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MIS ON EL?

KUIDAS KÕIK ALGAS?
LAIENEV KOOSTÖÖ 

1. SÖE- JA TERASEÜHENDUSEST ÜHISE EURONI JA EDASI

Euroopa Liit tähendab Euroopa riikide mitmekülgset ja tihedat koostööd. Liikmesriigid on 
andnud Euroopa Liidule õiguse võtta enda eest vastu otsuseid teatavates eelnevalt kindlaks määratud 
küsimustes, näiteks ühtse turu asjus. Euroopa Liit on seega poliitikatasand, mis on riigist, piirkondadest ja 
kohalikust tasandist kõrgem. Igal liikmesriigil on ELi institutsioonides esindajad. 

EL on orienteeritud inimestele: meie, kodanikud, otsustame, millist tulevikku me endale soovime. Me 
saame seda teha näiteks iga viie aasta tagant toimuvate Euroopa Parlamendi otsevalimiste kaudu. 

Euroopa Liit on ka rahuprojekt: riigid andsid vabatahtlikult osa võimu käest, et teha koostööd, mis 
tugevdab kõiki ja muudab ühtlasi liikmesriikidevahelised sõjad võimatuks. 

Euroopa Liit rajaneb ühtsetel väärtustel, mille hulka kuuluvad demokraatia, solidaarsus ja inimõiguste 
austamine. ELi väärtused on riikide kooseksisteerimise nurgakivi, millel rajaneb meie ühiskonnakord, 
avalik elu ja poliitika. 

ELi kuulumine mõjutab kõiki riike ja meie igapäevaelu väga palju. Euroopa tasandi otsustega 
reguleeritakse nii väikeseid kui ka suuri asju ja need mõjutavad põhimõtteliselt kõike, mida me oma 
igapäevaelus teeme. 

EL areneb pidevalt edasi: liit loodi pärast II maailmasõda (1950. aastatel) ning see on sellest ajast saadik 
pidevalt laienenud, hõlmates järjest rohkem liikmeid ja reguleerides üha rohkem valdkondi. 

Euroopa koostöö eesmärk oli saavutada ja kindlustada Euroopa riikide vahel rahu ning koostöö algas 
majanduse integreerimisest. Poliitiliste ja ühiskondlike käsituste ühtlustamine tuli alles hiljem. 
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Teine maailmasõda
Pärast II maailmasõda oli Euroopa rusudes. Sõjas 
olid hävinud linnad, teed ja suur osa Euroopa 
tööstusest. Majandus oli väga viletsas seisus. Lisaks 
olid inimkaotused tohutud: kogu maailmas hukkus 
sõja tõttu 55 miljonit inimest, veel 35 miljonit 
sai vigastada ja 190 miljonit oli sunnitud kodust 
lahkuma. Inimesed soovisid rahu. 

1951: Euroopa Söe- ja Teraseühenduse 
asutamine
Robert Schumani üleskutsega tulid kaasa 
Prantsusmaa, Lääne-Saksamaa, Itaalia, Belgia, 
Madalmaad ja Luksemburg. 1951. aastal sõlmisid 
need kuus riiki Pariisi lepingu ehk Euroopa Söe- ja 
Teraseühenduse asutamislepingu. Euroopa Söe- ja 
Teraseühendus (ESTÜ) hakkas tegutsema 1952. aastal. 

1965: Euroopa Ühendus
1965. aastal allkirjastati liitmisleping, mis jõustus 
1967. aastal. Sellega liideti ESTÜ, EMÜ ja Euratom 
ning loodi Euroopa Ühendus. 

1979: Esimesed Euroopa Parlamendi 
otsevalimised
1979. aasta juunis valisid Euroopa Ühenduse 
kodanikud esimest korda oma esindajad Euroopa 
Parlamenti. Liikmesriike oli toona üheksa ning 
parlamenti valiti aastateks 1979–1984 kokku 410 
liiget.

1950: Schumani deklaratsioon
Prantsusmaa välisminister Robert Schuman 
pidas 9. mail 1950 pressikonverentsi, kus tegi 
ettepaneku, et Euroopa riigid oma söe- ja 
teraseressursid koondaksid. Süsi ja teras on relvade 
tootmise põhikomponendid ning ettepaneku 
eesmärk oli muuta tulevased sõjad võimatuks. 
Loomulikult olid süsi ja teras väga vajalikud ka 
sõjast räsitud Euroopa ülesehitamiseks. 

1957: Rooma lepingud ehk Euroopa 
Majandusühenduse asutamisleping 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamisleping
Need kuus riiki tahtsid oma majandust veelgi 
kindlamalt siduda, seepärast allkirjastati 1957. aastal 
veel kaks lepingut: Euroopa Majandusühenduse 
asutamisleping ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamisleping. Neid kokku tuntakse ka 
Rooma lepingute nime all.
- Euroopa Majandusühendus (EMÜ): riigid 

leppisid kokku, et nende iseseisvad majandused 
liidetakse järk-järgult ühtseks turuks. Esimeseks 
sammuks sel teel oli tolliliidu loomine. EMÜ 
asutamislepingu alusel alustatigi koostööd 
põllumajanduse, kalanduse, sadamate ja 
transpordi valdkonnas. 

- Euratom: tuumaenergiakoostöö eesmärk 
oli ühiselt uurida, kuidas tuumaenergiat 
tsiviilvaldkondades kasutada saaks. 

Rooma lepingud jõustusid 1958. aastal. 

1960. Edu ja probleemid
Koostöö tagas enneolematu majandusedu – 1960. 
aastatel oli EMÜ kaubandus mahult sama suur kui 
USA ja Nõukogude Liidu oma kokku. 
Pärast Rooma lepingute allkirjastamist tekkisid 
Euroopa koostöö vallas aga probleemid. 
Liikmesriigid ei tahtnud enam rohkem võimu 
Euroopa tasandile loovutada ning 1960. ja 70. 
aastate Euroopas andsidki tooni keerulised 
läbirääkimised. 

© European Union, EP

Schumani deklaratsioon © European Communities, 1950” Pilt: Rooma lepingute allkirjastamine.  © AP, 1957 - Allikas EC Audiovisual Service.
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1992: Euroopa Liidu leping ehk 
Maastrichti leping
Maastrichti leping tähistab tegeliku poliitilise 
koostöö algust (lisaks majanduslikule 
integratsioonile).
Euroopa Ühendus nimetati ümber 
Euroopa Liiduks, millel oli kolm peamist 
koostöövaldkonda. 
1. Majanduse integreerimine: liikmesriigid 

otsustasid majandust rohkem integreerida ja 
luua Euroopa ühisraha euro. 

2. Koostöö välis- ja julgeolekupoliitika 
valdkonnas.

3. Koostöö siseküsimustes ja õigusvaldkonnas.

Poliitilistes küsimustes (punktid 2 ja 3) tehtavad 
otsused eeldasid ühehäälsust. Igal liikmesriigil oli 
ka vetoõigus. 
Leping allkirjastati 1992. aastal ning see jõustus 
1993. aastal.

1993: Piiride avamine
1993. aasta 1. jaanuaril kaotati Euroopa Liidu 
liikmesriikide vahelised sisepiirid. Autod 
ja veokid ei pidanud enam piiripunktides 
piirikontrollijärjekorras ootama. Ühtne turg ning 
inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba 
liikumine sai teoks. 

2002: Euro kasutuselevõtt
Euro tuli pangandussüsteemis kasutusele 1999. 
aastal, kuid aktiivselt võeti see 12 ELi liikmesriigis 
kasutusele alles 1. jaanuarist 2002. Kolm 
liikmesriiki – Ühendkuningriik, Taani ja Rootsi – 
otsustasid eurole mitte üle minna ning nendes 
riikides on endiselt kasutusel oma valuuta. Euro 
haldamisega tegeleb institutsioonidest Euroopa 
Keskpank. 
2008. aastal alanud finants- ja majanduskriisi tõttu 
lõi ka euro kõikuma, mis tekitas keerulise olukorra. 

2012: Euroopa Liit pälvis Nobeli 
rahupreemia
Euroopa Liit sai Nobeli rahupreemia, millega 
tunnustati 60 aasta jooksul rahu, leppimise, 
demokraatia ja inimõiguste kaitsmisel tehtud 
jõupingutusi. 

1986: Ühtne Euroopa akt
30 aastat pärast seda, kui riigid olid otsustanud 
Rooma lepingutega ühtse turu luua, ei toiminud 
see ikka veel. 1986. aastal allkirjastatud ja 1987. 
aastal jõustunud ühtse Euroopa aktiga võeti see 
teema jälle käsile.
- Selleks ajaks oli Euroopa Ühenduses 12 

liikmesriiki, kes otsustasid luua 1992. aastaks 
ühtse turu. Selleks ajaks kavatseti kaotada kõik 
kaubandust ja vaba liikumist takistavad tõkked. 

- Liikmesriigid alustasid koostööd ka 
keskkonnapoliitika ja teadusuuringute 
valdkonnas. 

1997: Amsterdami leping
Kuna õhus oli võimalus, et EL laieneb ida poole, hakkasid 
kõik – ja mitte ainult tulevased liikmesriigid – selleks 
ettevalmistusi tegema. Ka EL pidi üht-teist ümber 
korraldama, et liikmesriikide arvu märkimisväärseks 
kasvuks valmis olla. Eriti oli vaja reformida 
otsustamisprotsessi, et teha rohkem otsuseid lihtsalt 
häälteenamusega, mitte ilmtingimata ühehäälselt. 
Esimene katse selles vallas tehti Amsterdami lepinguga, 
mis allkirjastati 1997. aastal ja mis jõustus 1999. aastal. 
Leping ei täitnud siiski oma eesmärki. 

2001: Nice’i leping
Kuna uute riikide ühinemiskuupäev muudkui 
lähenes, tehti Nice’i lepinguga teine katse 
Euroopa Liitu reformida. Leping allkirjastati 2001. 
aastal ja see jõustus 2003. aastal, kuid paraku ei 
lihtsustanud ka see otsustusprotsessi. 

2004-2005: Euroopa põhiseadus
Kuna kaks varasemat katset ELi reformida 
(Amsterdami ja Nice’i lepingutega) olid läbi 
kukkunud, tehti 2004. aasta juunis Euroopa 
põhiseadusega uus, kolmas katse. Kuna aga 
põhiseaduse nimetuse kasutamine paistis 
tähendavat väga suurt muutust, otsustasid 
mõned liikmesriigid selles küsimuses referendumi 
korraldada. Prantsusmaal ja Hollandis hääletasid 
elanikud uue Euroopa põhiseaduse vastu. Kuna aga 
kõik liikmesriigid peavad iga uue ELi aluslepingu 
heaks kiitma, tõmbas nende otsus Euroopa 
põhiseadusele kriipsu peale. Euroopa Liit sattus 
sügavasse kriisi. 

2007: Lissaboni leping  
2007. aastal üritati ELi neljandat korda reformida 
– Euroopa põhiseaduse projekt vaadati uuesti läbi 
ning nimetati ümber Lissaboni lepinguks. See 
ratifitseeriti lõpuks kõikides liikmesriikides ning uus 
leping jõustus 2009. aasta detsembris. EL tegutseb 
siiani selle lepingu alusel. 

2014: Euroopa Parlamendi valimised ja 
esikandidaatide võitlus  
Esmakordselt selgus Euroopa Parlamendi 
valimiste tulemusel otseselt ka see, kellest saab 
Euroopa Komisjoni president. Euroopa Parlamendi 
fraktsioonid määrasid enne valimisi kindlaks oma 
esikandidaadid, 
kes pidasid enne valimisi omavahel arutelusid ja 
tutvustasid oma arusaamu Euroopa tulevikust. 
Valimiste tulemusena sai Euroopa Parlamendis 
kõige rohkem kohti Euroopa Rahvapartei (PPE), 
nii et Euroopa Komisjoni presidendiks nimetatigi 
nende esikandidaat, luksemburglane Jean-Claude 
Juncker. 

© European Union, EP
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 Esimene kuuik
Kõigepealt asutasid kuus riiki Euroopa Söe- ja 
Teraseühenduse (ESTÜ) ning hiljem, 1957. 
aastal ka Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) 
ja Euratomi. Need kuus riiki olid Prantsusmaa, 
Lääne-Saksamaa, Itaalia, Belgia, Madalmaad ja 
Luksemburg. 

Kreeka ühinemine 
Kreekas oli hiljuti kukutatud sõjaväeline diktatuur. 
Kreeka liikmeks võtmisega tahtsid toonased 
liikmesriigid värskelt taastatud demokraatiat 
toetada. Ka majanduslikud argumendid olid 
olulised – Kreeka oli huvipakkuv uus turg. 

      Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi 
ühinemine 
Euroopa Majandusühenduse edu äratas huvi ka 
teistes Euroopa riikides. 1973. aastal astusid selle 
liikmeks Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik. Ka 
Norraga peeti kõnelusi, kuid norrakad hääletasid 
referendumil ühinemise vastu. 

Hispaania ja Portugali ühinemine 
Hispaania ja Portugali ühinemisel olid samuti 
olulisteks kaalutlusteks demokraatia toetamine 
ja majanduslikud motiivid. Hispaania oli hiljuti 
vabanenud diktaator Francost ning Portugalis oli 
lõppenud Salazari diktatuur. 

2. 6 LIIKMESRIIGIST SAAB 28 
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1995 2000 2005 2010 2015 2020

1/5 
2004
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1/1 
1995

1/1 
2007

Berliini müüri langemine 
9. novembril 1989 langes Berliini müür. See 
ajalooline sündmus tähistas Lääne- ja Ida-Euroopa 
taasühinemist. 
Ida-Euroopa uued demokraatlikud riigid said 
nüüd samuti Euroopaga koostööd teha. Seepärast 
määrasid liikmesriigid 1993. aastal kindlaks 
tingimused, millele uued liitujad peavad 
ühinemiseks vastama. Nendeks on: 
- Kuulumine Euroopasse (geograafiliselt või 

ajalooliselt)
- Õigusriigi põhimõtte järgimine
- Hästi toimiva turumajanduse olemasolu 
- Stabiilne demokraatia
- Inimõiguste austamine 
- Kõikide ELi eeskirjade ja normide ehk nn liidu 

õigustiku täitmine

Rootsi, Soome ja Austria ühinemine
Rootsi, Soome ja Austria ühinemise järel oli 
ELis juba 15 liikmesriiki. Ka Norra püüdis teist 
korda ühineda, kuid norrakad hääletasid taas 
referendumil selle vastu. 

Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine
Bulgaaria ja Rumeenia astusid ELi liikmeks 2007. 
aastal. Sellega kasvas liikmesriikide arv 27ni. 

Saksamaa ühendamine  
Ida- ja Lääne-Saksamaa soovisid jälle üheks riigiks 
saada. Teised liikmesriigid nõustusid, tingimusel et 
Saksamaa osaleb Euroopa koostöös täiel määral nii 
majanduslikult kui ka poliitiliselt. 

Eesti, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, 
Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariigi ja 
Ungari ühinemine
1. mail 2004 ühines ELiga kümme uut liikmesriiki. 
Nüüd oli liidus juba 25 riiki. 

Horvaatia ühinemine 
1. juulil 2013 sai liikmeks ka Horvaatia. Olemegi 
jõudnud 28 liikmesriigini. 



Tulevik? 

Belgia   

Luksemburg

Saksamaa

Holland

Prantsusmaa

Hispaania
Portugal

Ühendkuningriik

Soome

Poola  Rootsi

Horvaatia
Itaalia

Ungari

Sloveenia

Austria

Tšehhi 

Slovakkia

Malta

Rumeenia

Bulgaaria

Küpros

Kreeka

Läti

Leedu

Eesti

Vabariik

Taani
Iirimaa

* See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu nõuandega 
Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta. 

Kandidaatriigid ja potentsiaalsed 
kandidaatriigid  
Praegu soovib ELiga ametlikult liituda viis riiki, 
keda nimetatakse kandidaatriikideks. Need 
riigid on
- Albaania 
- Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik 
- Montenegro
- Serbia 
- Türgi
Kandidaatriigiks olemine tähendab, et nad on 
esitanud liidule ametlikult liikmeks astumise 
taotluse ja alustatud on ühinemisläbirääkimisi. 
Läbirääkimised kestavad tavaliselt kaua, sest iga 
kandidaatriik peab vastu võtma arvukalt ELi norme 
ja seadusi. Läbirääkimisperioodi jooksul saavad 
kandidaatriigid rahalist toetust ning neile antakse 
haldus- ja tehnilist tuge. 

Peale kandidaatriikide on veel mitu potentsiaalset 
kandidaatriiki, kes on ELiga ühinemise soovist 
ametlikult teada andnud, kuid kellega ei ole veel 
läbirääkimisi alustatud. Sellised riigid on
- Bosnia ja Hertsegoviina ning 
- Kosovo*.

ÜLESANNE         Värvige riigid vastavalt nende ühinemisaastale. 

Jälle 27 liikmesriiki?  
2016. aasta juunis otsustasid Ühendkuningriigi 
kodanikud väikese häälteenamusega Euroopa 
Liidust lahkuda. 2017. aasta märtsis alustati 
Ühendkuningriigi EList lahkumise ehk Brexiti 
üle läbirääkimisi, mis plaanitakse lõpule viia 
2019. aastaks. Töövihiku valmimise ajal olid 
läbirääkimised veel pooleli ja nende tulemused 
teadmata. 
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MIDA EUROOPA LIIT TEEB?
ELi kuulumine on kõiki liikmesriike ja nende elanike igapäevaelu põhjalikult muutnud. Esiteks valitseb 
tänu ELile kõikide liikmesriikide vahel rahu. Lisaks on tänu ELile nüüd liikmesriikide vahel avatud piirid 
ja kasutusele on võetud euro. Järgnevalt tutvustame valdkondi, milles EL seadusi ja norme vastu 
võtab, ning räägime ka sellest, kuidas EL oma raha kulutab.  

1. MÕNED NÄITED
- ELi pädevusse kuulub näiteks ohutusnõuete kehtestamine nutitelefonidele ja muudele 

toodetele. 

- EL määras kindlaks, et uuel arvutil, tolmuimejal või mis tahes elektroonikatootel peab olema 
vähemalt kaheaastane garantii. 

- Tänu ELile kaotati kogu liidus 2017. aasta juunis rändlustasud (lisatasud, mis kehtisid välismaal 
helistamisele, tekstisõnumite saatmisele või interneti kasutamisele).

- ELi tasandil määrati kindlaks, et igal täiskohaga töötaval inimesel on õigus saada aastas vähemalt 
20 päeva palgalist puhkust. 

- EL otsustas, et kodanikud peavad teadma, kui palju kaloreid ja milliseid koostisosasid purgitäis 
limonaadi sisaldab. 

- EL on kehtestanud toidu tootmisele ranged reeglid, et tagada liha, kondiitritoodete ja 
konserveeritud toidu ohutus. 

- EL tagab oma kodanikele ka reisimisel teatavad õigused – näiteks lennu hilinemise korral peab 
lennufirma reisijale hilinemise hüvitama ning kompensatsioon sõltub hilinemise pikkusest.
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2. KÕIGE SUUREMAD MUUTUSED 
AVATUD PIIRID: ÜHTNE TURG JA SCHENGENI ALA

1. Ühtne turg
1. jaanuaril 1993 kaotati ELi riikide vahel 
piirid, et tagada kaupade, tööjõu, teenuste ja 
kapitali vaba liikumine. 

Kaupade vaba liikumine tähendab seda, 
et veokid, mis varem pidid piiripunktides 
tunde järjekorras seisma, pääsevad nüüd 
lihtsalt ühest riigist teise. See aitab Euroopa 
ettevõtetel palju aega kokku hoida. 

Inimeste vaba liikumine tähendab tööjõu 
vaba liikumist: see annab igale ELi kodanikule 
õiguse töötada teistes ELi liikmesriikides, ilma 
et seejuures oleks vaja tööluba. Selline vaba 

liikumise õigus kehtib ka õpilastele, kellel on õigus teistes liikmesriikides õppida, ning pensionäridele, 
kellel on õigus elada just selles liikmesriigis, kus nad tahavad.

Teenuste vaba liikumine tähendab, et ettevõtted tohivad oma teenuseid pakkuda kõigis ELi 
liikmesriikides, ilma et nad peaksid sellega seoses lisamakse tasuma. Teenuste vaba liikumisega tehti 
lõpp telekommunikatsiooni, energeetika ja transpordi valdkondades avalikke teenuseid pakkuvate 
ettevõtete monopolile. On küll mõned erandid, ent enamasti pakuvad selliseid teenuseid (nt 
lennutransporti) nüüd erinevad erasektori ettevõtted. Varemalt oli igas sellises valdkonnas aga ainult üks 
ettevõte, mis kuulus sageli (vähemalt osaliselt) riigi omandusse. 

Kapitali vaba liikumine tähendab, et raha saab nüüd ELis vabalt ringelda.

2. Schengeni ala
1985. aastal heaks kiidetud ja 1995. aastal jõustunud Schengeni lepinguga kaotati liikmesriikide vahel 
piirikontroll ning kasutusele võeti ühine viisapoliitika. Schengeni alal on võimalik reisida nii, nagu 
oleks tegemist üheainsa riigiga, ning kontroll toimub ainult selle välispiiridel (kontrollitakse Schengeni 
alale saabuvaid ja sealt lahkuvaid reisijaid). Viisad on kogu ala peale ühised ja liikmesriikide vahel 
piirikontroll puudub. Praegu kuulub Schengeni ruumi 26 riiki, st kõik ELi liikmesriigid ei ole sellega 
ühinenud. Loobuda otsustasid Ühendkuningriik ja Iirimaa. See-eest on Schengeni alaga ühinenud 
Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits, kes ELi ei kuulu. Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia ühinevad 
Schengeni alaga niipea, kui nad on täitnud vajalikud julgeolekunõuded. 
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ÜLESANNE   Joonistage kaardile Schengeni ala välispiir. 

1.

Schengeni riigid, kes on ka ELi liikmesriigid

Schengeni riigid, kes ei ole ELi liikmesriigid (Island, Liechtenstein, Norra, Šveits)

ELi liikmesriigid, kes praegu Schengeni alasse ei kuulu, kuid kellel on kohustus sellega tulevikus liituda (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Rumeenia) 

ELi liikmesriigid, kes on Schengeni lepinguga ühinemisest loobunud (Ühendkuningriik, Iirimaa)

Kaart: Schengeni alasse kuuluvad riigid 2017. aasta seisuga
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Euroala: ELi liikmesriigid, kus euro on käibel ametliku vääringuna (19) 

ELi liikmesriigid, kes on kohustatud euro tulevikus käibele võtma (7) 

ELi liikmesriigid, kellel on võimalik euro kasutuselevõtust loobuda (2) 

Kaart: Euroala 2017. aasta seisuga 

EURO
Kuni 2002. aastani oli peaaegu igas ELi riigis käibel oma valuuta. Saksamaal oli mark, Hispaanias 
peseeta, Prantsusmaal frank jne. 1992. aastal otsustati võtta kasutusele Euroopa ühisraha, mis võimaldas 
kodanikel lihtsamini reisida ning, mis veelgi tähtsam, kaotada valuutavahetustasud, mis kaasnesid 
pangas ühe valuuta teiseks vahetamisega. See oli eriti kasulik ELis tegutsevatele ettevõtetele. 

Kõik ELi liikmesriigid ei ole siiski eurot ametlikult kasutusele võtnud. Kaks liikmesriiki –Ühendkuningriik 
ja Taani – ei soovinud oma rahast loobuda ning jätsid ühisrahale üle minemata. Ülejäänud riigid, 
kes veel eurot ei kasuta, ei tee seda sellepärast, et nemad liitusid ELiga alles pärast vastava otsuse 
vastuvõtmist. Nemad on kohustatud tulevikus eurole üle minema, kuid seni, kuni nad on täitnud eurole 
üle minemiseks vajalikud tingimused, kasutavad nad veel oma valuutat. Sellised riigid on Bulgaaria, 
Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi ja Ungari. Rootsi väldib vajalike tingimuste täitmist siiski 
meelega, sest rootslased otsustasid 2003. aastal korraldatud rahvahääletusel euroalaga mitte liituda. 
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3. MIDA EUROOPA LIIDU TASANDIL OTSUSTATAKSE? 
Eri valdkondades langetatakse otsuseid eri tasanditel. Üldiselt püütakse kõike teha võimalikult kohalikul 
ja inimlähedasel tasandil. Näiteks sünde ja abielusid registreeritakse kohalikul tasandil. Kui aga EL 
peaks vastutama näiteks kiirusepiirangute kehtestamise eest igal viimasel kui teelõigul kogu ELis, oleks 
tulemuseks kaos. Kohalikku konteksti tundmata on see lihtsalt võimatu. Seetõttu on sellised ülesanded 
jäetud kohalikele, piirkondlikele või riiklikele ametiasutustele. 

OTSUSTAMISTASANDID EESTIS

EUROOPA LIIT

RIIKLIK TASAND (KESKVÕIM JA 15 MAAKONDA)

KOHALIK/REGIONAALNE TASAND (79 VALDA)

Nagu juba öeldud, on see, et riigid andsid osa võimu vabatahtlikult käest ära, väga ainulaadne. Aastate 
jooksul on riigid iga uue lepinguga ELile järjest rohkem õigusi ja võimu andnud, sest see on nende 
meelest tugeva koostöö alus. Üldjoontes vastutab EL ju selliste küsimuste eest, mida ongi parem 
reguleerida ELi tasandil, mitte igas liikmesriigis eraldi. 

Seetõttu on ELi õigusaktid alati liikmesriikide otsuste suhtes ülimuslikud. Kui riigi tasandil (või mõnel 
muul poliitilisel tasandil) võetakse vastu seadus, mis on ELi normide või õigusega vastuolus, jääb õigus 
alati Euroopa Liidule.
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Alljärgnevalt toome ära Euroopa Liidu peamised poliitikavaldkonnad:
- Kõik, mis on seotud ühtse turuga. Kõik ELis 

müüdavad tooted peavad vastama samadele 
standarditele ja ohutusnõuetele. Seetõttu 
käsitleb suur osa ELi õigusest seda, kuidas 
tooteid valmistada, millistele tingimustele 
peab lõpp-produkt vastama ning kuidas neid 
tohib müüa. 

 EL on muutnud ühtsel turul kohustuslikuks ka 
teatavate põhimõtete järgimise. 

- Tarbijakaitse: Kas tooted on ohutud? Kas 
toit on ohutu? Kas tarbijatel on piisavalt informatsiooni? Kas ettevõtted kohtlevad tarbijaid õiglaselt? 

- Loomade heaolu: EL uurib pidevalt, kas ja kuidas saada toodangut võimalikult loomasõbralikul 
viisil. Näiteks on EL näinud ette kanapuuride ja sigalalatrite miinimummõõdud. 

- Keskkonnanormid: Kas toode on valmistatud võimalikult keskkonnasõbralikult? EL on muu hulgas 
näinud ette ranged reeglid jäätmete kohta. 

- Rahvusvahelised kaubanduslepingud: 
Teiste riikidega kauplemiseks sõlmitakse 
partnerriikidega ELi nimel ühised 
kaubanduslepingud. Näiteks on sellised 
kaubanduslepingud sõlmitud Lõuna-Korea ja 
Kanadaga ning läbirääkimised uute lepingute 
sõlmimiseks käivad veel paljude teiste riikide ja 
riikide rühmadega.  

- Euro: Euroala rahapoliitika juhtimise eest vastutab Euroopa Keskpank. Eurokriisi tõttu anti Euroopa 
tasandile senisest veelgi suuremad volitused. Näiteks loodi 2014. aastal pangandusliit, mille eesmärk 
on teostada Euroopa pankade üle järelevalvet. 

- Põllumajandus ja kalandus: See sektor 
on Euroopa koostöö alustamisest saadik 
äärmiselt oluline olnud. Sellest sõltub meie 
toidutagavara ning EL tahab iga hinna eest 
vältida niisugust näljahäda, mis tabas Euroopat 
pärast II maailmasõda. 

CETA allkirjastamise tseremoonia, 30.10.2016.
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- ELi kodakondsus: Kõik ELi riikide kodanikud on automaatselt ELi kodanikud. Sellega kaasneb mitu 
olulist õigust – näiteks on igal ELi kodanikul õigus kõikjal ELis reisida ja elada. Kui ELi kodanik kolib 
teise liikmesriiki, on tal õigus selles riigis kohaliku tasandi valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel 
hääletada. 

- Kliimamuutused: Globaalne soojenemine 
mõjutab kõiki maailma riike, sh ELi liikmesriike. 
ELi eesmärk on kliima soojenemine peatada 
ja senise temperatuuritõusu tagajärgi ohjata. 
Seetõttu võtab EL vastu meetmeid, mille abil 
suurendada energiatõhusust, propageerida 
taastuvenergia kasutamist ja tagada CO2-heite 
vähendamine. 

- Sotsiaalpoliitika: Sotsiaalvaldkond (nt lastetoetused, hüvitised ja pensionid) kuulub peamiselt 
liikmesriikide pädevusse, kuid EL on siiski ka selles vallas mõned meetmed kehtestanud. Näiteks 
määrati ELi tasandil kindlaks vanemapuhkuse miinimumpikkus (neli kuud kummagi vanema jaoks), 
tööohutusnõuded töötajate turvalisuse tagamiseks ning aastapuhkuse miinimumnorm täistööajaga 
töötavale töötajale (20 päeva). 
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4. MILLE PEALE KULUTAB EL OMA RAHA?
Lisaks sellele, et EL võtab oma pädevusvaldkondades vastu seadusi, teeb ta ka suuri kulutusi oluliseks 
peetavatele valdkondadele ja teatavate käitumismudelite propageerimiseks. Näiteks on üks ELi 
eesmärk luua rohkem töökohti ning vähendada vaesust ja noorte töötust. Need valdkonnad kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse, kuid teatavaid projekte rahastades saab liit ikkagi üht-teist mõjutada. 

Järgneval graafikul on näha, millistele valdkondadele EL aastatel 2014–2020 raha kulutab. Seitsme aasta 
peale kokku nähti ette 1082 miljardit eurot, mis tähendab ligikaudu 155 miljardit eurot aastas. 

Haldus  6,4%

Globaalne Euroopa 6,1%

Julgeolek ja kodakondsus 1,6%

Jätkusuutlik majanduskasv:  38,9% 
loodusvarad 

ARUKAS JA KAASAV  
MAJANDUSKASV 

47,0%

majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus 33,9%

konkurentsivõime 
majanduskasvu ja 13,1%
tööhõive tagamiseks 

Graafik: eelarve jaotus aastate 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku järgi
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Arukas ja kaasav majanduskasv:
majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus
Aruka ja kaasava majanduskasvu ergutamiseks loodud struktuurifondide kaudu aitab EL täiustada 
infrastruktuuri ja edendada majandust. Näiteks investeerib EL väga nähtavatesse ehitusprojektidesse: 
kiirteedesse, tuuleparkidesse, lennujaamadesse ja linnakeskkonna uuendamise kavadesse. Eelarve 
sellest osast tehakse investeeringuid peamiselt mahajäänumatesse piirkondadesse, et neid 
jõukamatele piirkondadele järele aidata. 

Ühtekuuluvuspoliitika piirkondade jaotus 2014–2020

Kõik piirkonnad saavad toetust, kuid vähem arenenud piirkonnad saavad struktuurifondidest 
mõnevõrra rohkem. 

Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/  

rohkem arenenud piirkonnad, 

üleminekupiirkonnad, 

vähem arenenud piirkonnad. 
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Arukas ja kaasav majanduskasv: 
konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks
ELi eelarve sellest osast investeeritakse teadustegevusse ja tehnika arengusse, 
samuti püütakse parandada töötingimusi. Lisaks investeeritakse haridusse, transporti, 
energeetikasektorisse ja digitaalsetesse võrkudesse, et Euroopat paremini ühendada. 
Näiteks tulevad eelarve sellest osast põhi- ja keskkoolides, aga ka kõrghariduse tasandil 
õpilasvahetusi ja hariduskoostööd korraldava programmi „Erasmus+“ vahendid. 

Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad 
Väga tähtis on hoolitseda selle eest, et ELis toodetaks piisavalt palju ohutut ja 
kvaliteetset toitu. Seetõttu on põllumajandussektorile ette nähtud suur osa eelarvest 
ja seda raha makstakse kas otsetoetustena põllumeestele või kaudselt maaelu arengu 
toetuseks. 

Haldus
Eelarve see osa hõlmab ELi töötajate palkasid ning ELi institutsioonide hoonete (nt 
Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni hoonete) halduskulusid jms. 

Globaalne Euroopa
EL on ette näinud teatava rahasumma ka ELi mittekuuluvate riikide ja piirkondade 
toetamiseks. EL koos oma liikmesriikidega on maailma suurim arenguabi andja. 
Suurem osa arenguabist läheb maailma kõige vaesematele ja vähim arenenud 
riikidele. Lisaks pikaajalisele abile toetab EL teisi ka hädaolukordades, rahastades 
konfliktides või loodusõnnetuste tõttu kannatanud inimestele toidu, peavarju ja 
esmase abi andmist.  

Julgeolek ja kodakondsus
Euroopa elanikud peaksid end ELis turvaliselt tundma. Seetõttu kuulub eelarvesse ka 
Sisejulgeolekufond, millest rahastatakse kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemist. 
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EL JA SELLE VÄÄRTUSED
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on öeldud järgmist:

„Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, 
õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need 
on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, 
sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.“

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud, et need väärtused on liidu nurgakiviks. Euroopa 
traditsioonides ja Euroopa Liidu alustekstides käsitatakse neid väärtusi peamiste põhimõtetena, mille 
järgi koos elada ning ühiskonda, avalikku elu ja poliitikat korraldada. 

Kuidas neid väärtusi tegelikkuses järgitakse? Toome mõned näited.

DEMOKRAATIA
Süsteem, kus rahvas valitseb (enamasti valitud  
esindajate kaudu).

- Iga viie aasta järel valivad ELi kodanikud 
otsevalimistel oma esindajad Euroopa 
Parlamenti. Järgmised valimised toimuvad 2019. 
aasta kevadel.

- Teises ELi liikmesriigis elavatel ELi kodanikel on õigus hääletada või kandideerida 
kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel seal, kus nad elavad. Näiteks 
Berliinis elava kreeklanna võib valida Berliini linnapeaks. 

- ELi kodanikualgatus: kui miljon kodanikku seitsmest eri riigist allkirjastavad 
petitsiooni, võivad nad taotleda Euroopa Komisjonilt seadusandliku ettepaneku 
esitamist.

- Euroopa Parlament aitab vaadelda valimisi väljaspool ELi asuvates riikides, näiteks 
Egiptuses või Ukrainas, et toetada vabade ja õiglaste valimiste korraldamist. 

VABADUS
Meil on vabadus teha, öelda ja mõelda, mida tahame. 
Vabadus tähendab ka seda, et me ei ole vangid ega orjad. 

- ELi kodanikud saavad kogu ELis vabalt reisida.

- Ettevõtjatel ei ole õigust isikuandmeid koguda, 
välja arvatud kindlatel üksikutel juhtudel. Selline 
on meie õigus eraelu puutumatusele ja andmekaitsele. 

- ELi kodanikel on õigus töötada kõigis ELi liikmesriikides, ilma et neil oleks vaja 
tööluba.

- ELis võib avaldada arvamust ilma vangistamist kartmata. Selline on meie 
sõnavabadus. Lubatud ei ole üksnes viha õhutamine teiste inimeste või 
inimrühmade vastu. 

© European Union 2017 – Allikas: EP
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SOLIDAARSUS
Me oleme kõikide teistega seotud ja vastutame 
üksteise eest. Solidaarsus tähendab üksteise toetamist 
suuremas rühmas. 

- ELi vaesemad piirkonnad saavad täiendavat 
rahalist toetust.

- ELi liikmesriigid on kokku leppinud, et aitavad üksteist, kui ühte neist tabab 
terrorirünnak, loodusõnnetus või inimtegevusest põhjustatud katastroof. Seda 
klauslit kasutati esimest korda pärast 2015. aastal toimunud Pariisi rünnakuid.

- Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond aitab inimestel leida uut 
töökohta või saada tööalast koolitust, kui nad on kaotanud töö globaliseerumise 
tõttu, näiteks kui ettevõte on kolinud odavama tööjõuga riiki. 

- EL koos oma liikmesriikidega on maailma suurim arenguabi andja. 

VÕRDÕIGUSLIKKUS JA 
MITTEDISKRIMINEERIMINE
Kõik inimesed on oma seisuselt võrdsed ning neil on 
võrdsed õigused (seaduse ees) ja võimalused. 

- ELi kodanikud, kes õpivad teises liikmesriigis, 
maksavad sama suurt õppemaksu kui selle 
riigi üliõpilased. Näiteks Pariisis elav Itaalia üliõpilane maksab täpselt sama suurt 
õppemaksu kui Prantsusmaa kodanikust üliõpilane.

- Lapse sünni või lapsendamise korral on nii emal kui ka isal õigus saada vähemalt 
4 kuud vanemapuhkust, et lapse eest hoolitseda.

- ELis ei tohi kodanikke seksuaalse sättumuse alusel tööle valida või vallandada. 

- Igal aastal juhib Euroopa Parlament tähelepanu rahvusvahelisele naistepäevale 
(8. märts), et edendada soolist võrdõiguslikkust. 

© European Union, 2013 – Allikas: EP

Photo by Antonio Gravante
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ÕIGUSRIIK JA ÕIGUSEMÕISTMINE
Kõik inimesed ja institutsioonid peavad järgima ja 
täitma selgeid ja õiglasi seadusi, mida rakendatakse 
ja jõustatakse kõigile võrdselt. 

- Kõigil ohvritel ja kahtlustatavatel on ELis 
õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. 
Kõiki kahtlustatavaid peetakse süütuks seni, kuni nende süüd ei ole kohtus 
tõendatud. 

- Kuriteo või õnnetuse ohvreid ja kahtlusaluseid tuleb teavitada õiguslikest 
menetlustest neile arusaadavas keeles. Selle teenuse eest maksab liikmesriik, 
kus kohtumenetlus toimub. 

- ELi liikmesriigid, kes ei järgi õigusriigi põhimõtet, võivad saada hoiatuse, neid 
võidakse karistada või ajutiselt ELi otsustusprotsessist kõrvale jätta. 

- ELi liikmesriigid peavad järgima ELi eeskirju ja õigusnorme. Vastasel juhul võib 
nende üle õigust mõista Euroopa Liidu Kohus. 

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE
Inimõigused, st põhiõigused ja -vabadused on 
olemas igal inimesel. Neid tuleb alati austada ja 
kaitsta.

- Euroopa Parlament annab igal aastal välja 
Sahharovi auhinna isikutele, kes on andnud 
kuskil maailmas erakordse panuse inimõiguste edendamisse. 

- ELil on olemas inimõiguste eriesindaja. Tema ülesanne on edendada ELi 
inimõiguste poliitikat välisriikides.

- Kord kuus arutab Euroopa Parlament inimõiguste tõsiseid rikkumisi maailma eri 
paigus. Sel viisil juhitakse tähelepanu inimõiguste rikkumistele.

- Kõik ELi liikmesriigid peavad allkirjastama Euroopa inimõiguste konventsiooni 
ja seda järgima. 

© European Union, 2013 – Allikas: EP
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SALLIVUS JA PLURALISM
Me lubame ja austame mitmesuguste arvamuste 
ja käitumisviiside kooseksisteerimist ühiskonnas, 
isegi kui mõni neist meile ei meeldi või kui me 
nendega nõus ei ole.

- Igaüks võib vabalt järgida või muuta oma 
usku või veendumusi.

- EL toetas projekti, mille raames roma ja mitteroma ajakirjanikud tegid roma 
kogukondadest 25 lühifilmi. Projekti eesmärk oli käsitleda stereotüüpe, mida 
kasutatakse meedias, et mõjutada üldsuse arvamust roma kogukondade 
kohta. 

- ELi liikmesriigid peavad võitlema telesaadetes esineva rassil, sool, usul või 
rahvusel põhineva vaenu õhutamise vastu. 

- Meedia peab kajastama ühiskonna kõiki tahke. ELi meediapluralismi 
vaatlusvahendiga kontrollitakse, kas see on nii. 

INIMVÄÄRIKUSE AUSTAMINE
Inimeste kehalist ja psühholoogilist puutumatust 
tuleb alati austada.

- Surmanuhtlus on kõigis ELi riikides 
keelatud.

- Piinamine on kõigis ELi riikides keelatud.

- ELis on kõigil varjupaigataotlejatel nende varjupaigataotluse menetlemise 
ajal õigus peavarjule, toidule ja sanitaarteenustele.

- Lapstööjõu kasutamine, orjapidamine ja tööalane ärakasutamine on ELis 
keelatud.

 Rohkem näiteid selle kohta, kuidas EL neid väärtusi rakendab, leiab rakendusest EU Charter app: 
http://fra.europa.eu/en/charterapp (inglise, prantsuse või saksa keeles).
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1. OTSUSTE TEGEMINE ELIS

1. EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONID

ELil on seitse institutsiooni. Otsustamisprotsessis osalevad peamiselt Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Parlament. Kõrgeim poliitiline organ on Euroopa Ülemkogu. Kohtuorgan on Euroopa 
Liidu Kohus. Euroopa Keskpank (EKP) on eurosüsteemi keskpank ja haldab euroala rahapoliitikat. Euroopa 
Kontrollikoda kontrollib ELi rahandust.

Lisaks neile seitsmele institutsioonile on veel palju muid eriülesannetega asutusi, organeid ja 
institutsioone, millel kõigil on Euroopa Liidus oma roll. Näiteks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ning Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa institutsioonidele nõu andvad organid. 

Selles peatükis tutvustatakse liidu otsustamisprotsessis osalevaid institutsioone, Euroopa Ülemkogu, 
Euroopa Liidu Kohut ja Euroopa Keskpanka. 

Aastate jooksul on koostatud üle 10 000 lehekülje ELi õigusakte. Ranged reeglid ja menetluslikud 
tagatised on hädavajalikud, et ELi seadusandlus vastaks liikmesriikide 500 miljoni kodaniku ja ka 
ettevõtete vajadustele ja ootustele. Enamasti peab õigusakti ettepaneku esitama Euroopa Komisjon ja 
enne jõustumist peavad selle heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Liidu Nõukogu.

© Euroopa Liit, 2017. Allikas: EP.
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1. EUROOPA PARLAMENT

Kes nad on?
Euroopa Parlamenti kuulub kuni 751 liiget. Alates 1979. aastast valitakse nad iga viie aasta järel 
otsevalimiste teel. See, kui mitu parlamendiliiget üht või teist liikmesriiki esindab, määratakse kindlaks 
vastavalt riikide rahvaarvule. Kõige väiksemaid liikmesriike esindab vähemalt 6, kõige suuremat aga 96 
liiget. Ülevaate selle kohta, mitu parlamendiliiget iga riiki esindab, leiab aadressil www.europarl.europa.
eu/meps/et/map.html. 

Eestil on Euroopa Parlamendis 6 esindajat. Ülevaate Eesti praegustest esindajatest (2014.–2019. aasta 
ametiaeg) leiab aadressil www.europarl.europa.eu/meps/et/search.html?country=EE. 

Euroopa Parlamendi president valitakse kahe ja poole aasta pikkuseks ametiajaks, mis on pool 
parlamendiliikme ametiajast, ja teda võib tagasi valida. Praegu on presidendiks Antonio Tajani. 

Mis saab pärast Brexitit Ühendkuningriigi 73 kohast Euroopa Parlamendis?

Kuna Ühendkuningriik peab läbirääkimisi Euroopa Liidust lahkumise üle, on tehtud mitu 
ettepanekut nende 73 koha kohta, mis Euroopa Parlamendis tühjaks jäävad. Mõned soovitavad 
need kohad ülejäänud liikmesriikide vahel ära jagada. Teised väidavad, et need kohad peaksid 
täitmata jääma ja parlament peaks jätkama väiksema liikmete arvuga. Nii oleks lihtsam uutele 
ELiga ühinevatele riikidele parlamendikohti anda, ilma et seejuures tuleks kohti ümber jagada. 
Kolmas mõte on luua nende parlamendikohtade jaoks üleeuroopaline valimisringkond, mis 
tähendab, et neid parlamendiliikmeid valiksid kõik liidu kodanikud ühiselt, selle asemel et teha 
seda liikmesriikide kaupa nagu praegu. 

Tõenäoliselt otsustatakse kombineerida kaht esimest lahendust: parlamendiliikmete arvu 
vähendatakse 751 liikmelt 705 liikmele. Nii jääksid Ühendkuningriigi 73 kohast 46 kohta võimalike 
uute liikmesriikide kasutusse. Ülejäänud 27 Ühendkuningriigi parlamendikohta jagataks nende 
14 liikmesriigi vahel, kes on praegu pisut alaesindatud. Üleeuroopaliste parlamendikohtade idee 
lükatakse tõenäoliselt tagasi. 

© Euroopa Liit, 2017 – Allikas: EP 
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Ülesanded 
Euroopa Parlament on ELi seadusandlik institutsioon, kes kinnitab liidu eelarve ja kontrollib kõiki ELi 
institutsioone. 

- Jagatud seadusandlikud volitused: koos ELi nõukoguga võtab Euroopa Parlament vastu 
Euroopa Komisjoni ettepanekutel põhinevaid õigusakte. 

- Eelarvevolitused: koos Euroopa Liidu Nõukoguga otsustab Euroopa Parlament kogu ELi 
aastaeelarve üle. Viimane sõna kuulub selles Euroopa Parlamendile.

- Järelevalvevolitused: parlament jälgib Euroopa Komisjoni ja teiste ELi institutsioonide tööd. 
Samuti valib parlament Euroopa Komisjoni presidendi ja on volitatud Euroopa Komisjoni 
koosseisu tervikuna heaks kiitma või tagasi lükkama. 

Toimimine
Euroopa Parlamendi liikmed esindavad ELis sinu huve. Parlamendiliikmed ei ole istungisaalis paigutatud 
mitte liikmesriikide, vaid poliitilise kuuluvuse ehk fraktsioonide kaupa. Praegu on Euroopa 
Parlamendis kaheksa fraktsiooni (vt joonist). 

Lisatakse joonis Euroopa Parlamendi liikmekohtade jagunemise kohta fraktsioonide kaupa 2014. aasta valimistulemuste alusel (2014.–2019. 
aasta koosseis). 

Ettevalmistav töö tehakse väiksemates temaatilistes komisjonides, nt põllumajandus- või 
transpordikomisjonis. Euroopa Parlament hääletab häälteenamusega. 

Euroopa Parlamendi ametlik asukoht on Strasbourgis. Iga kuu kohtuvad parlamendiliikmed 
Strasbourgis ühenädalasel täiskogu osaistungjärgul. Muudel nädalatel peavad nad Brüsselis 
komisjonide ja fraktsioonide koosolekuid ning vahepealseid täiskogu osaistungjärke. Euroopa 
Parlamendi sekretariaat asub Luxembourgis.

,,Ühtsus mitmekesisuses“

Praeguses 28 liikmesriigiga ELis on 24 ametlikku keelt. Igal parlamendiliikmel on õigus Euroopa 
Parlamendis oma keeles rääkida. Ka kõik ELi ametlikud dokumendid on olemas kõigis 24 keeles, et 
iga ELi kodanik saaks neid lugeda oma keeles. 

  Lisateave www.europarl.europa.eu/portal/et 
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2. EUROOPA ÜLEMKOGU

Kes nad on?
Euroopa Ülemkogusse kuuluvad liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid, ülemkogu eesistuja ja 
komisjoni president. Enamiku riikide puhul, kelle hulka kuulub ka Eesti, osaleb Euroopa Ülemkogu 
kohtumistel peaminister. Mõnes riigis, näiteks Prantsusmaal, on president nii riigipea kui ka valitsusjuht, 
niisiis osaleb tema Ülemkogu kohtumistel. Euroopa Ülemkogu praegune alaline eesistuja on Donald 
Tusk. 

Ülesanded 
Euroopa Ülemkogu ei kuulu ELi seadusandlike institutsioonide hulka, seega ei tegele ta õigusaktide 
üle läbirääkimise ega nende vastuvõtmisega. Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja 
prioriteedid. Seega on Euroopa Ülemkogu väga mõjukas institutsioon, kus tehakse tähtsaid poliitilisi 
otsuseid. Ülemkogus arutatakse ja otsustatakse näiteks seda, kas riik võib saada ELi liikmeks, kas 
teatud valdkondades tuleks koostööd suurendada ja kuidas reageerida kaasaja sündmustele, näiteks 
pagulaskriisile. 

Toimimine
Euroopa Ülemkogu kohtub vähemalt neli korda aastas, enamasti Brüsselis. Tegelikult kohtutakse veelgi 
sagedamini. Euroopa tippkohtumiste arv suureneb eriti kriisiaegadel. Nii oli see näiteks eurokriisi ajal. 
Euroopa tippkohtumistele pööratakse ajakirjanduses alati suurt tähelepanu. Tavapäraselt tehakse igal 
kohtumisel nn „perepilt“ kõigist riigipeadest ja valitsusjuhtidest (vt fotot).

Otsused langetatakse tavaliselt konsensuse teel, milleks on vaja, et kõik riigipead ühise kokkuleppe 
heaks kiidaksid. 

  Lisateave www.european-council.europa.eu

Rühmafoto Euroopa tippkohtumiselt 29. septembril 2017, © Euroopa Liit 
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3. EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EHK MINISTRITE NÕUKOGU

Kes nad on?
Euroopa Liidu Nõukogu ehk ministrite nõukogu 
koosneb 28 liikmest, üks minister iga liikmesriigi 
kohta. Õigupoolest on nõukogul kümme koosseisu 
(vt tabelit). Ministrid kohtuvad vastavalt oma 
poliitikavaldkondadele. Millised ministrid kohtumisel 
osalevad, sõltub niisiis kohtumise teemast. Näiteks 
kui tuleb otsustada rändlustasude üle, kogunevad 
liikmesriikide telekommunikatsiooni eest vastutavad 
ministrid transpordi-, telekommunikatsiooni- ja 
energeetikanõukogu koosseisus. Kui kõne all 
on rahandus, tulevad Ecofini koosseisus kokku 
majandus- ja rahandusministrid. 

Ülesanded 
Nõukogul on järgmised ülesanded.

- Jagatud seadusandlikud volitused: koos Euroopa Parlamendiga peab ta läbirääkimisi ja võtab 
vastu Euroopa Komisjoni ettepanekutel põhinevaid õigusakte. 

- Eelarvevolitused: koos Euroopa Parlamendiga võtab nõukogu vastu ELi aastaeelarve. 

- Liikmesriikide poliitika koordineerimine: nõukogu vastutab liikmesriikide poliitika 
koordineerimise eest teatavates valdkondades, nagu haridus-, kultuuri-, majandus- ja 
maksupoliitika, samuti tööhõivepoliitika. 

- ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamine: nõukogu töötab välja

ja rakendab ELi välis- ja julgeolekupoliitikat, lähtudes Euroopa Ülemkogu määratud suunistest. 

Nõukogu kümme koosseisu
- Üldasjad

- Välissuhted

- Majandus- ja rahandusküsimused 
(Ecofin)

- Justiits- ja siseküsimused 

- Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimused

- Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, 
teadusuuringud ja kosmos)

- Transport, telekommunikatsioon ja 
energeetika

- Põllumajandus ja kalandus

- Keskkond 

- Haridus, noored, kultuur ja sport

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (Ecofin) kohtumine veebruaris 2017, © Euroopa Liit
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Toimimine

Ministrid esindavad Euroopa Liidu Nõukogus oma riiki ja seetõttu kaitsevad oma riigi huvisid. 

Nõukogu hääletab tavaliselt kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttel. Seda nimetatakse ka 
kahekordse enamuse reegliks. Kvalifitseeritud enamus on saavutatud, kui on täidetud kaks tingimust: 

- 55% liikmesriikidest hääletab poolt (praegu tähendab see 16 liikmesriiki 28st);

- need liikmesriigid esindavad vähemalt 65% ELi rahvaarvust. 

See tähendab, et kui vähemalt neli liikmesriiki, kes moodustavad 35% ELi rahvaarvust, on ettepaneku 
vastu, võivad nad selle blokeerida. Mõnikord hääletab nõukogu ka ühehäälsuse põhimõttel, siis peavad 
kõik liikmesriigid õigusakti ettepaneku heaks kiitma.

  Lisateave www.consilium.europa.eu
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4. EUROOPA KOMISJON

Kes nad on?
Euroopa Komisjonis on 28 volinikku, üks igast liikmesriigist. Iga volinik vastutab oma poliitikavaldkonna 
eest. 

Iga viie aasta järel nimetatakse ametisse uus volinike kolleegium. Komisjoni praegune koosseis on 
ametis 2014. aastast 2019. aastani. Eesti volinik on praegu Andrus Ansip. Tema vastutab digitaalse ühtse 
turu valdkonna eest. 

Komisjoni president on praegu Jean-Claude Juncker, kes on pärit Luksemburgist. 

Ülesanded 
Euroopa Komisjon on nii-öelda Euroopa Liidu valitsus. Tal on järgmised volitused.

- Algatusõigus: komisjon on ainus institutsioon, kellel on õigus esitada seadusandlikke 
ettepanekuid, seega on ta Euroopa Liidu otsustamisprotsessi käivitav jõud. Näiteks kui komisjon 
leiab, et ELis tuleks keelata hülgetoodete import, koostab ta selle kohta seadusandliku 
ettepaneku. 

- Täidesaatev võim: komisjon viib täide Euroopa Liidu norme ja eeskirju. See tähendab, et 
komisjon vastutab liidu igapäevase haldamise eest. 

- Järelevalveõigus: komisjon jälgib, kas kõik osalejad, näiteks liikmesriigid ja ettevõtted, 
täidavad ELi õigust. Näiteks trahvis komisjon ettevõtet Microsoft, kes oli rikkunud liidu 
konkurentsieeskirju. 

Lisaks kõigile neile kohustustele esindab Euroopa Komisjon Euroopa Liitu välisriikides ja rahvusvahelistes 
organisatsioonides, näiteks Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO).

Toimimine
Euroopa Komisjon tegutseb Euroopa üldistes huvides. Volinikud püüavad teha võimalikult palju 
otsuseid konsensuse teel. Kui see ei ole võimalik, otsustavad nad häälteenamusega (igal volinikul on üks 
hääl).

  Lisateave www.ec.europa.eu

Euroopa Komisjon 2014–2019, © Euroopa Liit, 2017
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5. EUROOPA LIIDU KOHUS

Kes nad on?
Euroopa Liidu Kohtus on 28 kohtunikku: üks igast liikmesriigist. Kohtunikel aitavad otsuseid ette 
valmistada 11 kohtujuristi. 

Ülesanded 
Kohus tegutseb sõltumatu vahekohtunikuna, kes teeb otsuseid Euroopa Liidu liikmesriikide, 
institutsioonide ja kodanike vaidlusküsimustes. Samuti tõlgendab kohus ELi õigust, hoolitsedes 
selle eest, et seda kõigis liikmesriikides ühtmoodi kohaldataks, ja tagab, et kõik liidu liikmesriigid ja 
institutsioonid täidavad ELi õigust. 

Kohtuotsuse näide:  Brown vs. Rentokil

Ühendkuningriigi kodanik Mary Brown, kes töötas Rentokili autojuhina, vallandati töölt, kuna 
rasedusega seotud probleemide tõttu ei olnud ta pikka aega suuteline tööl käima. Euroopa 
Liidu Kohus otsustas 1998. aastal, et selle vallandamisega rikuti Euroopa õigust. Kohus leidis, et 
tegemist oli soolise diskrimineerimisega. 

  Lisateave http://curia.europa.eu

Euroopa Liidu Kohus. Euroopa Liidu Kohtu istung suurkojas © Euroopa Liit
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6. EUROOPA KESKPANK (EKP)

Kes nad on?
Euroopa Keskpank (EKP) asutati 1998. aastal ja ta vastutab Euroopa Liidu majandus- ja 
rahanduspoliitika ning euro haldamise eest. 

Alates 2011. aasta novembrist on EKP president Itaalia kodanik Mario Draghi. 

EKP kõrgeim otsustusorgan on panga nõukogu. Nõukogu koosneb kuuest juhatuse liikmest ja euroala 
19 liikmesriigi keskpankade juhtidest. 

Ülesanded 
Üks EKP tähtsamaid ülesandeid on tagada euroala hinnastabiilsus, et inflatsioon euro ostujõudu ei 
mõjutaks. Selleks kontrollib pank ringluses oleva raha hulka. EKP määrab kindlaks intressimäärad ja 
jälgib hinnamuutusi kogu euroalal, samuti annab ta välja euro pangatähti. 

Alates 2014. aastast on EKP-l uus ülesanne, mis erineb kolmest senisest rahanduslikust ülesandest: 
pangandusjärelevalve. On kokku lepitud, et kõik euroala suured pangad kuuluvad EKP otsese 
järelevalve alla.

Toimimine
EKP teeb koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemiga (kuhu kuuluvad peale EKP kõigi ELi liikmesriikide 
riigipangad) ja on sõltumatu asutus. EKP poliitika koondub peamiselt euroala üldiste huvide kaitsmisele. 

  Lisateave www.ecb.europa.eu

Euroopa Keskpanga nõukogu, © Euroopa Liit
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2. KUIDAS KOOSTATAKSE EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTE 

Otsustamisprotsess Euroopa Liidus. Seadusandlik tavamenetlus 

MENETLUSE KÄIK
Tavaliselt (seadusandliku tavamenetluse kohaselt) koostatakse uusi ELi õigusakte niiviisi:

1. Euroopa Komisjon esitab seadusandliku ettepaneku

- kas omal algatusel,

- Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu või Euroopa Liidu Nõukogu ettepanekul või Euroopa 
kodanikualgatuse korras esitatud taotluse alusel. Euroopa Komisjonil on õigus vabalt otsustada, 
kas ta nõustub taotlusega või mitte. 

2. Euroopa Komisjoni seadusandlik ettepanek saadetakse Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile. 

3. Need kaks institutsiooni võivad ettepanekus omal äranägemisel muudatusi teha ja selle üle 
hääletada. 

4. Kui nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Liidu Nõukogu on seadusandliku ettepaneku vastu 
võtnud ja heaks kiitnud (=kompromiss), on uus eeskiri, direktiiv või määrus sündinud. 

5. Mõnikord tuleb õigusakti kohaldada tervikuna kogu Euroopa Liidus (=määrus), mõnikord aga 
tuleb see uus liidu õigusakt riigi õigusse üle võtta (=direktiiv). Viimasel juhul on riikidel sageli 

Euroopa Komisjon

EUROOPA PARLAMENTEuroopa Liidu Nõukogusse 
© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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õigus teatavad asjaolud ise kindlaks määrata. Näiteks otsustas EL, et kõigil lapsevanematel kogu 
liidus on õigus vähemalt neljakuulisele vanemapuhkusele. Igal liikmesriigil on õigus anda rohkem 
vanemapuhkust, näiteks viis kuud, kuid ta ei tohi vähendada puhkuse minimaalset kestust näiteks 
kahe kuuni. 

6. Euroopa Komisjon on kohustatud kontrollima, kas liikmesriigid või ettevõtted kohaldavad eeskirju 
õigesti. 

TEISED OTSUSTAMISPROTSESSIS OSALEVAD INSTITUTSIOONID
- Vaidluste või ebakindluse korral sekkub Euroopa Liidu Kohus. 

- Mõnikord annavad Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule nõu Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Regioonide Komitee. 

EUROOPA KODANIKUALGATUS
Kui üle miljoni kodaniku vähemalt seitsmest eri liikmesriigist on teatavale ettepanekule allkirja andnud, 
võivad nad taotleda, et Euroopa Komisjon käsitleks seda seadusandliku ettepanekuna. 

LOBIRÜHMAD
Brüsselis tegutseb umbes 30 000 lobisti, kes püüavad otsustamisprotsessi oma kasuks kallutada. Osa 
lobiste töötab ettevõtete, teised vabaühenduste või avalikke huve esindavate rühmade heaks. 

Et läbipaistvust suurendada, palutakse lobistidel end läbipaistvusregistris registreerida (http://ec.europa.
eu/transparencyregister). Mittetulundussektoris on tehtud algatusi, mille eesmärk on võimalikult selgelt 
näidata, kes kõige rohkem lobitööd teeb, kui palju raha sellele kulutatakse jne. Vt nt www.lobbyfacts.eu 
(ainult inglise keeles) ja https://corporateeurope.org. 
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3. ROLLIMÄNG:  
EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS

ARUTELUTEEMADE TAUST 
Mängus „Euroopa Parlamendi liikme rollis“ arutatakse mitut konkreetset juhtumit. Mõnel teemal on 
arutelu juba lõppenud ning EL on vastavad õigusaktid ja eeskirjad vastu võtnud. Teiste teemade 
käsitlemine on alles täies hoos. Allpool on selgitatud iga poliitilise ettepaneku tausta ja käsitlemise seisu. 
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1. SUITSETAMINE ELIS

Hetkeolukord
- Iga neljas eurooplane suitsetab. 

- 80% suitsetajatest alustab suitsetamist enne 18. eluaastat.

- Kaks kolmandikku suitsetajatest sureb suitsetamise tagajärjel. 

- Igal aastal sureb maailmas suitsetamise tagajärjel üle 6 miljoni inimese. 

- Miljonid suitsetajad põevad suitsetamisega seotud haigusi, sh vähki. 

- ELi hinnangul läheb suitsetamine Euroopa tervishoiusüsteemile maksma ligikaudu 25 miljardit 
eurot aastas

Tubakas on levinud surmapõhjus: kaks kolmandikku suitsetajatest sureb suitsetamise tagajärjel, 
neljandik ei ela vanemaks kuni 60-aastaseks. Enamasti on suitsetamist alustatud enne 18. 
eluaastat. Tubakatööstuse reklaamikampaaniad ongi suunatud just noortele. Neid kutsutakse 
„asendussuitsetajateks“, sest nad peavad asuma surnud suitsetajate asemele. Ja sigaretid tekitavad 
kiiresti sõltuvuse – kui kord suitsetama hakkad, on sellest väga raske loobuda. Peale nikotiini leidub 
sigarettides veel sadu lisaaineid, nagu suhkur, ammoniaak ja köhavaigistid, mis sõltuvuse teket veelgi 
kiirendavad. 

Mida teeb EL?
Et noored suitsetama ei hakkaks, tegeleb EL peamiselt ennetusega (et ei hakataks suitsetama) ja huvi 
vähendamisega (et võimalikult vähesed suitsetaksid või et suitsetajad suitsetamisest loobuksid). 

Sellepärast näevad ELi eeskirjad ette, et igal sigaretipakil peab olema terviseohu ühendhoiatus (pilt, 
teksthoiatus ja teave suitsetamisest loobumise tugiteenuste kohta) nende ELi liikmesriikide ametlikes 
keeltes, kus sigarette müüakse. Nii hoiatab EL ostjaid suitsetamisega seotud ohtude eest. 

Ka tubaka reklaami on piiratud: suitsetamist ei tohi propageerida. 

Lisaks kindlatele eeskirjadele tubakatoodete müügi ja reklaami kohta soovitab EL liikmesriikidel keelata 
suitsetamine riigiasutustes, samuti avalikes ja muudes ruumides. Kuid lõppkokkuvõttes otsustavad riigid 
ise, kas järgida neid soovitusi või mitte. 

Terviseohu ühendhoiatuste näited Eestist. Allikas: Euroopa Komisjon: https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_en 
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2014. aastal kiitis EL heaks rangemad tubakaeeskirjad. Need jõustusid 2016. aastal ja näevad ette 
järgmist: 

- Iseloomuliku lõhna ja maitsega, näiteks mentooliga sigaretid on nüüd keelatud. 

- Sigaretipakile trükitud hoiatus peab katma vähemalt 65% paki pinnast ja iga riigi jaoks on 
kindlaks määratud rida ühendhoiatusi (vt pilti). 

- E-sigarettide nikotiinisisalduse kohta on kehtestatud piirang. 

Esialgses ettepanekus oli juttu ka valgetest ehk „neutraalsetest“ sigaretipakkidest, mida kasutatakse 
näiteks Austraalias, aga ELi institutsioonid ei jõudnud selle üle kokkuleppele. Läbi ei läinud ka ettepanek 
tõsta kogu ELis sigarettide ostmise vanusepiir 18 aastale. 

Samas võib iga liikmesriik kehtestada rangemad eeskirjad: näiteks Prantsusmaal kehtestati alates 2016. 
aasta maist neutraalsed sigaretipakid. Prantsusmaa on Austraalia järel teine maailma riik, kus seda on 
tehtud. Ka tubaka hinnad erinevad riigist riiki. Kõigist ELi riikidest kõige odavamalt saab sigaretipaki 
kätte Bulgaarias, kus see maksab umbes 2 eurot ja 60 senti. Kõige kallimaid sigarette müüakse Iirimaal ja 
Ühendkuningriigis, kus paki hind on üle 10 euro. 
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2. MUUSIKAMÄNGIJATE MAKSIMAALNE HELITUGEVUS

Hetkeolukord
Viimase 25 aasta jooksul on muusikamängijad saanud väga populaarseks. Kõik algas Walkmani 
kassetimängijast, sellele järgnes Discman ja siis tulid MP3-mängijad. Tänapäevane muusikamängija 
on tavaliselt nutitelefoni rakendus. Muuhulgas põhjustab selliste kaasaskantavate muusikamängijate 
kasutamine aina noorematel inimestel kuulmishäireid või tinnitust. Uuringud on näidanud, et mõned 
muusikamängijad võivad tekitada sama valju mürinat nagu õhku tõusev lennuk. See võib põhjustada 
tõsiseid kahjustusi. Mõned faktid.

- Detsibelliskaala on selline: vihmasadu 50 detsibelli (dB), tavaline jutuajamine 60 dB, ööklubis 
küünib müra tihti 100 detsibellini. Helitugevuse suurendamine 10 detsibelli võrra tähendab, et 
heli on kümme korda valjem kui enne. 

- 50–100 miljonit Euroopa Liidu elanikku kuulab iga päev muusikat oma isikliku 
muusikamängijaga (MP3-mängijad, nagu iPod, või mobiiltelefoni muusikamängijad). 5–10% 
neist inimestest ähvardab kuulmiskahjustus, sest nad kuulavad muusikat liiga kaua ja liiga 
valjusti. 

- Kui liiga kaua valju muusikat kuulata, võib tekkida tinnitus – kõrvus hakkab kohisema või 
vilistama. Pikema aja jooksul võib see põhjustada kroonilist kuulmiskadu. Tinnituse all kannatab 
juba iga viies noor inimene. Iga kolmandat tabab see aeg-ajalt.

- Kõige ohtlikumad on kõrva sisse käivad kuularid, sest need suunavad heli sügavamale kõrva. 

- Kui kuulmine hakkab kaduma, siis see enam ei taastu. 

- Nii on turvaline kuulata: 80 dB juures võib kuulata kuni 40 tundi nädalas, 89 dB juures kõige 
rohkem viis tundi nädalas. 

Mida teeb EL?
Euroopa Liit kaitseb meie kõrvu. Kui teadusuuringud näitasid, milline on pikaajalise valju muusika 
kuulamise mõju, otsustas EL tegutseda. Alates 2013. aasta märtsist soovitatakse kõigi isiklike 
kaasaskantavate muusikamängijate, sealhulgas mobiiliäppide jaoks järgmist standardit:

Foto: Mimagephotos
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- ELis müüdavate muusikamängijate ja mobiiltelefonide standardne maksimaalne helitugevus 
peaks olema 85 dB.

- Kasutaja saab helitugevust käsitsi 100 detsibellini suurendada. Kui ta seda teeb, saab ta iga 20 
kuulamistunni järel hoiatuse, kus selgitatakse, mil moel tema kuulmine võib kahjustuda. 

See ELi standard on küll vabatahtlik, kuid enamasti saab liidu standarditest siiski tootjate jaoks uus 
mõõdupuu.
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3. EUROOPA DEMOKRAATIA

Hetkeolukord
- Valimistel saavad kodanikud otsustada, kes neid poliitikas esindama hakkab. Ometi läheb igal 

järgmisel korral valima aina vähem eurooplasi. Kui 1979. aastal osales valimistel 65% kodanikest, 
siis 2014. aastal veel ainult 42,6%. Paljud põhjendavad eemalejäämist kas sellega, et nad ei ole 
poliitikast huvitatud, või et nende hääl ei muuda midagi. Euroopa Parlamendi valimistel olid 
kõige suuremad kõrvalejääjad just noored (vanuses 18–24 aastat). 

- Enamik eurooplasi ei ole kohustatud hääletama. See on kohustuslik ainult Belgias, Kreekas ja 
Luksemburgis. Kõigis teistes ELi liikmesriikides on hääletamine kodanike õigus, mitte kohustus. 

- Mõned uudislood, eriti need, mida levitatakse sotsiaalmeedia kaudu, on võltsuudised. 
Idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, mis on ELi asutus, tegi 2016.–2017. aastal 
viieteistkümne kuu jooksul kindlaks 2500 võltsuudist, mis olid kirjutatud 18 keeles ja kus oli 
juttu Euroopast, Euroopa riikidest ja EList. Võltsuudised mõjutavad inimeste arusaamist EList, ja 
pahatihti mitte soodsas suunas. Sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Näiteks Brexiti referendumi 
eelse kampaania ajal levitati palju valesid ELi ja liidust lahkumise võimaliku kasu kohta. See võib 
inimesi segadusse ajada ja panna neid valeteabe põhjal hääletama. 

Mida teeb EL?
Alates 1979. aastast valivad Euroopa Liidu kodanikud iga viie aasta järel Euroopa Parlamendi 
uue koosseisu. ELi üldreegli kohaselt on tegemist otseste üldiste valimistega, mis toimuvad 
salajase hääletuse teel (üks hääl iga täisealise inimese kohta). Ühtlasi peaksid valimised põhinema 
proportsionaalsel esindatusel. Lisaks neile ühistele eeskirjadele reguleerivad valimiste korda siseriiklikud 
sätted, mis võivad olla üpris erinevad. Valida saab ainult oma kaasmaalasi või oma piirkondliku 
valimisringkonna kandidaate. Liikmesriigid otsustavad ka selle, kas valima minek on õigus või kohustus. 

Et kodanikke rohkem Euroopa poliitikasse kaasata ja liitu demokraatlikumaks muuta, on viimastel 
aastatel tehtud mitu uut algatust.

© Euroopa Liit, 2017 – Euroopa Parlament
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- Euroopa kodanikualgatus: kui vähemalt miljon kodanikku seitsmest eri riigist allkirjastab 
petitsiooni, võivad nad taotleda Euroopa Komisjonilt seadusandliku ettepaneku esitamist. 

- Esikandidaadid: viimastel valimistel 2014. aastal nimetas iga Euroopa Parlamendi fraktsioon 
oma esikandidaadi. Oli kokku lepitud, et valimistel kõige rohkem hääli kogunud fraktsiooni 
kandidaat saab uueks Euroopa Komisjoni presidendiks. Selleks osutus Jean-Claude Juncker, kes 
oli parlamendi suurima fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei esikandidaat. 

On esitatud muidki ideid, kuidas ergutada inimesi Euroopa valimistel hääletama, kuid neid ei ole seni 
teostatud. Näiteks: 

- Üleeuroopaline valimisringkond, kus Euroopa Parlamendi kandidaate valiksid kõik ELi 
kodanikud, mitte ainult nende koduriigi või piirkondliku valimisringkonna valijad. 

- Euroopa Ülemkogu eesistuja otsevalimine (Ameerika Ühendriikide presidendi otsevalimise 
eeskujul). 

On tehtud ka ettepanek muuta Euroopa Parlamendi valimistel osalemine kohustuslikuks. Seda on 
põhjendatud nii, et ainult kõigi valijate osavõtt võimaldab tegelikult teada saada, mida inimesed 
tahavad. Loodetakse, et kõik valijad on enne hääletuskabiini astumist end valikuga põhjalikult kurssi 
viinud. Sellega tagataks ühtlasi, et kedagi ei saa keelata valima minemast. Enamik liikmesriike peab siiski 
valimist õiguseks ja mitte kohustuseks ning jätab kodanikele vabaduse mitte hääletada. 

Ülimalt tähtis on see, et inimesed annaksid oma hääle õige teabe alusel. Et ELi kohta levitatavate 
valeuudiste jälile jõuda, loodi 2015. aastal idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm. See 
asutus jälitab, analüüsib ja tõrjub ELi kohta käivaid valeuudiseid, mis enamasti lähtuvad Venemaalt. 
EL ei karista valeteabe levitamise eest, sest ta on alla kirjutanud inimõiguste ülddeklaratsioonile. See 
deklaratsioon hõlmab sõnavabadust, juurdepääsu teabele ja ajakirjandusvabadust. Ajakirjandusvabadus 
tähendab, et vaba ja sõltumatu ajakirjandus võib uudiseid edastada ilma hirmutamise, sekkumise, kohtu 
alla andmise või diskrimineerimiseta.  

  Lisateave Euroopa Parlamendi valimissüsteemi kohta: :  
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.4.pdf

 Idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma veebisait ELi-teemaliste valeuudiste kohta: 
https://euvsdisinfo.eu/ (ainult inglise, saksa ja vene keeles)
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4. LOOMADE KAITSE KATSETE EEST

Hetkeolukord
Loomade õiguste eest seisvad organisatsioonid on aastaid võidelnud katseloomade õiguste eest. 
Mõnikord on katsed tarbetud ja neid ei tehta ka mingi n.ö kõrgema eesmärgi nimel, vaid tihti näiteks 
vaid kosmeetikatööstuse huvides. Järgmistel põhjustel võivad loomkatsed siiski vajalikud olla:

- Teadmiste hankimine inimeste ja loomade kohta (teadusuuringud)

- Inimeste ja loomade kaitseks ja nende tervise parandamiseks mõeldud ravimite väljatöötamine 
ja tootmine

- Toodete ohutuse katsed

- Teadasaamine, kuidas inimesi ja loomi kohelda (haridus)

Mida teeb EL?
Euroopa Liit ei taha, et loomadele asjatuid kannatusi valmistataks. Sellepärast on EL juba 
kehtestanud mitmed eeskirjad loomade heaolu parandamiseks. Näiteks ei tohi loomadel katsetada 
kosmeetikatooteid (keelatud alates 2004. aastast) ega kosmeetikatoodete koostisosi (keelatud alates 
2009. aastast). Samuti on ELis alates 2013. aastast keelatud müüa kosmeetikatooteid, mida on loomadel 
katsetatud. Mängus kasutatav seadusandlik ettepanek on seega tegelike ELi eeskirjadega väga sarnane. 
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Hetkeolukord
EL soovib eri liikmesriikide majanduse niipalju kui võimalik üheks suureks majanduseks liita, et luua 
tõeline ühtne turg. Sellises majanduses on tähtis, et inimesed saaksid ilma haldustakistusteta igas riigis 
töötada. Praegu on ELis umbes kaks miljonit vaba töökohta, mida ei suudeta täita. Eurostati andmetel 
elas 2014. aastal mõnes teises ELi liikmesriigis ainult ligikaudu 3% kõigist ELi kodanikest (15,3 miljonit 
inimest). 

Mida teeb EL?
Iga Euroopa Liidu kodanik võib töötada (ja elada) ükskõik millises teises ELi liikmesriigis, ilma et ta vajaks 
tööluba. Peale selle tuleb teisest liikmesriigist pärit töötajaid kohelda kohalike töötajatega võrdselt, mis 
tähendab, et neil on samad töötingimused (palk, puhkepäevade arv jne) nagu selle riigi kodanikel. Need 
töötajad maksavad vastuvõtvale liikmesriigile sotsiaalkindlustusmakseid (makse) ning neil on samad 
sotsiaaltoetused ja maksusoodustused nagu selle liikmesriigi kodanikel. 

Siiski kehtivad mõnes liikmesriigis uute liikmesriikide kodanike vaba liikumise piirangud. Praegu 
kehtivad sellised piirangud ainult Horvaatia kodanike suhtes. Piirangud tuleb kaotada hiljemalt 2020. 
aasta juuliks. 

EL tahab luua liidu piires töötajate liikuvust soodustava keskkonna. Selleks on näiteks kehtestatud 
Euroopa ravikindlustuskaart, kooskõlastatud sotsiaalkindlustussüsteeme ja pensioniõigusi. 

Teistsugused reeglid kehtivad nende jaoks, keda tööandja saadab ajutiselt teise liikmesriiki teenuseid 
osutama (lähetatud töötajad), samuti piirialatöötajate suhtes, kes elavad oma riigis, kuid töötavad teises 
liikmesriigis. 

5. TEISES ELI LIIKMESRIIGIS TÖÖTAMINE. TÖÖTAJATE VABA LIIKUMINE 
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6. ELI SÕJAVÄGI? 

Hetkeolukord
Kaubanduses on EL hiiglane: kaubavahetus liidu sees ja välisriikidega moodustab ülemaailmsest 
kaubandusest umbes viiendiku. Kuid välispoliitikas on ELi liikmesriikidel sageli erinevad arvamused ja 
liidul puuduvad oma relvajõud, et oma häält maailmapoliitikas kuuldavaks teha. Välis- ja kaitsepoliitika 
on endiselt riiklikud valdkonnad, kus lõplik otsus jääb liikmesriikidele. 

Mida teeb EL?
Juba siis, kui Euroopa koostöö 1950. aastatel algas, leidus neid, kes toetasid Euroopa armee loomist. 
Seda kava ei ole siiski kunagi teoks tehtud. Igal liikmesriigil on oma sõjavägi ja ta otsustab iseseisvalt, 
kas, kuidas ja millal seda kasutada. 

Aga ELil on siiski mõned vahendid kriisiolukordadesse sekkumiseks. 

- Alates 2007. aastast on liidul lahingugrupid. Praegu on lahingugruppe 18 ja igaühte neist 
kuulub 1500 meest ja naist. Neid saab kasutada sõjaliseks sekkumiseks kriisiolukordades ja nad 
on ELi keskjuhtimise all. Euroopa Ülemkogu peab nende kasutamise üle otsustama ühehäälselt. 

- Peale selle on võimalik saata välisriikidesse ELi ajutisi missioone, mida kasutatakse rahukaitseks, 
konfliktide ennetamiseks ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks. Vägesid saadetakse kahte 
tüüpi missioonidele:

- tsiviilmissioonid (nt politseijõudude koolitamine)

- sõjalised operatsioonid (nt piraatide vastu)

 Euroopa Ülemkogu otsustab iga ajutise missiooni üle eraldi. Liikmesriigid osalevad 
vabatahtlikkuse põhimõttel. EL on juba lõpule viinud paarkümmend sõjalist tsiviilmissiooni. 
Tuntud näited on taastamistööd pärast Indoneesia Acehi provintsi tabanud tsunamit ja võitlus 
Aafrika Sarve vetes tegutsevate piraatidega. 
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Tähtis on teada, et ELi sekkumine toimub alati ÜRO suuniste kohaselt ja tihedas koostöös NATOga. 

Välis- ja kaitsepoliitika valdkonna koostöö tiheneb. 

- Euroopa Kaitseagentuur hoolitseb selle eest, et liikmesriigid ostaksid sõjavarustust ühiselt 
ja korraldaksid kaitsetehnoloogia teemalisi ühisuuringuid. Selline koostöö võimaldab kulusid 
vähendada. 

- Viimastel aastatel on EL saanud ka oma diplomaatilise teenistuse – Euroopa välisteenistuse, 
mis kooskõlastab liikmesriikide tegevust. 

Kuid tõelist Euroopa kaitsepoliitikat praegu ei ole. Paljud liikmesriigid leiavad, et nad ei peaks välisasjade 
üle otsustamise õigust ELile loovutama. Ka liikmesriikide seisukohad ELi rahvusvahelise rolli asjus ei 
lange alati kokku. 
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7. EL JA GLOBAALNE SOOJENEMINE

Hetkeolukord
- Tööstusrevolutsioonist alates on Maa temperatuur juba 1°C võrra tõusnud. Selle põhjuseks on 

99% kindlusega inimtegevus, täpsemalt kasvuhoonegaaside heide. 

- 2°C temperatuuritõusu korral ei ole me enam võimelised kontrollima selle tagajärgi 
(üleujutused, tugevad tormid, merepinna tõus jne).

- Rohkem kui 80% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest tuleneb otseselt energiatarbimisest ja 
-tootmisest.

- EL tekitab 11% maailma kasvuhoonegaaside heitest.

Maakera temperatuur tõuseb. Seda põhjustab massiline fossiilkütuste kasutamine (näiteks transpordis 
bensiin ja diiselkütus, elektrijaamades kivisüsi, majade kütmisel gaas). Peamised fossiilkütuste kasutajad 
on lääneriigid. ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) rahvusvahelistes teaduslikes 
aruannetes räägitakse sellest juba aastaid. Temperatuuri tõus on nii Euroopas kui ka mujal maailmas 
juba praegu põhjustanud merepinna tõusu, tugevamaid ja sagedasemaid torme, arvukamalt põudu ja 
metsatulekahjusid ning ka suuremaid üleujutusi. 

Mida teeb EL?
EL tunnistab, et kui kliima soojenemise vastu midagi ette ei võeta, läheb see (kuni kümme korda) 
kallimaks kui viivitamatu tegutsemine. Seetõttu on liit tegevusse asunud. 

Kuni 2020. aastani kehtib endiselt nn 20-20-20-plaan. Eesmärk on 2020. aastaks

- suurendada taastuvenergia kasutamist (vähemalt 20% kogu elektrienergiast peaks tulema 
näiteks päikese- ja tuuleenergiast);

- vähendada CO2 heitkoguseid (1990. aastaga võrreldes 20%);

- vähendada energiatarbimist (1990. aastaga võrreldes 20%).

Foto: Bill Gabbert
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Vahepeal on sõlmitud uus kokkulepe, mis kehtib kuni 2030. aastani. Jõupingutused tuleks suunata 
järgmisele:

- taastuvenergia osakaalu suurendamine (2030. aastaks vähemalt 27%);

- heitkoguste vähendamine, nt tööstuse CO2 heitkoguste vähendamise teel (2030. aastaks 40% 
vähem);

- energiatarbimise vähendamine, tõhusamad seadmed ja hästi isoleeritud hooned (2030. aastaks 
vähemalt 27% väiksem energiatarbimine).

ELi pikaajalise strateegia, nn vähese CO2-heitega majanduse tegevuskava kohaselt tuleks 2050. aastaks 
heitkoguseid vähendada 80%. 

Kuna globaalse soojenemise tagajärjed on juba märgatavad, on Euroopa Komisjon avaldanud 
kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia. Liikmesriigid peavad koostama riiklikud 
tegevuskavad, et end kliimamuutuse vältimatuteks tagajärgedeks ette valmistada. Näiteks kuulub 
nendesse kavadesse tammide ehitamine kaitseks tormide eest. 

EL osales silmapaistvalt ka ülemaailmsetes läbirääkimistes, mille tulemusel saavutati 2015. aastal globaalse 
soojenemise vastaseks tegevuseks õiguslikult siduv Pariisi kokkulepe. Liit ratifitseeris Pariisi kokkuleppe 
2016. aasta oktoobris. Selle kokkuleppega lubasid riigid, et püüavad hoida kliimasoojenemise alla 2°C ja 
eelistatavalt alla 1,5°C. Pariisi kokkulepe kehtib alates 2016. aasta novembrist. 
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8. PAGULASED EUROOPAS 

Hetkeolukord
Järjest sagenevad konfliktid kogu maailmas sunnivad üha rohkem inimesi kodust põgenema. ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) hinnangul esineb praegu sundrännet enneolematult palju: 
kogu maailmas on 2017. aasta seisuga 65,6 miljonit põgenikku, mida on rohkem kui kunagi varem. 13% 
migrantidest ehk rändajatest* viibib Euroopas. Ränne Euroopa riikidesse kasvas järsult 2015. aastal ning 
sellest ajast alates on varjupaigataotluste* arv samuti järjepidevalt kasvanud. Iga liikmesriik üritas selle 
ootamatu olukorraga omal viisil toime tulla. ELi kuulumise tõttu – enamiku liikmesriikide vahel on ju 
avatud piirid – mõjutab iga liikmesriigi poliitika aga paratamatult ka teisi. Nii muutus hädavajalikuks ELi 
ühtne käsitus. 

Euroopa välispiirid on hoolikalt kaitstud, seepärast kutsutakse Euroopat mõnikord „Euroopa kindluseks“. 
Rändajad on sunnitud maksma inimkaubitsejatele suuri summasid, et lasta end ohtlikke teid pidi ELi 
smugeldada. Tuntud marsruut viib üle Vahemere ning inimesed üritavad tihti ohtlikes oludes meritsi 
Euroopasse jõuda. Hinnanguliselt hukkus merel 2014. aasta algusest 2017. aasta oktoobrini 20 172 
inimest (Missing Migrants Project). 

        * Põhimõisted:

Migrant ehk rändaja: inimene, kes mingil põhjusel oma päritoluriigist lahkub. Üldtermin. 

Pagulane ehk põgenik: kindlat liiki rändaja – isik, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma 
tagakiusamise, sõja või vägivalla tõttu. Tagakiusamist on ta kogenud eelkõige rassi, usu, 
kodakondsuse, poliitiliste vaadete või teatavasse ühiskonnarühma kuulumise tõttu.

Varjupaigataotleja: kui pagulane teisest riigist abi otsib, tuleb tal esitada varjupaigataotlus, 
et ta ametlikult pagulaseks tunnistataks ning et tal oleks õigus saada õigusabi ja materiaalset 
toetust. Pagulane on varjupaigataotleja seni, kuni tema taotlust läbi vaadatakse.

Foto: FreedomHouse
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Mida on teinud EL?
Igal liikmesriigil on oma varjupaigapoliitika. Kõik ELi liikmesriigid peavad aga järgima Euroopa ühist 
varjupaigasüsteemi (Dublini määrus), millega on ette nähtud ühtsed miinimumnormid selle kohta, 
kuidas varjupaigataotlejaid kohelda ja nende taotlusi käsitleda. Selle raames on kindlaks määratud, et: 

- varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutab see liikmesriik, kus rändaja ELi territooriumile 
siseneb; 

- varjupaigataotlejal on seni, kuni tema varjupaigataotlust läbi vaadatakse, õigus peavarjule, 
toidule ja elementaarsetele teenustele, mille peab tagama tema taotlust läbi vaatav 
liikmesriik;

- rändaja saab ELis varjupaika taotleda ainult ühe korra – kui üks liikmesriik tema taotluse 
tagasi lükkab, ei saa ta enam teises liikmesriigis uut taotlust esitada. Selleks kantakse kõikide 
varjupaigataotlejate sõrmejäljed varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmete võrdlemise 
süsteemi Eurodac. 

2015. aastal algatas EL ka mitu ajutist kriisimeedet, kuna Euroopasse saabus järsku kontrollimatu voog 
rändajaid ja varjupaigataotlejaid. 

- 2015. aastal esitas Euroopa Komisjon kava jagada varjupaigataotlejad liikmesriikide vahel ära, 
et nende ülalpidamiskulud võrdsemalt jaguneksid. Selle ümberpaigutamiskava kohaselt pidi 
160 000 Eritreast, Iraagist ja Süüriast pärit varjupaigataotlejat Itaaliast ja Kreekast ülejäänud 
liikmesriikidesse viidama, et Lõuna-Euroopa riikide koormat vähendada. Ümberpaigutamise 
aluseks võeti liikmesriikide rahvaarv ja majanduslik olukord. Ühtlasi loodi kohtades, kuhu saabub 
arvukalt varjupaigataotlejaid (näiteks Kreekas ja Itaalias), nn esmase vastuvõtu keskused. 
Nendes keskustes toimub varjupaigataotlejate registreerimine ja nendelt sõrmejälgede 
võtmine. 

- Ümberasustamiskava ei toiminud aga nii, nagu Euroopa Komisjon oleks tahtnud, ning rändajaid 
saabus ELi üha juurde. Selle takistamiseks sõlmis EL 2016. aasta aprillis Türgiga kokkuleppe, 
mille kohaselt saadetakse iga Kreekast Türki tagasi saadetud rändaja kohta Türgist ametlikult üks 
pagulane ELi. Kreekast saadetakse selle kava kohaselt tagasi need, kes ei kvalifitseeru varjupaika 
saama või kes on varjupaigataotluse tagasi võtnud. Selles kavas osalemise eest maksab EL 
Türgile kuus miljardit eurot pagulaste majutamise toetamiseks. 

- Võetud on ka muid meetmeid: 

- laiendatud on operatsioone merel,

- pidurdatud on rändevoogu, muu hulgas rändajate päritoluriikide toetamise kaudu,

- inimkaubitsejate tegevuse vastu võideldakse tõhusamalt.

Alates 2015. aastast valitsev olukord on paljude liikmesriikide varjupaigamehhanismid ja Schengeni 
ala süsteemid, aga ka Euroopa ühise varjupaigasüsteemi üle koormanud. Nii on ilmsiks tulnud Dublini 
süsteemi nõrgad küljed. 

Sellepärast töötas Euroopa Komisjon 2016. aasta aprilliks välja uue kava, kuidas Euroopa ühist 
varjupaigasüsteemi põhjalikult reformida. Kava keskmes on alaline ümberasustamissüsteem, nii 
et kõik liikmesriigid aitaksid tulevaste rändekriiside korral üksteist, olenemata sellest, kuhu rändelaine 
suundub. Lisaks nähakse ELi sisenemiseks ette seaduslikud võimalused. 2017. aasta sügise seisuga oli 
kava liikmesriikides ja Euroopa Parlamendis veel arutamisel. 
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9. EL JA LAPSTÖÖJÕUD 

Hetkeolukord
- Maailmas töötab 150 miljonit last vanuses 4–16 aastat väga halbades tingimustes, nii et tihti ei 

saa nad ka koolis käia. 

- Vaid iga viies lapstööline saab palka, sedagi enamasti väga vähe. 

- Enamasti töötavad lapsed põllumajandussektoris, ent paljusid kasutatakse ka tehastes ja 
tekstiilivabrikutes. 

- Lapstööjõu kasutamine on eriti levinud Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. 

- Kui lapstööjõu kasutamine kogu maailmas ära keelata, kasvaks maailma majandus 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul 20 %.

 

Mida on teinud EL?
Tööstusrevolutsiooni ajal oli lapstööjõu kasutamine Euroopas tavapärane. Protestid selle vastu 
hakkasid hoogustuma alles 19. sajandi lõpus, kuid lapstööjõu kasutamine kadus Euroopas alles siis, kui 
kooliharidus kohustuslikuks muudeti. Kohustuslik üldharidus kehtestati Inglismaal aastatel 1870–1880, 
Prantsusmaal aastal 1882 ja Hollandis aastal 1900. Eestis muudeti algharidus kohustuslikuks 1920. 
aastal, ehkki juba 1897. aasta rahvaküsitluse järgi oli kirjaoskuse tase Eestis 79,9%, st kogu Vene keisririigi 
kõrgeim. 

Tänapäeval on lapstööjõu kasutamine ELis keelatud, ehkki seda tuleb mõnes kohas ikka veel ette. ELis 
on aga veel müügil laste valmistatud tooteid. Võimalik, et teie riided või põrandaplaadidki on laste 
valmistatud. 

1990. aastatel kõlas ELis üleskutseid lisada Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglistikku ka 
sotsiaalsed tingimused. See tähendanuks lapstööjõu kasutamise kaotamist ning kõikidele töötajatele 
teatavate miinimumõiguste tagamist. Arenguriigid olid aga kindlalt selle vastu ja väitsid, et see on 
lihtsalt ettekääne rikkamate riikide turgude sulgemiseks vaesemate riikide toodete ees. Sotsiaalsete 
klauslite lisamise teema muutus nii hellaks, et see jäigi WTO reeglistikku võtmata. 

Hiljem on veel mitu korda püütud lapstööjõu abil valmistatud toodete müüki keelata. Seni viimane 
katse tehti aastatel 2007–2010 Hollandis. See ei pälvinud aga teistelt liikmesriikidelt piisavalt toetust. 

Foto: Diana Kosaric
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10. PRIVAATSUS INTERNETIS

Hetkeolukord
- 2008. aastal oli Androidi süsteemi jaoks olemas 800 rakendust. 2015. aasta alguseks oli neid 1,5 

miljonit ja 2017. aastaks 3,5 miljonit.

- Enam kui 65% ELi täiskasvanutest on nutitelefon. 

- 2016. aastal kasutas 71% ELi elanikkonnast internetti iga päev. 2006. aastal oli see näitaja ainult 
31%.

- Facebook, Google ja Instagram, aga ka teised, müüvad postitatud pilte ja videoid ning 
kasutajate isikuandmeid ettevõtetele edasi. 

Internet on inimeste igapäevaelu täielikult ümber kujundanud. Me kasutame seda üha rohkem ning 
oleme sotsiaalmeedias ja igasuguste rakenduste kasutamisel äärmiselt aktiivsed. Kuid mündil on ka 
pahupool – internet ei paku uusi võimalusi ainult erakasutajatele, vaid ka ettevõtetele ja valitsustele, 
võimaldades neil meie isikuandmeid ära kasutada. On selgunud, et internetikasutajaid jälgitakse 
kullipilgul. See aga tähendab, et meie õigus eraelu puutumatusele on ohtu sattunud. 

Mida on teinud EL?
Kehtivad eraelu puutumatust kaitsvad ELi normid jõustusid 1995. aastal, mis tähendab, et uude 
tegelikkusesse need ei sobi. Sellepärast töötas Euroopa Liit kodanike eraelu puutumatuse kaitseks välja 
uue isikuandmete töötlemise määruse, mis kiideti heaks 2016. aastal ja mis jõustub 2018. aasta kevadel. 
Tänu sellele on inimestel võimalik ise otsustada, millist teavet nad jagada tahavad. Samuti muudetakse 
olukord ettevõtete jaoks selgemaks, sest kogu ELis hakkab kehtima üks reeglistik. 

Uued eeskirjad hõlmavad järgmist:

- Õigus olla unustatud: veebiettevõte peab inimese isikuandmed tema taotluse korral kustutama. 
Selle õiguse kasutamine on piiratud, kui andmeid on vaja ajaloo, teaduse või rahvatervise 
huvides. 

- Selge ja kinnitav nõusolek: inimesed peavad andma ettevõtetele sõnaselge loa oma andmete 
kasutamiseks. Vaikimine ei tähenda enam automaatselt nõusolekut.

- Andmete ülekantavus: inimesel on õigus kanda oma andmed üle teise teenusepakkuja juurde, 
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näiteks võtta need kaasa uue telefoniteenuse pakkuja juurde, kaotamata seejuures vana 
numbrit või saadud sõnumeid.

- Tõsise infolekke, st andmete häkkimise korral peavad ettevõtted ja organisatsioonid sellest 
riiklikku järelevalveasutust viivitamatult teavitama. 

- Eraelu puutumatust käsitlevaid nõudeid tuleb tutvustada selgelt ja mõistetavalt.

- Nende rikkumise eest saab ettevõttele määrata trahvi, mille suurus on kuni 4% ettevõtte kogu 
ülemaailmsest aastakäibest.

52  /  EUROPE@SCHOOL



2. ELI VÄÄRTUSED: 
     MIDA ARVAD SINA?
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TÖÖLEHT

MINU VÄÄRTUSTE KAART

Väärtused Mõtted Kas see 

on ELi 

prioriteet?

Demokraatia Süsteem, kus rahvas valitseb (enamasti 

valitud esindajate kaudu).

POOLDAN / 

EI POOLDA

Vabadus Meil on vabadus teha, öelda ja mõelda, 

mida tahame. Vabadus tähendab ka seda, et 

me ei ole vangid ega orjad. 

POOLDAN / 

EI POOLDA

Solidaarsus Me oleme kõikide teistega seotud ja 

vastutame üksteise eest. Solidaarsus 

tähendab üksteise toetamist suuremas 

rühmas. 

POOLDAN / 

EI POOLDA

Võrdõiguslikkus Kõik inimesed on oma seisuselt võrdsed 

ning neil on võrdsed õigused (seaduse ees) 

ja võimalused. 

POOLDAN / 

EI POOLDA

Õiglus ja 

õigusriik

Kõik inimesed ja institutsioonid peavad 

järgima selgeid ja õiglasi seadusi. 

POOLDAN / 

EI POOLDA

Inimõiguste  

austamine

Inimõigused, st põhiõigused ja 

-vabadused on olemas igal inimesel. Neid 

tuleb alati austada ja kaitsta.

POOLDAN / 

EI POOLDA

Sallivus/pluralism Me lubame ja austame mitmesuguste 

arvamuste ja käitumisviiside 

kooseksisteerimist ühiskonnas, isegi kui 

mõni neist meile ei meeldi või kui me 

nendega nõus ei ole.

POOLDAN / 

EI POOLDA

Inimväärikuse 

austamine

Inimeste kehalist ja psühholoogilist 

puutumatust tuleb alati austada.

POOLDAN / 

EI POOLDA
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1. SINA VALID EUROOPA PARLAMENDI 
KOOSSEISU! 

Otsevalimised on kõige vahetum võimalus oma arvamust avaldada. Euroopa Parlamenti on iga viie 
aasta järel toimuvate otsevalimiste teel valitud alates 1979. aastast. Kõik vähemalt 18-aastased ELi 
kodanikud saavad valida, kes neid Euroopa Parlamendis esindab. Erandiks on Austria, kus saadakse 
hääleõiguslikuks juba 16-aastaselt. 

KUIDAS EUROOPA PARLAMENDI LIIKMEID VALITAKSE? 

Euroopa Parlamenti kuulub kuni 751 liiget. Eestist valitakse sinna 6 esindajat. See, mitu parlamendiliiget 
ühte või teist riiki esindab, määratakse kindlaks vastavalt riikide rahvaarvule. Kõige väiksemaid riike 
esindab vähemalt 6, kõige suuremat aga 96 liiget (kõige suurema rahvaarvuga liikmesriik (81 miljonit 
elanikku) on Euroopas Saksamaa). Kuus esindajat on väikestel liikmesriikidel, nagu Küpros, Eesti, 
Luksemburg ja Malta. Üksikasjalikke andmeid selle kohta, kui mitu parlamendiliiget mingit riiki esindab, 
leiab aadressilt www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html. 

Viimatised valimised toimusid 2014. aasta mais ning 2019. aasta kevadel toimuvad järgmised. Siis on ka 
teil võimalus oma esindaja valida! 
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KUIDAS TOIMUVAD EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED EESTIS?
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad ühes üleriigilises valimisringkonnas. Valimistulemused tehakse 
kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel, kasutades erakondade avatud nimekirju.

 Tabel: Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste tulemused Eestis ning valitud liikmete jagunemine 
Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahel. 

Erakond % häältest
Kohtade 

arv
Fraktsioon Euroopa Parlamendis

Erakond Isamaa ja 
Res Publica Liit

13,9 1
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) 
fraktsioon (PPE)

Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond

13,6 1
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon 
Euroopa Parlamendis (S&D)
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide 
fraktsioon (ECR)

Eesti Reformierakond
Eesti Keskerakond

24,3 
22,4

2 
1

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu 
fraktsioon (ALDE)
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade 
Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (GUE/NGL)

Sõltumatu kandidaat 
(Indrek Tarand)

13,2 1
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon (Verts/
ALE)
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon 
(EFDD)
Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon (ENF)
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Euroopa Parlamendis praegu Eestit esindavate liikmete loetelu leiate aadressilt www.europarl.europa.
eu/meps/et/search.html?country=EE. 
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VALIMINE TULEMUSED KOGU EUROOPA LIIDU
Allpool näete ülevaadet sellest, kuidas eurooplased 2014. aastal tervikuna hääletasid. Välja on toodud 
iga Euroopa Parlamendi fraktsiooni liikmete arv ametiajal 2014–2019. 

MIDA NAD TEEVAD?
Kõik, mida parlamendiliikmed ametis olles teevad, on avalik, sh see, kuidas nad täiskogu istungitel 
hääletavad, kui sageli nad kohal on või puuduvad ning milliseid seadusandlikke ettepanekuid nad 
teevad. 

Neid andmeid kogub veebisait VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) ja igaühel on võimalik nende 
andmetega seal tutvuda (inglise keeles).
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2. SINA VALID EESTI JUHID
Liikmesriikides toimuvad valimised on samuti ELi tasandi otsustamisprotsessi seisukohast olulised. 
Näiteks kuuluvad Euroopa Liidu Nõukogusse liikmesriikide ministrid. Teadupärast on nõukogul aga 
seadusandlik võim, mida ta jagab Euroopa Parlamendiga (vt Euroopa Liidu institutsioone käsitlevat 
peatükki). 

Teine oluline institutsioon on Euroopa Ülemkogu, mis koondab liikmesriikide riigipäid ja valitsusjuhte, 
kes valitakse ametisse samuti liikmesriikides toimuvatel valimistel. 

Eestis korraldatakse riiklikud, kohalikud ja Euroopa Parlamendi valimised kõik üksteisest eraldi. Süsteem 
on riiklikel ja kohalikel valimistel peaaegu sama. Pärast valimisi peavad võitjateks peetavad erakonnad 
pidama omavahel läbirääkimisi, et saavutada enamusvalitsus.

Valimiste liik 
(nt presidendi- 
või parlamen-
divalimised) 

Mitme 
aasta 
tagant?

Mis/kes valimiste tulemusel 
ametisse astub (president, 
parlamendikoosseis...)?

Riigipea/
valitsusjuht

Järgmised 
valimised

Parlamen-
divalimised

4 Uus parlamendikoosseis ja valitsus. Valitsusjuht: 
peaminister

Kevad 2019

  Eesti riigikorra kohta leiab lisateavet aadressilt www.estonica.org/et/Riik  

  Kõikide riigiasutuste või kohalike omavalitsuste alluvusse kuuluvate asutuste struktuur on hästi 
välja toodud aadressil www.riigipilt.ee.
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3. MUUD VÕIMALUSED OSALEDA
Euroopa juhtimises saab oma sõna sekka öelda ja kodanikuaktiivsust üles näidata ka muul ajal kui vaid 
valimisperioodil. Allpool toome välja mõned võimalused.

1. EUROOPA KODANIKUALGATUS 
Euroopa kodanikud saavad Euroopa kodanikualgatuse kaudu taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks 
nende meelest vajalikul teemal õigusakti ettepaneku. Kui kodanikualgatuse jaoks piisaval hulgal allkirju 
kokku saadakse, on Euroopa Komisjon kohustatud ettepaneku kaalumisele võtma. Komisjon ei pea siiski 
õigusakti ettepanekut esitama, kui ta seda ei soovi. 

Euroopa kodanikualgatuse tingimused: 

• Algatuse saab teha ainult valdkondades, kus ELil on õigus õigusakte vastu võtta. See tähendab, 
et keegi ei saa nõuda, et Euroopa Komisjon võtaks vastu seadusandliku ettepaneku selle kohta, 
milliseid aineid koolis valida saab, sest selle otsuse tegemine on riigi pädevuses. 

• Algatuse peab allkirjastama vähemalt miljon ELi kodanikku. 

• Algatuse allkirjastajad peavad esindama vähemalt 7 liikmesriiki 28st, kusjuures igast riigist on 
vaja teatavat miinimumarvu ettepaneku toetajaid. 

  Euroopa kodanikualgatuse kohta leiab rohkem teavet aadressilt http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/basic-facts?lg=et. 

2. DEBATING EUROPE
Euroopa ja selle probleemide arutamine koolis või pere- ja sõprade ringis aitab Euroopa-teemalist 
mõttevahetust elavana hoida. Ka internet pakub aruteluvõimalusi. Üks neist on algatus Debating 
Europe (www.debatingeurope.eu), mille veebisaidil saab inglise ja saksa keeles teiste eurooplaste või 
Euroopa ja/või rahvusvaheliste liidritega mõtteid vahetada. 

3. KONTAKTEERUGE EESTI ESINDAJATEGA EUROOPA  
PARLAMENDIS 

Parlamendiliikmetega saab ka otse ühendust võtta. Eesti parlamendiliikmete nimed, kontaktandmed 
ja veebisaitide lingid on kättesaadavad aadressil www.europarl.europa.eu/meps/et/search.
html?country=EE. 
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4. OSALEMINE EUROOPA NOORTEÜRITUSEL EYE
Iga kahe aasta tagant korraldab Euroopa Parlament 8000 noorele (vanuses kuni 30) spetsiaalse ürituse, 
et neile rohkem kõlapinda anda. Järgmine noorteüritus toimub 1. ja 2. juunil 2018 Euroopa Parlamendis 
Strasbourgis. Seal teevad noored ettepanekuid Euroopa tuleviku kohta ja peavad arutelusid Euroopa 
liidritega. 

Kõige konkreetsemate noorteüritusel arutatud ettepanekute kohta koostatakse aruanne, mis 
jagatakse pärast Euroopa Parlamendi liikmetele laiali. Mõned osalejad saavad kõige küpsemaid ideid 
parlamendikomisjonides tutvustada ja neile parlamendiliikmetelt tagasisidet paluda.

  Euroopa noorteürituse kohta saab lisateavet aadressilt  www.europarl.europa.eu/european-youth-
event. 

5. VABATAHTLIK TÖÖ VÕI PRAKTIKA
Euroopa noortel on vabatahtlikutööks või Euroopa Liidu institutsioonides praktika tegemiseks palju 
võimalusi. 

Näiteks Euroopa solidaarsuskorpus võimaldab noortel vanuses 18–30 teha 2–12 kuud 
vabatahtlikutööd kas omaenda koduriigis või mõnes teises ELi liikmesriigis. Sellega aidatakse inimesi ja 
kogukondi ning muu hulgas puudutavad solidaarsusprojektid kliimaküsimusi ja energeetika valdkonda. 
Lisateavet saab aadressilt https://europa.eu/youth/SOLidARITY_et.  

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus võimaldab teha 1–18 kuud täiskohaga vabatahtlikutööd 
humanitaarabi projekti juures mõnes maailma riigis. Vabatahtlikuna saab osaleda ka veebipõhistes 
projektides. Lisateavet saab aadressilt http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-
volunteers_en (ainult inglise või prantsuse keeles). 

Euroopa vabatahtlik teenistus on programmi „Aktiivsed noored“ osa. See võimaldab noortel vanuses 
17–30 veeta kaks nädalat kuni aasta välismaal. Lisateavet saab aadressilt https://europa.eu/youth/eu/
article/46/73_et. 

  Teave kõigi Euroopa noortele mõeldud võimaluste kohta on koondatud Euroopa Noorteportaali 
veebisaidile  https://europa.eu/youth

6. INDIVIDUAALNE VAHETUSPROJEKT PROGRAMMIGA  
„ERASMUS+“ 

Kõik on kuulnud programmist „Erasmus+“, mille raames korraldatakse üliõpilasvahetusi. Ehk saab 
teistki varsti selle osaleja. Aga kas teadsite, et selle kaudu on võimalik ka ise noortevahetuse projekte 
korraldada ning seda saate te teha juba praegu? Lisateavet saab programmi Eesti aadressilt  
www.erasmuspluss.ee. 
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