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1. Ülevaade 

Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“ 1  on silmaringi laiendav mäng, kus osalejad kogevad 
seadusloome demokraatliku protsessi toimimist Euroopa Parlamendis.  

Mängu esmane eesmärk: Praktilise kogemuse läbi laiendada osalejate teadmisi Euroopa Parlamendi 
tööst, otsustusprotsessist ja selle keerukusest, mõju olulisusest ning inimsuhete rollist. 

Mängu alaeesmärk: Suurendada osalejate üldisi teadmisi Euroopa Liidust, Euroopa Liidu 
institutsioonidest, Euroopa Parlamendi arutelu valdkondadest ja ametitest.  

 

 

Ruumi paigutuse soovitus 30 mängija osalemisel: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

1 Käesolev juhend on edasiarendus MTÜ HeadEst poolt  Euroopa Parlamendi Infobüroo tellimusel koostatud 
simulatsioonimängule. Lisatud on uusi rolle, lühendatud juhendi tekstilist mahtu, muudetud komisjone ning uuesti 
sõnastatud eelnõude tekstid.  
Aluseks võetud juhend asub aadressil: www.europarl.ee/resource/static/files/simulatsioonimang-euroopa-parlament.pdf 

Läbi mängu saavad osalejad: 

•  arendada oma eneseväljendamise oskust ning esinemisjulgust; 

•  tunnetada Euroopa Parlamendi töö iseloomu ning inimesi selle taga; 

•  mõista demokraatlikke protsesse ja laiendada teadmisi ühiskonna toimimise kohta; 

•  mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust. 

Mängu pikkus:  120 min 

Osalejate vanus: 16 - 19  

Eelteadmised:  Ei ole nõutavad 

Osalejate arv:  15-50 osalejat + mängujuht 

Vajalik ruum:   Kui osalejaid on vähem, sobib 1 ruum (nt klassiruum). Kui osalejaid on rohkem (nt 

20+), siis sobib kaks lähestikku asuvat ruumi või üks suurem, mis võimaldab kahte paigutust (nt aula). 

http://www.europarl.ee/resource/static/files/simulatsioonimang-euroopa-parlament.pdf
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1 -Fraktsiooniliikmete rollid võib  mängu alguses 
osalejatele jagada loosiga. Saadud sedelit saab 
mängu lõpus kasutada ka hääletussedelina. 
 
 

Vajalik profiilide arv  printimiseks 15-50, sõltuvalt 
osalejate arvust. 

 

2 -Tööjuhised  on koostatud selleks, et profiililt 
saadud rolli täita, oma fraktsiooni eesmärke mõista 
ja komisjoni aruteludes osaleda.  
 
 
Vajalik kogus printimiseks sõltub osalejate arvust. 
Fraktsiooni vaateid tutvustavaid juhiseid  saab kasutada 
mitme peale. Juhendid A-K 

2. Ettevalmistus 

Mängu alguses saavad osalejad endale fraktsiooni liikme nimega kaelakaardi või sedeli, millel on kirjas 
teave selle kohta, kelle roll eelseisvaks mänguks võetakse (nimi, vanus, fraktsiooniline kuuluvus, 
komisjoniline kuuluvus).  

 

Tabel 1. Orienteeruv fraktsioonide suuruste proportsioon mängu läbiviimisel: 

Rollid Osalejaid 

EPP – sinised rollid ja juhend B 4 7 10 13 17 

S&D – punased rollid ja juhend C 4 6 9 12 14 

ECR – valged rollid ja juhend D 2 2 3 5 6 

ALDE – kollased rollid ja juhend E 2 2 3 4 5 

GREENS – rohelised rollid ja juhend F 1 1 2 3 4 

NI – hall roll ja juhend G 1 1 1 1 1 

Ajakirjanik – oranžid rollid ja juhend K 1 1 2 2 3 

KOKKU 15 20 30 40 50 

 

Rollikirjelduste tähised: 
A –MÄNGUJUHT 
B –EPP EUROOPA RAHVAPARTEI (KRISTLIKE DEMOKRAATIDE) JA EUROOPA DEMOKRAATIDE FRAKTSIOON 
C –S&D EUROOPA SOTSIAALDEMOKRAATIDE JA DEMOKRAATIDE FRAKTSIOON  
D –ECR GROUP EUROOPA KONSERVATIIVID JA REFORMISTID  
E –ALDE EUROOPA DEMOKRAATIDE JA LIBERAALIDE LIIDU FRAKTSIOON 
F –GREENS/EFA ROHELISED/EUROOPA VABALIIT 
G –FRAKTSIOONILISE KUULUVUSETA PARLAMENDILIIKMED (NI)  
H –PARLAMENDI PRESIDENT 
I –KOMISJONI ESIMEES  
J –KOMISJONI RAPORTÖÖR 
K –AJAKIRJANIK 
 
Oluline on mängu alguses jälgida, et kõik juhendid A-K oleksid mängus esindatud. Kui mängite osalejate 
arvuga vähem kui 15 inimest, siis vajadusel täidab komisjoni esimees ka raportööri kohuseid, kasutades 
juhendeid I ja J.  

 

Printmaterjal jaguneb kaheks: 
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2.1. Fakte Euroopa Liidust 

Kuigi mängus osalemine ei nõua eelteadmisi, soovitame mängu alguses osalejatega Euroopa Liidu ja 
Euroopa Parlamendi teemadel vestelda ning neile lühike ülevaade anda. 

Ülevaate tegemisel saab tugineda allolevas tabelis toodud väidetele, mida on lihtne nt. viktoriini stiilis 
esitada. Meeleolukas lähenemine loob hea energia ja annab võimaluse parimaid tunnustada (Parlamendi 
presidendi roll,2 sümboolne auhind, hea hinne vms). Viktoriiniks võib kasutada ka nutilahendust3. 

Väide Vastus Selgitus 

Euroopa Liidu juhtlause on 
„Ühinenud mitmekesisuses”. 

ÕIGE 
Eurooplased on ühinenud ELiks, et töötada rahu ja heaolu nimel. 
Kontinendi paljud erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled rikastavad 
meie kõigi elu. 

Euroopa Liidu 
sünnikuupäevaks loetakse 9. 
maid 1950. 

ÕIGE 

9. mail tähistatakse Euroopa Päeva, sest 9. mail 1950, viis aastat pärast 
II maailmasõja lõppu, pidas toonane prantsuse välisminister Robert 
Schuman ajaloolise kõne, milles kutsus ühendama Saksamaa ja 
Prantsusmaa söe- ning terasetööstusi. Euroopa Liidul on oma lipp ja 
tunnusmeloodia (L. van Beethoveni 9. sümfooniast „Ood rõõmule”) 

Euroopa Liitu kuulub 27 
liikmesriiki. 

VALE 
Kokku on liikmeid 2015 seisuga 28. Viimasena liitus 2013. aastal 
Horvaatia. 

Euroopa Liidu kodanikel on 
õigus vabalt liikuda ja asuda 
elama sinna, kuhu soovivad. 

ÕIGE 
Euroopa Liidu riikide ühtlustatud seadusandlus peab tagama kodanike, 
kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise Euroopa Liidu piires. 
Euroopa Liidus elab üle 500 miljoni elaniku. 

Euroopa Liidul on 28 ametlikku 
keelt 

VALE 

Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt ning kõik Euroopa Parlamendi 
debatid tõlgitakse kõikidesse nendesse keeltesse. See tähendab, et 
Euroopa Parlamendi töös esineb 552 erinevat võimalikku 
tõlkekombinatsiooni. 

Euroopa Liidu eelarve 
perioodiks 2014-2020 on 100 
miljardit eurot. 

VALE 
28-liikmelise ELi kulutuste maksimaalne kogusumma aastatel 2014–
2020 on ~960 miljardit eurot, mis 7 aasta peale jagatuna teeb ~4400€ 
sekundis ja kodanike arvuga jagades ~23€ inimese kohta kuus. 

Euroopas on riike, kus Euroopa 
Parlamendi valimistel 
osalemine on kodanikele 
kohustuslik 

ÕIGE 
Neljas Euroopa Liidu liikmesriigis (Belgias, Luksemburgis, Küprosel ja 
Kreekas) on kohustuslik hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. 

Euroopa Parlamendis on 
kokku 500 liiget 

VALE 
Euroopa Parlament koosneb 751 liikmest ja alates 1979. aastast 
valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel 5 aasta 
pikkuseks perioodiks. 

Euroopa Parlamendis 
koonduvad liikmed kultuuri ja 
keeleoskuse järgi 

VALE 
Saadikud koonduvad Euroopa Parlamendis poliitilise kuuluvuse järgi. 

                                                           

 

2 Võitjale võib anda võimaluse olla ise presidendi rollis või määrata selleks kedagi oma kaaslastest 
3 Soovitame Kahoot keskkonna võimalusi, kus suhtlus käib üle interneti. Registreerudes saab tasuta luua kohest tagasisidet 
andvaid küsimustikke. Täpsemad juhised aadressilt getkahoot.com. Siin mõned valmis mängud: 

•  https://play.kahoot.it/#/k/a6d9864f-6ade-4db0-9838-86c324b64c71 

•  https://play.kahoot.it/#/k/87343e55-7e34-4d55-8aba-a2bb6d2bb9e5 

•  https://play.kahoot.it/#/k/32004a68-c77f-4b56-b609-8176fbf6c6ac  - ingliskeelne 

Nutilahenduse kasutamisel viktoriini  ja/või hääletuse  läbiviimisel paluge 
osalejatel mängule kaasa võtta nutitelefon või tahvelarvuti.  

https://play.kahoot.it/#/k/a6d9864f-6ade-4db0-9838-86c324b64c71
https://play.kahoot.it/#/k/87343e55-7e34-4d55-8aba-a2bb6d2bb9e5
https://play.kahoot.it/#/k/32004a68-c77f-4b56-b609-8176fbf6c6ac
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3. Mängu rollid ja juhendid 

3.1. Rollid 

Tabelis toodud kirjeldused määravad ära osaleja täpse rolli mängus. Sedelile on märgitud töö tegemiseks vajalike juhiste täht/tähed. Rollide jagamiseks printige 

ning lõigake kaelakaardid või sedelid vahejooni mööda eraldiseisvateks sedeliteks. Vähem kui 50 mängijaga mängus vali Tabelis 1 olevale proportsioonile 

toetudes erinevate fraktsioonide hulgast rollid alustades väikesemast järjekorranumbrist. 

 

  

Antonio Tajani  
sündinud 4.08.1953 

Parlamendi president 
Parlamendis aastast 
1994 

Fraktsiooni EPP liige, 
Itaalia kodanik 

 

Võimalusel osaled EMPL komisjoni 
töös.  

Vajalikud juhendid: B ja H 

Lisainfo: Haridus – kõrgharidus 
õigusteaduses, töötanud ka 
ajakirjanduses 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              1 

 

 

Gianni PITTELLA 
sündinud 19.11.1958 

Fraktsiooni S&D 
esimees 
Parlamendis aastast 
1999 
Itaalia kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus 
meditsiinis, erialalt kirurg 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

Oled kirjutanud mitu Euroopa 
tulevikku käsitlevat raamatut, 
külalislektorina annad tunde Londoni 
ülikoolis. 

 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                1              
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Claude MORAES  
sündinud 22.10.1965 
Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
1999 

Ühendkuningriigi 
kodanik  

 

 

Oled komisjoni AFET raportöör. 

Vajalik juhend: C ja J 

Lisainfo: Haridus - jurist  

Oled India juurtega, kirjutad palju 
inimõiguste ja migratsiooni teemadel. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 

 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                 3 

 

 

 

 

 

 

Iratxe GARCÍA PÉREZ 
sündinud 07.10.1974 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2004 
Hispaania kodanik 
 

 

Oled komisjoni EMPL esimees. 

Vajalikud juhendid: C ja I 

Lisainfo: Haridus – 
sotsiaalhoolekanne 

Tegeled naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse teemaga. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                 2 
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Silvia COSTA 
sündinud 12.06.1949 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Itaalia kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - ajakirjanik  

Sul on head teadmised kultuuri, 
teaduse ja haridus valdkonnas 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  
 
 
 
 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                4 

 

Victor BOŞTINARU 
sündinud 17.05.1952 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2007 

Rumeenia kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus – kõrgharidus 
ajaloos, geograafias ja filosoofias 

Võitled korruptsiooni vastu. Valdad 
inglise, prantsuse ja bulgaaria keelt. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 
 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                5 
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Roberto GUALTIERI 
sündinud 19.07.1966 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Itaalia kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - filoloogia ja 
kirjanduse professor 

Oled kirjutanud mitmeid raamatuid 
ajaloost ja Euroopa integratsiooni 
protsessist.  

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                 6 

 

Iliana IOTOVA 
sündinud 24.10.1964 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2007 

Bulgaaria kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - bulgaaria ja 
prantsuse filoloog 

Oled töötanud reporteri ja 
saatejuhina Bulgaaria 
riigitelevisioonis. 

Perekonnaseis: abielus, 1 poeg    

 

 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                7 
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Tanja FAJON 
sündinud 09.05.1971 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Sloveenia kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - magistrikraad 
teaduses ja rahvusvahelises poliitikas  

Sul on ajakirjanduse taust. Valdad 
sloveenia, inglise, saksa, prantsuse ja 
horvaadi keelt. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                8 

 

Knut FLECKENSTEIN 
sündinud 20.12.1953 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Saksamaa kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - 
rakenduskõrgharidus 

Sul on transpordisektori taust. 

Perekonnaseis: abielus, 2 tütart  
 
 
 
 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon                9 
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Ivari PADAR 
sündinud 12.03.1956 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis 2009 – 
2014 ja 2017 - 2019 

Eesti kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus ajaloos 

Oled olnud mitmel korral minister 
ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
esimees.  

 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon              10 

 

Andrejs MAMIKINS 
sündinud 11.03.1976 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2014 

Läti kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - magistrikraad 
filoloogias 

Sul on ajakirjaniku taust. Oled saanud 
Läti õigeusu kiriku püha märtri, 
peapiiskop Jānis Pommersi ordu 
esimese klassi kuldmedali. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon              11 
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Maria João 
RODRIGUES 
sündinud 25.09.1955 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2014 

Portugali kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus 
majanduses 

Sa oled poliitökonoomia ekspert, sind 
tuntakse ka kui "Lissaboni strateegia 
ema". 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  
 
 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon              12 

 

Zigmantas BALČYTIS 
sündinud 16.11.1963 

Fraktsiooni S&D liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Leedu kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: C 

Lisainfo: Haridus - majandusteadlane 

Oled 2003. Leedus loodud fondi "Aita 
teisi" asutaja. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 

 
 

 

Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon              13 
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Manfred WEBER 
sündinud 14.07.1972 

Fraktsiooni EPP 
esimees Parlamendis 
aastast 2004 

Saksamaa kodanik  

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - Müncheni 
Rakenduskõrgkool, inseneriteadused 

Sa elad Saksamaal väikeses 1300 
elanikuga Wildbergi vallas. 

Perekonnaseis: abielus 
 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              2 

 

Jerzy BUZEK 
sündinud 03.07.1940 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2004 

Poola kodanik 

 

Oled komisjoni ENVI esimees. 

Vajalik juhend: B ja I 

Lisainfo: Haridus – keemiainsener 
 
Sa olid 2009 - 2012 Euroopa 
Parlamendi president 

Perekonnaseis: abielus, 1 laps  
 

 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              3 
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Barbara MATERA 
sündinud 09.12.1981 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Itaalia kodanik 

 

Oled EMPL raportöör.  

Vajalik juhend: B ja J 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus 
haridusteaduste erialal 

Oled Itaalias tuntud kui saatejuht ja 
näitleja. 2000 a. osalesid Miss Itaalia 
valimistel. 

Perekonnaseis: vallaline 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              4 

 

Giovanni LA VIA 
sündinud 28.06.1963 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Itaalia kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - 
põllumajandusteadused 

Tunned maa tööd, toetad 
põllumajanduse arendamist. Meeldib 
purjetada ja suusatada. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last  

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              5  
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Anna Maria CORAZZA 
BILDT 
sündinud 10.03.1963 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Rootsi kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - politoloog  

Oled endise Rootsi peaministri Carl 
Bildti abikaasa. Ettevõtja toitlustuse ja 
majutuse valdkonnas. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              6 

 

Elmar BROK 
sündinud 14.05.1946 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
1980 

Saksamaa kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: B  

Lisainfo Haridus - õigusteadus ja 
politoloogia 

Sul on raadioajakirjaniku taust. 2007 
said Maarjamaa Risti II klassi 
teenetemärgi Eesti Euroopa Liiduga 
liitumisele kaasaaitamise eest. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              7 
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Czesław Adam 
SIEKIERSKI 
sündinud 08.10.1952 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2003 

Poola kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni. 

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - 
põllumajandusteaduste doktor 

Olid Poola 
põllumajandusministeeriumi ja 
maaelu arengu riigisekretär. 

Perekonnaseis: abielus,  2 last 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              8 

 

Alain CADEC 
sündinud 21.06.1953 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Prantsusmaa kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus 
majandus- ja sotsiaalteaduse 
valdkonnas 

Sulle meeldib sõita jalgrattaga, 
purjetada ja viibida looduses. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon              9 
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Pavel SVOBODA 
sündinud 09.04.1962 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2014 

Tšehhi kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - õigusteaduste 
magister 

Oled mitme Euroopa õigust 
puudutava õpiku autor. Hobiks 
muusika. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon           10 

 

Danuta Maria 
HÜBNER 
sündinud 08.04.1948 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Poola kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - majandusteaduste 
professor 

Oled  autori ja kaasautorina 
avaldanud mitmeid teadustöid, 
artikleid ja raamatuid. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            11 
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Kinga GÁL 
sündinud 06.09.1970 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2004 

Ungari kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus 
õigusteaduses ja rahvusvahelises 
inimõiguses 

Oled Ungari poliitik ja kirjanik. Valdad 
ungari , inglise, saksa ja rumeenia 
keelt. Õpid prantsuse keelt. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            12 

 

Ildikó GÁLL-PELCZ 
sündinud 02.05.1962 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2010 

Ungari kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus: 
inseneriteadus, majandus, audiitor 

2008 aastal pälvisid tunnustuse naiste 
olukorda edendava tegevuse eest. 
Oled Ungari TA noore teadlase 
auhinna omanik. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            13 
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Tunne KELAM 
sündinud 10.07.1936 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2004 

Eesti kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus ajaloos 

Räägid inglise, soome, vene, saksa, 
prantsuse, poola ja itaalia keelt. 

Perekonnaseis: abielus 

 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            14 

 

Teresa JIMÉNEZ-
BECERRIL BARRIO 
sündinud 24.07.1961 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Hispaania kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: : Haridus - ajakirjandus 

Võitled terrorismi vastu, kuna sul on 
isiklik kurb kogemus Baskide 
terrorirühmitusega ETA. 

Perekonnaseis: 2 last 

 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            15 
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Elisabeth KÖSTINGER 
sündinud 22.11.1978 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Austria kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - lõpetamata 
kõrgharidus kommunikatsiooniteaduses  

2014 võitsid Euroopa Parlamendi liikme 
auhinna (MEP Award) põllumajanduse ja 
maaelu arengu kategoorias. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            16 

 

Esteban GONZÁLEZ 
PONS 
sündinud 21.08.1964 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2014 

Hispaania kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - õigusteaduste 
doktor 

Oled mitme raamatu ja artikli autor. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 
 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            17 
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Jeroen LENAERS 
sündinud 29.04.1984 

Fraktsiooni EPP liige 
Parlamendis aastast 
2014 

Hollandi kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: B 

Lisainfo: Haridus - Euroopa uuringute 
magister  

Sinu südameasjaks on tööhõive 
küsimuste lahendamine  

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 

 

Euroopa Rahvapartei (kristlike 
demokraatide) fraktsioon            18 
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Syed KAMALL 
sündinud 15.02.1967 

Fraktsiooni ECR 
esimees Parlamendis 
aastast 2005 

Ühendkuningriigi 
kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: D 

Lisainfo: Haridus – filosoofiadoktor 

Sinu vanemad rändasid Inglismaale 
Guyana Vabariigist Lõuna-Ameerikast. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 
 

 

Euroopa konservatiivide ja 
reformistide fraktsioon                    1 

 

Vicky FORD 
sündinud 21.09.1967 

Fraktsiooni ECR liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Ühendkuningriigi 
kodanik 

Oled komisjoni AFET esimees.  

Vajalik juhend: D ja I 

Lisainfo: Haridus – matemaatika ja 
majandus 

Sinu hobideks on aiandus, 
ratsutamine, kalastamine. Mängid 
klaverit ja klarnetit. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

Euroopa konservatiivide ja 
reformistide fraktsioon                    2 
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Anna Elżbieta FOTYGA 
sündinud 12.01.1957 

Fraktsiooni ECR liige  

Parlamendis aastast 
2004 

Poola kodanik 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: D 

Lisainfo: Haridus – kõrgharidus 
majanduses 

Oled poliitik ja majandusteadlane. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

 

Euroopa konservatiivide ja 
reformistide fraktsioon                    3 

 

Anders Primdahl 
VISTISEN 
sündinud 12.11.1987 

Fraktsiooni ECR liige 
Parlamendis aastast 
2014 

Taani kodanik 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: D  

Lisainfo: Haridus – kutsekõrgharidus 
ärijuhtimises, magistrikraad 
õigusteaduses.  

Oled parlamendi kõige noorem liige. 

Perekonnaseis: vallaline 
 

 

Euroopa konservatiivide ja 
reformistide fraktsioon                    4 
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Mirosław 
PIOTROWSKI 
sündinud 09.01.1966 

Fraktsiooni ECR liige  

Parlamendis aastast 
2004 

Poola kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: D 

Lisainfo: Haridus – 
humanitaarteaduste doktor  

Oled ajaloolane ja katoliikliku 
Intelligentsi Klubi asepresident 
Lublinis. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

Euroopa konservatiivide ja 
reformistide fraktsioon                    5 

 

Geoffrey VAN ORDEN 
sündinud 10.04.1945 

Fraktsiooni ECR liige 
Parlamendis aastast 
1999 

Ühendkuningriigi 
kodanik 

 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: D 

Lisainfo: Haridus – sõjaväelane  

Oled Suurbritannia euroga liitumise 
vastu. Edendad Euroopa-India vahelisi 
suhteid. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

 

Euroopa konservatiivide ja 
reformistide fraktsioon                    6 
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Guy VERHOFSTADT 
sündinud 11.04.1953 

Fraktsiooni ALDE 
esimees  

Parlamendis aastast 
2009 

Belgia kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: E 

Lisainfo: Haridus - õigusteadus  

Olid aastatel 1999 -2008 Belgia 
peaminister ja juhtisid kolme eri 
valitsust. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 
 
 

 

Euroopa demokraatide ja 
Liberaalide liidu fraktsioon             1 

 

Iskra MIHAYLOVA 
sündinud 07.09.1957 

Fraktsiooni ALDE liige  

Parlamendis aastast 
2014 

Bulgaaria kodanik 

 

Oled komisjoni ENVI raportöör.  

Vajalik juhend: E ja J 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus  

Oled endine Bulgaaria 
keskkonnaminister. Kooliajal elasid ja 
õppisid Peterburis. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 
 
 

 

Euroopa demokraatide ja 
Liberaalide liidu fraktsioon             2 
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Yana TOOM 
sündinud 07.09.1957 

Fraktsiooni ALDE liige 

Parlamendis aastast 
2014 

Eesti kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: E 

Lisainfo: Haridus - lõpetamata 
kõrgharidus vene keele ja kirjanduse 
erialal 

Sul on ajakirjandustaust. Valdad eesti, 
vene ja inglise keelt. 

Perekonnaseis: abielus, 2 last 
 
 

 

Euroopa demokraatide ja 
Liberaalide liidu fraktsioon             3 

 

Kaja KALLAS   
sündinud 18.06.1977 

Fraktsiooni ALDE liige 

Parlamendis aastast 
2014 

Eesti kodanik 
 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: E 

Lisainfo: Haridus - õigusteadus  

Sinu hobideks on golf, suusatamine, 
rulluisutamine, mõistatused ning 
ajalugu. Räägid eesti, inglise, soome 
ja prantsuse keelt. 

Perekonnaseis: 1 laps 
 
 

 

Euroopa demokraatide ja 
Liberaalide liidu fraktsioon             4 
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Jean-Marie LE PEN 
sündinud 20.06.1928 

Fraktsioonilise 
kuuluvuseta 
parlamendiliige 
Parlamendis aastast 1984 

Prantsusmaa kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: G 

Lisainfo: Haridus - õigusteadus  

Sind on kuus korda süüd mõistetud 
rassismis ja rassivaenu õhutamises. 
Sinu noorim tütar Marine Le Pen  on 
samuti Parlamendi liige. Oled 
Euroopa Parlamendi vanim liige. 

Perekonnaseis: lahutatud, 3 tütart, 
9 tütretütart 

 

 

Urmas PAET 
sündinud 20.04.1974 

Fraktsiooni ALDE liige 

Parlamendis aastast 
2014 

Eesti kodanik 
 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: E 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus 
politoloogias 

Oled endine Eesti välisminister. 
Räägid eesti, vene, inglise ja saksa 
keelt. 

Perekonnaseis: abielus, 3 last 
 
 

 

Euroopa demokraatide ja 
Liberaalide liidu fraktsioon             5 
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Rebecca HARMS 
sündinud 07.12.1956 

Fraktsiooni 
GREENS/EFA esimees 
Parlamendis aastast 
2004 

Saksamaa kodanik 

 

Kuulud ENVI komisjoni.  

Vajalik juhend: F 

Lisainfo: Haridus - aednik, 
filmidokumentalist 

Tegeled energeetika, kliimapoliitika, 
tarbijakaitse ning ELi-Ukraina 
suhetega. Oled tuumaenergia vastu. 

Perekonnaseis: vallaline 

 

 

Roheliste /Euroopa Vabaliidu 
fraktsioon                                           1 

 

Indrek TARAND 
sündinud 03.02.1964 

Fraktsiooni 
GREENS/EFA liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Eesti kodanik 

 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: F 

Lisainfo: Haridus - magistrikraad 
rahvusvahelistes suhetes 

Alates 2013 oled Eesti 
Liikumispuudega Inimeste Liidu 
president. 

Perekonnaseis: abielus, 3 last 

 

Roheliste /Euroopa Vabaliidu 
fraktsioon                                           2 
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Philippe LAMBERTS 
sündinud 14.03.1963 

Fraktsiooni 
GREENS/EFA liige 
Parlamendis aastast 
2009 

Belgia kodanik 

 

Kuulud AFET komisjoni.  

Vajalik juhend: F 

Lisainfo: Haridus - Haridus - insener, 
matemaatik  

Sulle meeldib lugeda ja reisida, üks 
lemmik kirjanik on J. R. R. Tolkien 
(Kääbik, Sõrmuste Isand). 

Perekonnaseis: abielus, 4 last 

 

 

Roheliste /Euroopa Vabaliidu 
fraktsioon                                           3 

 
 

 

Bas EICKHOUT 
sündinud 8.10.1976 

Fraktsiooni GREENS/EFA 
liige Parlamendis aastast 
2009 

Madalmaade kodanik 

Kuulud EMPL komisjoni.  

Vajalik juhend: F  

Lisainfo: Haridus – kõrgharidus 
keemia- ja keskkonnateaduses  

Perekonnaseis: abielus, 2 last 

 

 

 

Roheliste /Euroopa Vabaliidu 
fraktsioon                                           4 
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3.2. Juhendid 

A - Mängujuht 

Mängujuhi roll on pigem suunav ning oluline on jälgida, et sekkumine mängu oleks minimaalne. 
Tähtis on sissejuhatuse ja kokkuvõtte tegemine. Peale rollide jagamist tuleb jälgida plaanitud ajakavas püsimist, et 
mäng ei läheks venima ning lõpus jääks piisavalt aega kokkuvõtte jaoks. 

Ülesanded ajalises järjestuses: 
1. Ruumi ja printmaterjali ettevalmistamine (juhendis toodud soovitustest lähtuvalt). 

2. Sissejuhatuseks ja eelhäälestuseks (10 min) on soovitatav anda osalejatele ülevaade Euroopa Liidu ja 

Euroopa Parlamendi kohta (arutelu, Kahoot, viktoriin või muu meelepärane lahendus). 

3. Rollide jagamine osalejatele (5 min) kas loosiga, sihistatult või kaht varianti kombineerides ja mängu 

ajakavalise ülesehituse tutvustamine. Rääkida läbi mängu ülesehitus ja erinevate etappide eesmärgid. 

Võimalusel panna ajakava nähtavale kohale (nt. ekraanile või tahvlile). 

Ajakava + 25 min sissejuhatus ja kokkuvõte 120 min mäng 

I fraktsiooni kohtumine 15 min 

I komisjoni kohtumine 20 min 

I täiskogu istung 15 min 

II komisjoni kohtumine 15 min 

II fraktsiooni kohtumine 10 min 

II täiskogu istung 20 min 

1 - 3 minutit enne iga etapi lõppu on soovitav sellest osalejatele teada anda, et vajalikud arutelud saaksid 
lõpetatud ning tekstid kirja pandud. 

a. Kui kõik on rollid saanud: 

i. palu osalejatel koguneda fraktsioonidesse, et nad saaksid tuttavaks;  

ii. palu fraktsioonidel tutvuda oma põhiväärtuste ning eelnõude teemadega; 

iii. palu igal fraktsioonil esimehe juhtimisel läbi arutada kõik teemad ning leida esialgsed 

lahendused.   

Anna nimetatud ülesanded üks haaval. 

b. Fraktsioonide kohtumise ajal: 

i.  vaata koos Parlamendi Presidendi rolli saanud osalejaga üle tema juhend ning anna talle üle 

mängu juhtimine. Abista Presidenti ajalimiidi jälgimisel. 

ii. Juhenda ajakirjanikke ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi saadikut 

c. II Täiskoguks vali sobiv hääletusviis (selgitus juhendis H) ja aita Presidendil hääletust läbi viia. 

 

4. Kokkuvõtete tegemine (10 min). Siin paluge osalejatel rollist välja tulla ning oma kogemust jagada. Eraldi 

paluge kommentaari juhipositsioonil olnud osalejatelt. 

Tagasiside saamiseks võivad abiks olla järgmised lahendused:  

1- Palu osalejatel oma naabrile jagada, mis tema jaoks oli mängus see kõige huvitavam või olulisem asi. 
Lühikese mõttevahetuse järel palu kellelgi kogu rühmaga jagada seda, mida talle räägiti. 

2- Palu osalejatel käega märku anda, kui nad on väitega nõus. Mängu kohta käivate väidete näited oleksid: 
a. mäng oli keeruline; 
b. mäng meeldis väga;  
c. õppisin midagi uut;  
d. mäng oli minu jaoks kasulik;  
e. kõik saadud juhised olid minu jaoks selged jne. 

3- Püüa õpilaste abiga kokku saada 5 positiivset ja 5 negatiivset omadussõna mängu kohta. 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning 
liiga palju prügi jõuab prügimägedele 

Tuleb mõelda tulevastele põlvkondadele läbi 
ajakohase energiapoliitika ja võidelda 
ülemaailmsete jõupingutustega kliimamuutustega.  

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame 
liikmesriike … (nt 10 korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  on  ühe 
korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 2030. aastaks praeguselt 44 
protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete 
osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid 
kolmandik olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 % läheb Irus 
põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi ühe inimese kohta, Euroopa Liidu 
keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam 
toodavad prügi taanlased (789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 20 korda tugevam 
kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. Suurim "ujuv prügimägi" 
asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88 % energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid 

põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või 

hea? Miks? 

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL 
Noorte tööhõive - ELis on noorte 
töötuse määr väga kõrge 

Noori tuleb integreerida tööturule; võitleme noorte 
vaesuse ja tõrjutuse vastu. 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-aastast noort (17,3 %). Viimase kahe 
aasta jooksul on noorte keskmine töötus Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on 
Kreekas (43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Saksamaal – 6,6 %. Eestis on 
noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene 
töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 
praktikavõimalusi pakkuma? 

➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest 
kasu oleks? 

➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

Ülevaade: Olete parlamendi suurim fraktsioon. Vaadetelt paremtsentristlik. Soovite 
suurendada Euroopa konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet – (digitaalne) ühtne 
turg. 

Eestlastest kuulub EPP fraktsiooni: Tunne Kelam 

Vaadetelt kõige sarnasem erakonnaga Isamaa ja Res Publica Liit (IRL). 

 

EPP Euroopa Rahvapartei 
kristlike demokraatide) ja 
Euroopa demokraatide 
fraktsioon 

 

B 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  
Euroopa seisab teelahkmel, kuidas 
edasi? 

Tuleb lõpetada Euroopa süüdistamise selles, mida 
Euroopa ei saa teha, sest talle pole selleks antud 
vastavaid vahendeid.  

3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning 
sõnastage, millisena näete Euroopa Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 

Lõpliku sõnastuse paneb kirja raportöör. 

Võite märkmeid teha siin.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid peataksid 
riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit 
jääb nende jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse alla sellest saadava 
lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. 
Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie naabrid on 
tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. 
Eelmisel aastal hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 keskendub oma positiivse reformikava 
elluviimisele: töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-
järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, 
julgeolek ja kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades 
tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus 
soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud ära liiga palju võimu   
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning 
liiga palju prügi jõuab prügimägedele 

Energiat tuleb kasutada efektiivsemalt ning võidelda 
kliimamuutustega. 

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, 
kohustame liikmesriike … (nt 10 korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  
on  ühe korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 2030. aastaks praeguselt 44 
protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete 
osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid 
kolmandik olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 % läheb Irus 
põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi ühe inimese kohta, Euroopa Liidu 
keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam 
toodavad prügi taanlased (789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 20 korda tugevam 
kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. Suurim "ujuv prügimägi" 
asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88% energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid 

põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või 

hea? Miks? 

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL 
Noorte tööhõive - ELis on noorte 
töötuse määr väga kõrge 

Toetame ettepanekut käivitada Noorte 
tööhõivealgatus (Youth Employment Initiative) 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-aastast noort (17,3 %). Viimase kahe 
aasta jooksul on noorte keskmine töötus Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on 
Kreekas (43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Saksamaal – 6,6 %. Eestis on 
noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene 
töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 
praktikavõimalusi pakkuma? 

➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest 
kasu oleks? 

➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

 

Ülevaade: Parlamendi juhtiv vasaktsentristlik fraktsioon. Edendate Euroopa ühiskonda, mis 
baseerub vabadusel, võrdsusel, solidaarsusel, mitmekesisusel ja õiglusel. 

Eestlastest kuulub S&D fraktsiooni: Ivari Padar 

Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE). 

 

S&D Euroopa sotsiaaldemokraatide 
ja demokraatide fraktsioon  

 
C 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  
Euroopa seisab teelahkmel, kuidas 
edasi? 

5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos  
3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning 
sõnastage, millisena näete Euroopa Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 

Lõpliku sõnastuse paneb kirja raportöör. 

Võite märkmeid teha siin.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid peataksid 
riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit 
jääb nende jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse alla sellest saadava 
lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. 
Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie naabrid on 
tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. 
Eelmisel aastal hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 keskendub oma positiivse reformikava 
elluviimisele: töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-
järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, 
julgeolek ja kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades 
tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus 
soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud ära liiga palju võimu   
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning 
liiga palju prügi jõuab prügimägedele 

Probleemiga tuleb kiiresti tegeleda, suund madala 
süsinikusisaldusega majandusele. 

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, 
kohustame liikmesriike … (nt 10 korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  
on  ühe korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 2030. aastaks praeguselt 44 
protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete 
osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid 
kolmandik olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 % läheb Irus 
põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi ühe inimese kohta, Euroopa Liidu 
keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam 
toodavad prügi taanlased (789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 20 korda tugevam 
kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. Suurim "ujuv prügimägi" 
asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88% energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid 

põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või 

hea? Miks? 

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL 
Noorte tööhõive - ELis on noorte 
töötuse määr väga kõrge 

Peamine roll noorte tööpuudusega võitlemisel on 
liikmesriikidel, ELi roll on pigem suunav. 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-aastast noort (17,3 %). Viimase kahe 
aasta jooksul on noorte keskmine töötus Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on 
Kreekas (43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Saksamaal – 6,6 %. Eestis on 
noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene 
töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 
praktikavõimalusi pakkuma? 

➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest 
kasu oleks? 

➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

 

Ülevaade: Paremtsentristlik fraktsioon, mis ei toeta föderaalse Euroopa ideed. Peate oluliseks 
liikmesriikide iseseisvust. EL tuleb taaskäivitada ja panna tööle nii majanduse kui inimeste 
kasuks.  

Eestlastest ei kuulu ECR fraktsiooni mitte keegi. 

Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE). 

 

ECR Group Euroopa 
konservatiivid ja 
reformistid D 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  
Euroopa seisab teelahkmel, kuidas 
edasi? 

4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – 
suurem koostöö nt piiridel ja võitluses terrorismiga 

3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning 
sõnastage, millisena näete Euroopa Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 

Lõpliku sõnastuse paneb kirja raportöör. 

Võite märkmeid teha siin.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid peataksid 
riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit 
jääb nende jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse alla sellest saadava 
lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. 
Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie naabrid on 
tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. 
Eelmisel aastal hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 keskendub oma positiivse reformikava 
elluviimisele: töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-
järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, 
julgeolek ja kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades 
tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus 
soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud ära liiga palju võimu   
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning 
liiga palju prügi jõuab prügimägedele 

Euroopa peaks muutuma juhtivaks 
keskkonnakaitsjaks maailmas. 

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, 
kohustame liikmesriike … (nt 10 korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  
on  ühe korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 2030. aastaks praeguselt 44 
protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete 
osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid 
kolmandik olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 % läheb Irus 
põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi ühe inimese kohta, Euroopa Liidu 
keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam 
toodavad prügi taanlased (789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 20 korda tugevam 
kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. Suurim "ujuv prügimägi" 
asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88% energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid 

põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või 

hea? Miks? 

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL 
Noorte tööhõive - ELis on noorte 
töötuse määr väga kõrge 

Liikmesriigid investeerigu läbi Euroopa fondide 
noorte koolitustesse või praktikavõimalustesse 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-aastast noort (17,3 %). Viimase kahe 
aasta jooksul on noorte keskmine töötus Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on 
Kreekas (43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Saksamaal – 6,6 %. Eestis on 
noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene 
töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 
praktikavõimalusi pakkuma? 

➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest 
kasu oleks? 

➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

 

Ülevaade: liberaalne fraktsioon, võtmesõnadeks on sallivus, avatus, ettevõtlusvabadus. Arvate, et 
Euroopa peab jõudma iga Euroopa riigini, austama demokraatiat  ja järgima inimõigusi. 

Eestlastest kuuluvad ALDE fraktsiooni: Urmas Paet, Kaja Kallas ja Yana Toom 

Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Reformierakonna (RE) ja Eesti Keskerakonnaga (K). 

 

ALDE Euroopa 
demokraatide ja 
liberaalide liidu 
fraktsioon 

 

E 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  
Euroopa seisab teelahkmel, kuidas 
edasi? 

Tarvis on arutelu ELi tuleviku üle. 
3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning 
sõnastage, millisena näete Euroopa Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 

Lõpliku sõnastuse paneb kirja raportöör. 

Võite märkmeid teha siin.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid peataksid 
riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit 
jääb nende jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse alla sellest saadava 
lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. 
Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie naabrid on 
tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. 
Eelmisel aastal hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 keskendub oma positiivse reformikava 
elluviimisele: töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-
järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, 
julgeolek ja kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades 
tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus 
soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud ära liiga palju võimu   
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning 
liiga palju prügi jõuab prügimägedele 

Soovime, et taastuvate energiaallikate osakaal oleks 
suurem, ulatuslikum kasvuhoonegaaside 
emissioonide piiramine ELi poolt 

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, 
kohustame liikmesriike … (nt 10 korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  
on  ühe korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 2030. aastaks praeguselt 44 
protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete 
osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid 
kolmandik olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 % läheb Irus 
põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi ühe inimese kohta, Euroopa Liidu 
keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam 
toodavad prügi taanlased (789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 20 korda tugevam 
kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. Suurim "ujuv prügimägi" 
asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88% energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid 

põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või 

hea? Miks? 

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL 
Noorte tööhõive - ELis on noorte 
töötuse määr väga kõrge 

Suuremad investeeringud töökohtade loomisesse, 
võitlus noortevaesusega 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-aastast noort (17,3 %). Viimase kahe 
aasta jooksul on noorte keskmine töötus Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on 
Kreekas (43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Saksamaal – 6,6 %. Eestis on 
noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene 
töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 
praktikavõimalusi pakkuma? 

➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest 
kasu oleks? 

➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

Ülevaade: Olete mõõdukalt vasakpoolne fraktsioon. Soovite ümber kujundada tänast 
Euroopa Liitu, mis tähtsustab üle majandusküsimusi, liiduks, mida seovad sotsiaalsed, 
kultuurilised ja ökoloogilised väärtused. 

Eestlastest kuulub GREENS/EFA fraktsiooni: Indrek Tarand  

Vaadetelt kõige sarnasem Erakond Eestimaa Rohelistega (EER).  

 

GREENS/EFA 
Rohelised/Euroopa vabaliit F 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM FRAKTSIOONI PÕHIMÕTTED EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  
Euroopa seisab teelahkmel, kuidas 
edasi? 

Ebavõrdsus peab vähenema, peame tagama rahu ja 
jõukuse, millest kõik osa saavad. 

3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning 
sõnastage, millisena näete Euroopa Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 

Lõpliku sõnastuse paneb kirja raportöör. 

Võite märkmeid teha siin.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid peataksid 
riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit 
jääb nende jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse alla sellest saadava 
lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. 
Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie naabrid on 
tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. 
Eelmisel aastal hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 keskendub oma positiivse reformikava 
elluviimisele: töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-
järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, 
julgeolek ja kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades 
tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus 
soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud ära liiga palju võimu   
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, 
kohustame liikmesriike … (nt 10 korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  
on  ühe korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 2030. aastaks praeguselt 44 
protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete 
osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid 
kolmandik olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 % läheb Irus 
põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi ühe inimese kohta, Euroopa Liidu 
keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam 
toodavad prügi taanlased (789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 20 korda tugevam 
kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. Suurim "ujuv prügimägi" 
asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88% energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid 

põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või 

hea? Miks? 

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL Noorte tööhõive - ELis on noorte töötuse määr väga kõrge 
2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-aastast noort (17,3 %). Viimase kahe 
aasta jooksul on noorte keskmine töötus Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on 
Kreekas (43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Saksamaal – 6,6 %. Eestis on 
noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene 
töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 
praktikavõimalusi pakkuma? 

➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest 
kasu oleks? 

➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

 

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed (NI) 

Sina oled parlamendiliige, kes ei ole soovinud liituda ühegi fraktsiooniga või keda ükski fraktsioon ei ole nõustunud oma liikmeks võtma (nt liiga 
äärmuslike vaadete tõttu). Lähtud komisjonide töös ning täiskogu hääletustel üksnes isiklikest vaadetest. Osaled komisjonide kohtumistel ja täiskogu 
istungitel. Ajakavas märgitud fraktsiooni kohtumise aega saad kasutada eelnõude osas oma seisukoha kujundamiseks. Tee endale märkmeid. 

Kuulud Välisasjade (AFET) komisjoni.   

G 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  Euroopa seisab teelahkmel, kuidas edasi? 
3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning 
sõnastage, millisena näete Euroopa Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 

Lõpliku sõnastuse paneb kirja raportöör. 

Võite märkmeid teha siin.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida ja töötada ilma, et meid peataksid 
riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit 
jääb nende jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse alla sellest saadava 
lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. 
Meie majandus on ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie naabrid on 
tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. 
Eelmisel aastal hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 keskendub oma positiivse reformikava 
elluviimisele: töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-
järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, 
julgeolek ja kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes soovivad teha teatud valdkondades 
tihedamat koostööd, võivad seda teha ja ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad valitud valdkondadele, kus 
soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud ära liiga palju võimu   
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H - Parlamendi president 

Sina oled Euroopa Parlamendi president. Presidendi ülesanne on juhtida Parlamendi tööd ning 
täiskogu istungjärke. Sul on õigus avada, katkestada ja lõpetada istungeid. Sina hoiad korda ja annad 
sõnavõtjatele sõna, kuulutad arutelud lõppenuks ning paned küsimusi hääletusele.  
 

Sinu ülesanne on juhtida kahte täiskogu istungit lähtuvalt all kirjas olevale päevakorrale.  
Sinises kaldkirjas on tekstid ettelugemiseks! 
 

1. Esimene täiskogu istung.  
I komisjonide kohtumise järel: „Palun parlamendi saadikutel koguneda Esimesele täiskogu istungile!“: 
Kui saadikud on saalis istet võtnud, alusta sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega.  

 

 „Palun saalis vaikust, et saaksime alustada! Head parlamendi liikmed, tänase istungi arutelude teemadeks on 
keskkond, noorte tööhõive ja Euroopa tulevik. Päevakord on järgmine. 

Punkt 1. Üheks minutiks saab sõna Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ehk ENVI) 
raportöör.  
Punkt 2. Üheks minutiks saab sõna Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni (ehk EMPL) raportöör. 
Punkt 3. Üheks minutiks saab sõna Välisasjade komisjoni (ehk AFET)  raportöör 
Iga sõnavõtu järel saavad küsimuste esitamiseks ning kommentaarideks sõna ajakirjanik/ajakirjanikud ning 
parlamendiliikmed. 

 
Palun päevakorra kinnitamiseks hääletada, andes käega märku, kes on päevakorraga nõus?“  
–kui visuaalselt on näha, et enamus on nõus, siis jätka.  „Istungil tekkinud küsimusi arutatakse hiljem komisjonides, palun 
komisjonide raportööridel sellekohaseid märked teha!“ 
Edasi juhi istungit vastavalt päevakorrale (punktid 1-3). Mängujuht aitab jälgida ajalimiidist kinni pidamist. 
 
Istungi lõppedes ütle: „Tänan Teid sisuka kohtumise eest! Palun kõigil uuesti komisjonidesse koguneda, et seal siis 
saadud kommentaare ning küsimusi eelnõude koostamisel arvesse võtta!“ 

 

*** 
2. Teine täiskogu istung.  
II fraktsioonide kohtumise järel: „Palun parlamendi saadikutel koguneda Teisele täiskogu istungile!“: 
Kui saadikud on saalis istet võtnud, alusta sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega.  
 

 „Head parlamendi liikmed, hea on teid kõiki siin taas näha. Tänase istungil on plaanis kolme komisjoni eelnõudega 
tutvumine ning sellele järgneb hääletus. Täpne päevakord on selline: 

 

Punkt 1. Üheks minutiks saab sõna Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ehk ENVI) 
raportöör.  
Punkt 2. Üheks minutiks saab sõna Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni (ehk EMPL) raportöör. 
Punkt 3. Üheks minutiks saab sõna Välisasjade komisjoni (ehk AFET)  raportöör 
Punkt 4. Hääletame ettekannetes tutvustatud eelnõude üle.“ 

 
Palun päevakorra kinnitamiseks hääletada, andes käega märku, kes on päevakorraga nõus?“  
Järgnevalt juhi istungit vastavalt päevakorrale. Punktis 4 palu eelnõud enda kätte.  
 
Hääletus viiakse läbi kas: 
A - Kahoot lahendusega (aadress: https://play.kahoot.it/#/k/d58711a0-2c9b-476b-9a89-2113de1f1f6e): 
Hääletuse läbiviimisel kasuta järgmiseid lauseid: „Hääletus on avatud.  Palun hääletada! Hääletus on lõppenud“ (iga 
lause vahel pea väike paus). 
Vastavalt hääletusele kommenteeri tulemust, kas eelnõu on vastu võetud või eelnõu on tagasi lükatud! 
 
B -Hääletades visuaalselt hääli kokku lugedes küsi järgmised küsimused: 
 „Kes on poolt? Kes on vastu? Kes on erapooletu?“ loe iga küsimuse järel Mängujuhi abiga häälte arvud kokku ja 
kommenteeri tulemust, kas eelnõu on vastu võetud või eelnõu on tagasi lükatud!. 
 

Peale hääletust ütle: „Aitäh teile tehtud töö eest! Käesolevaga kuulutan istungi lõppenuks!“ 

https://play.kahoot.it/#/k/d58711a0-2c9b-476b-9a89-2113de1f1f6e
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I - Komisjoni esimees 

 

Sina oled komisjoni esimees. Komisjonides tehakse parlamendi põhiline sisuline töö ehk töötatakse 
seaduse eelnõudega.  

Sinu ülesanne on juhtida kahte komisjoni istungit lähtuvalt all kirjas olevale päevakorrale.  
Sinises kaldkirjas on tekstid ettelugemiseks! 

 

1. I komisjonide kohtumine.  

Alusta koosolekut sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega.  

Palun komisjoni tähelepanu! Head liikmed, tänase koosoleku päevakord on järgmine: 

Punkt 1. Euroopa Komisjoni direktiivi 4eelnõu lõpetamata versiooniga tutvumine.   

Punkt 2. Arutelu eelnõu sisu ja sõnastuse üle.  

Punkt 3. Eelnõu täpse sõnastus kirja panemine.  

Asume tööle“ 

 
Nüüd juhi koosolekut vastavalt päevakorrale: 
Punktis 1 – Palu raportööril oma lehelt ette lugeda eelnõu lõpetamata versioon. 
Punktis 2 – Küsi komisjoni liikmete arvamust, kas eelnõus pakutu on lahendus tekkinud probleemile? Jälgi, 
et kõik saaksid sõna! 
Punktis 3 –Sõnastage eelnõu. Keskenduge probleemi lahendamisele. Jälgige sõnastamisel, et see kõlaks 
nagu seadus. 
 

*** 
 
2. II komisjonide kohtumine.  

Alusta koosolekut sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega.  

 Tere tulemast tagasi! Tänase koosoleku eesmärk on täiskogult saadud tagasisidest lähtuvalt teha eelmisel 
kohtumisel koostatud eelnõus võimalikke parandusi! Täpne päevakord on järgmine: 

 

Punkt 1. Eelnõule saadud küsimuste läbi vaatamine.  
Punkt 2. Sõnavõtud ja arutelu eelnõus paranduste tegemiseks.  
Punkt 3. Eelnõu täpse sõnastuse kirja panemine. 

 

Nüüd juhi koosolekut vastavalt päevakorrale: 
Punktis 1 –Palu raportööril tutvustada täiskogult saadud küsimusi ja kommentaare. 
Punktis 2 –Küsi komisjoni liikmete arvamusi. Lähtuge probleemist. Jälgi, et kõik saaksid sõna! 
Punktis 3 –Sõnastage vajadusel veelkord eelnõu ringi ning kirjutage üles hääletusele mineva eelnõu täpne 
tekst! 
 

                                                           

 

4 Direktiiv on õigusakt, milles sätestatakse eesmärk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama. Siiski saavad 
liikmesriigid ise otsustada, kuidas seda teha. Direktiivis on sätestatud minimaalne ja maksimaalne piirang, kuid iga 
riigi otsustada on, kuidas ta koostab oma seadused selle rakendamiseks. 
 



 

 

Komisjoni raportöör 

Sinu ülesanded on: 
1. Koos komisjoniga arutleda eelnõude lõpetamata versioonide üle ja otsustada, kas pakutud lahendused on kõikidele sobivad?  
2. Teise tulpa kirjuta võimalikud eelnõude parandatud sõnastused probleemide lahendamiseks.  
3. Kolmandasse tulpa kirjuta II täiskogul hääletusele minevate eelnõude sõnastused.  

 
Lisajuhiseid jagavad sulle komisjoni esimees ja Parlamendi president.  

Komisjoni nimi: Keskkond, rahvatervis, toiduohutus (ENVI)  

 
 

Siia tee märkmeid ajakirjaniku küsimuste kohta I täiskogu istungil 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P
ro

b
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em
 

1. Eelnõu lõpetamata versioon 

2. Parandatud eelnõu – seda tulpa täidad I komisjoni 

koosolekul ja kannad 1 min jooksul ette I täiskogu 
istungil 

3. Lõplik eelnõu tekst ettekandmiseks II täiskogu istungil 

– seda tulpa täidad II komisjoni koosolekul 
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Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi 
liigiti kogumise vajalikkusest, 
kohustame liikmesriike …  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

 

Komisjoni raportöör 

Sinu ülesanded on: 
1. Koos komisjoniga arutleda eelnõude lõpetamata versioonide üle ja otsustada, kas pakutud lahendused on kõikidele sobivad?  
2. Teise tulpa kirjuta võimalikud eelnõude parandatud sõnastused probleemide lahendamiseks.  
3. Kolmandasse tulpa kirjuta II täiskogul hääletusele minevate eelnõude sõnastused.  

 
Lisajuhiseid jagavad sulle komisjoni esimees ja Parlamendi president.  

Komisjoni nimi: Tööhõive ja sotsiaalvaldkond (EMPL)  

 
 

Siia tee märkmeid ajakirjaniku küsimuste kohta I täiskogu istungil 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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b
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1. Eelnõu esialgne sõnastus 

2. Parandatud eelnõu – seda tulpa täidad I komisjoni 

koosolekul ja kannad 1 min jooksul ette I täiskogu 
istungil 

3. Lõplik eelnõu tekst ettekandmiseks II täiskogu istungil 

– seda tulpa täidad II komisjoni koosolekul 
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Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja 
noorte ettevalmistamiseks tööturule 
sisenemiseks kohustada liikmesriike …  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Komisjoni raportöör 

Sinu ülesanded on: 
1. Koos komisjoniga arutleda eelnõude lõpetamata versioonide üle ja otsustada, kas pakutud lahendused on kõikidele sobivad?  
2. Teise tulpa kirjuta võimalikud eelnõude parandatud sõnastused probleemide lahendamiseks.  
3. Kolmandasse tulpa kirjuta II täiskogul hääletusele minevate eelnõude sõnastused.  

 
Lisajuhiseid jagavad sulle komisjoni esimees ja Parlamendi president.  

Komisjoni nimi: Välisasjad (AFET)  

 
 

Siia tee märkmeid ajakirjaniku küsimuste kohta I täiskogu istungil 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1. Eelnõu esialgne sõnastus 

2. Parandatud eelnõu – seda tulpa täidad I komisjoni 

koosolekul ja kannad 1 min jooksul ette I täiskogu 
istungil 

3. Lõplik eelnõu tekst ettekandmiseks II täiskogu istungil 

– seda tulpa täidad II komisjoni koosolekul 
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Näeme Euroopa Liidu 
tulevikku…stsenaariumi järgi.  
 
/  
 
Euroopa Liit peaks…  
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K - Ajakirjanik                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Sina oled akrediteeritud ajakirjanik1 Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. Sinu töö eesmärk on vahendada Parlamendis toimuvat Euroopa tavakodanikule. 

Sinu ülesanded on:  

1. I Fraktsiooni kohtumise ajal tutvu tabelis olevate lõpetamata eelnõudega (sinisega märgitud kujul on info ka parlamendisaadikutel). Iga eelnõu kohta tuleb 

esitada vähemalt üks küsimus. Võid kasutada ka etteantud küsimusi. 

2. I Komisjonide kohtumise ajal liigu komisjonide vahel ja kuula SEKKUMATA, mida arutatakse!  

3. Oma küsimused esitad komisjonidele I täiskogu istungil.  Kokku on küsimuste esitamiseks aega 3 min ning sulle annab sõna president. 

4. Peale I täiskogu istungit kirjuta üks kokkuvõttev artikkel (~100 sõna) kas: 

a) sinu nägemus Euroopa Parlamendi töötulemustest käsitletud probleemide lahendamisel; 

b) uudise stiilis ülevaatlik lugu toimunud mängust koos mõtetega saadud kogemusest  

1 Kui mängus on ajakirjanikke rohkem kui 1, jagage eelnõud omavahel ära (nt komisjonide või isikliku huvi järgi). 

KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab 
prügimägedele 

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike … (nt 10 
korteriga majas Tartus, kus prügi ei sorteerita,  on  ühe korteri kuutasu 3 eurot, Ida-Virumaal Alajõe vallas 5,6 
eurot) 

Taustainfo: Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta olmejäätmete taaskasutuse määra 
2030. aastaks praeguselt 44 protsendilt 50 protsendini 2020. aastaks ning 65 protsendini 
2030. aastaks. Prügilatesse ladestavate jäätmete osakaal peab langema praeguselt 28lt 5 
protsendini. Arvestades fakti, et praegu jõuab Eestis ringlusesse vaid kolmandik 
olmejäätmetest (31 %), on tegu kahtlemata väljakutsega. Enamus Eesti prügi, koguni 64 
% läheb Irus põletamisele, prügilatesse jõuab 6 %. Aastas toodetakse Eestis 357 kilo prügi 
ühe inimese kohta, Euroopa Liidu keskmine on 474 kilo, millest töödeldakse ümber või 
kompostitakse 44 % ning prügilasse jõuab 28 %. Kõige enam toodavad prügi taanlased 
(789 kg inimese kohta) ning kõige enam prügi jõuab prügilasse Maltal (koguni 86 %). 
 
Veidi fakte: 

• prügimäed eritavad ümbritsevasse keskkonda suurtes kogustes metaani, mis on ligi 
20 korda tugevam kasvuhoonegaas, kui CO2.  

• Kilekotid, plastpudelid ja mähkmed lagunevad 500 - 1000 aastat. 

• Umbes 40% meie maailmamerest ehk neljandik kogu maakerast on prügiga kaetud. 
Suurim "ujuv prügimägi" asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on 
pindalalt sama suur kui Põhja-Ameerika. 

• Plastiku taaskasutamisel säästame võrreldes naftast toodetava plastikuga 88% 
energiat. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva lõpetada: 

➢ Kas teate, kuidas peaks prügi sorteerima? 
➢ Kas teie sorteerite prügi? Kui ei, siis miks? Mis teid takistab? 
➢ Kui teadlikud on inimesed prügi sorteerimise vajalikkusest? 
➢ Kuidas prügi mittesorteerimine mõjutab keskkonda ja järeltulevaid põlvi? 
➢ Miks peaks prügimägedele ladustamist vähendama? 
➢ Kuidas saab kodanikke motiveerida segaolmejäätmeid sorteerima? 
➢ Kas see, et Eestis läheb koguni 64 % prügist põletamisele on halb või hea? Miks? 

 
Sinu koostatud küsimused 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

  

Tööhõive ja 
sotsiaalvaldk
ond 

EMPL 
Noorte tööhõive - ELis on noorte töötuse määr väga 
kõrge 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike 
…  

Taustainfo: Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15-24-
aastast noort (17,3 %). Viimase kahe aasta jooksul on noorte keskmine töötus 
Euroopa Liidus vähenenud umbes 2%. Kõige rohkem töötuid noori on Kreekas 
(43,3 %), Hispaanias (38,7 %) ja Itaalias (35,2 %). Väikseim oli noorte tööpuudus 
Saksamaal – 6,6 %. Eestis on noorte töötuse määr 12,4 protsenti.  Noorte 
tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, 
puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei osata koostada CV-d, tööle 
kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik 
haridus. 

 
Küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva lõpetada: 
 

➢ Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele praktikavõimalusi pakkuma? 
➢ Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest kasu oleks? 
➢ Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
➢ Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
➢ Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
➢ Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
➢ Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

 
Sinu koostatud küsimused 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI LÜHEND 
EPs 

PROBLEEM EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Välisasjad  

AFET  
Euroopa seisab teelahkmel, kuidas edasi? 
 

3.  Mõelge viiele Euroopa Liidu tulevikustsenaariumile (lehel vasakul) ning sõnastage, millisena näete Euroopa 
Liidu tulevikku teie.  

Näeme Euroopa Liidu tulevikku…stsenaariumi järgi./Euroopa Liit peaks…  

Miks nii? Palun põhjendage enda arvamust! 

Küsimused, millest võite otsuse tegemisel lähtuda:   
 

➢ Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti? 
➢ Milline stsenaarium oleks Eestile kõige kasulikum? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL enam ära tegema? 
➢ Millistes valdkondades peaks EL senisest vähem sekkuma? 

 
Sinu koostatud küsimused 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taustainfo: EL on 4 miljoni ruutkilomeetri suurune liit, kus saame reisida, õppida 
ja töötada ilma, et meid peataksid riigipiirid. See on koht, kus juba 70 aastat on 
valitsenud rahu. Sellele vaatamata leiavad paljud eurooplased, et liit jääb nende 
jaoks liiga kaugeks või sekkub liialt nende igapäevaellu. Teised seavad kahtluse 
alla sellest saadava lisaväärtuse ja küsivad, kuidas Euroopa parandab nende 
elatustaset. Euroopa ees seisvad raskused ei näi taanduvat. Meie majandus on 
ülemaailmsest finantskriisist taastumas, kuid ikka veel liiga ebaühtlaselt. Meie 
naabrid on tekitanud suurima pagulaskriisi pärast Teist maailmasõda. 
Terrorirünnakud on tabanud meie linnade südameid. Eelmisel aastal hääletasid 
Ühendkuningriigi kodanikud EList lahkumise poolt. Kuidas edasi? 
  
Euroopa Komisjoni Valge raamat pakub välja järgmised stsenaariumid: 
 
1. stsenaarium: Samamoodi edasi – senise poliitika jätkamine. EL 27 
keskendub oma positiivse reformikava elluviimisele: töökohtade loomisele, 
majanduskasvule ja investeeringutele, tugevdades ühtset turgu ning 
suurendades investeeringuid digitaal-, transpordi- ja energiataristusse.  
Oht: tuleb vaidlusi, võib olla lahkujaid  
 
2. stsenaarium: Üksnes ühtne turg – keskendumine vaid kaubandustõkete 
eemaldamisele. EL 27 orienteerub järk-järgult ümber ühtsele turule. Võimalik, 
et tihedamat koostööd ei tehta sellistes valdkondades nagu ränne, julgeolek ja 
kaitse. 
Oht: kaubavahetus on lihtsam, kuid riikide vahelisi erimeelsusi on raskem 
lahendada  
 
3. stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – liikmesriigid, kes 
soovivad teha teatud valdkondades tihedamat koostööd, võivad seda teha ja 
ei pea teiste riikide järel ootama. Mõned riigid teevad enam koostööd nt 
kaitseküsimuste, sisejulgeoleku, maksunduse või sotsiaalküsimuste vallas. 
Oht:  tekivad ebakõlad – mingites valdkondades tehakse koostööd, teistes 
mitte  
 
4. stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini – kõik liikmesriigid keskenduvad 
valitud valdkondadele, kus soovitakse tihedamat koostööd. Väiksema 
lisaväärtusega valdkonnad jäetakse kõrvale.  
Oht: tekib vaidlus, mis on olulised valdkonnad, mis vähemolulised  
 
5. stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis 
poliitikavaldkondades 
Oht: need, kes ei usu ELi, tunnevad, et EL on riikide ametivõimudelt võtnud 
ära liiga palju võimu   



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NB! Peale mängu anna artikkel mängujuhi kätte



 

 

4. Taustainfo ja kasutatud materjal 

 

•  Euroopa Parlamendi koduleht 

www.europarl.europa.eu  

•  Euroopa Komisjoni koduleht 

http://ec.europa.eu/index_et.htm 

•  Euroopa Parlamendi struktuur ja tegevus 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.3.pdf 

•  Täiskogu istungit käsitlev juhend 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/guide-plenary.html 

•  Parlamendi komisjonid 

http://www.europarl.europa.eu/committees/et/parliamentary-committees.html 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00aab6aedf/Komisjonid.html 

•  Press 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm 

•  Kuidas Euroopa Liidus seadused sünnivad 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/20150201PVL00004/Volitused-ja-tegevus 

•  Euroopa Parlamendi videotutvustus 

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/others/how-it-works-the-european-parliament 
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/others/how-it-works-the-european-parliament

