab
loota paremat. Ka Euroopa Liidu eesmärgid on 2021. aastal seotud peamiselt
kriisist väljatulemisega, ja seda nii, et Euroopa oleks ka tulevikus kõrgeima
elustandardiga parim koht elamiseks.
Selleks tuleb esmalt võitu saada COVID-19 viirusest ja leevendada niipalju kui
võimalik halbu tagajärgi majandusele. Seepärast on Euroopa Liidus esikohal
vaktsineerimine ning uue Euroopa Liidu eelarve ja taastekava rakendamine.
Sügisel saame loodetavasti rääkida olukorrast, kus vaktsineerimine lubab taas
liikuda ja reisida ning Euroopa eelarve raha on jõudnud ettevõtete ja inimesteni.
T aastumine peaks toimuma nii, et meie majandus oleks keskkonnasõbralikum
ning suudaksime digitaalsed arengud meie eduks pöörata.
Head alanud aastat!
Keit Kasemets
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

UUDISED

COVID-19 vaktsiinid

Portugali

27. detsembril 2020
alustati Euroopa Liidus

eesistumisperiood ELi

COVID-19 vastu
vaktsineerimist. 6.
jaanuaril sai tingimusliku
müügiloa ravimitootja
Moderna vaktsiin, millest
sai juba teine ELis
ametlikult lubatud
COVID-19 vaktsiin. 8.
jaanuaril tegi komisjon
ettepaneku osta veel 300
miljonit doosi BioNT ech ja
Pfizeri COVID-19 vaktsiini.
See tähendab, et kokku

nõukogus: 1. jaanuar – 30.
juuni 2021
Portugal keskendub
peamiselt ELi COVID-19
pandeemiast väljatoomisele.
T egeletakse jätkuvalt rohe- ja
digiteemadega, sotsiaalmudeli
arendamisega, rändereformiga
ning Ühendkuningriigiga
saavutatud lepingu
ellurakendamise ja uute
partnerlussuhete
arendamisega.

on komisjon taganud 2,3
miljardit vaktsiinidoosi.

Brexit
Peale pikki läbirääkimisi
sõlmisid EL ja
Ühendkuningriik 24.
detsembril 2020 uue
kaubandus- ja
koostööleppe ning 1.
jaanuaril 2021 lahkus
Ühendkuningriik lõplikult
nii EList, Euroopa siseturult
kui ka tolliliidust. Alates
sellest kuupäevast ei
kehti Ühendkuningriiki
reisijatele ning seal äri
ajavatele firmadele
enam tavapärased
Euroopa Liidu reeglid.
Brexiti tagajärjed
Erasmus+ programmile.

Kliimateemaline vaheleht
14. jaanuaril ilmus Maalehes vaheleht, milles saab
lugeda täpsemalt ELi kliimaeesmärkidest, roheleppe
rahastamisest, kliimaga seonduvatest müütidest ja
kliimaseadusest.

ÕPPEMATERJAL

Videoloeng: Brexit - mida see meie
jaoks tähendab
Sel aastal püüame T eile tundides abiks olla päevakajaliste videoloengutega.
Video pikkus on ca 15 minutit ja sellega tuleb kaasa tööleht, mis aitab õpilasi
vestlusesse kaasata. Väga oodatud on T eie tagasiside, kommentaarid,
ettepanekud, kuidas saaksime edaspidi seda formaati kohendada!
Esimeses videoloengus räägib esinduse juht Keit Kasemets Brexitiga
kaasnevatest peamistest muutustest.
E-Koolikotist saab alla laadida töölehe ja materjale Brexiti kohta.

VEEL PÄEVAKAJALIST

Venekeelsed materjalid

Erasmus+ ja Euroopa
Solidaarsuskorpus

Meie koduleht sai hiljuti täienduse

2021. aastal algab Euroopa Liidu ühe
populaarsema ja edukama
programmi Erasmus+ uus periood,
mille pea kaks korda suurem eelarve
loob varasemast oluliselt paremad
võimalused erinevatele hariduse,
noortevaldkonna ja spordiprojektidele

venekeelse hariduslehe näol. Samuti
oleme lisanud esinduse Youtube'i
kanalisse ELi prioriteete selgitavaid
videosid venekeelse
pealerääkimisega.
Head vaatamist!

ning avardab õpirände võimalusi.
Euroopa Solidaarsuskorpuse
programm pakub uuendusena

Kodulehele

vabatahtliku töö võimalusi
humanitaarabi vallas.
Alates 1. jaanuarist 2021 liikusid
sihtasutuse Archimedes tegevused
osaliselt Haridus- ja Noorteameti
koosseisus tegutsevasse Erasmus+
ja Euroopa Solidaarsuskorpuse
agentuuri.

Erasmus+ info

#eurokeelesäuts
Nukleiinhappe (mRNA) vaktsiin sisaldab viiruse n-ö
retsepti, mis paneb organismi rakud tootma viirusele
ainuomast valku. Inimese immuunsüsteem tuvastab, et sellist
valku ei tohiks organismis olla, ja reageerib sellele, tekitades
nakkuse vastu loodusliku kaitsemehhanismi.

Euroopa Liidu ÕPINURK

Euroopa Liit
Euroopa Komisjon järgib isikuandmete
kaitse nõudeid. Mis tahes isikuandmeid

Kirjuta meile:
COMM-REP-TLL@ec.europa.eu

töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ)
2018/1725.
Kõiki teabevahetuse peadirektoraadi või
Euroopa Komisjoni esinduse poolt
töödeldavaid isikuandmeid käideldakse
vastavalt nimetatud määrusele.

Loobu uudiskirjast

