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Rooma lepingute 60. aastapäev on sobiv hetk mõtisklemaks Euroopa Liidu tuleviku üle. 
Ennekõike tuleb selleks vaadata homsesse päeva, aga samuti tuleks hinnata möödunud 
kümnendeid. Ajal, mil demokraatlikke ja arenenud majandusega riike seniajani juhtinud 
põhimõtted näivad kõikuma löövat, on olulisem kui kunagi varem tuletada meelde 
Euroopa integratsiooni algsed eemärgid.

Euroopa lugu räägib rahust, demokraatiast, solidaarsusest ja vabadusest, ent samuti 
jõukusest, võrdsusest, heaolust ja jätkusuutlikkusest. Praegusel ajalooliste valikute 
tegemise ajal tasub meenutada meid liitvaid euroopalikke põhimõtteid ja meie ühiseid 
kordaminekuid. 

Aeg-ajalt oleme kogenud tagasilööke ning vahel võivad meie ees seisvad tõkked näida 
ületamatud. Just sellepärast on vaja võtta aega, järelemõtlemise ja otsuste tegemise jaoks. 
Ehk tasuks alustuseks võtta kokku see, kuhu Euroopa aja jooksul jõudnud on.



„Inimesed ei tohi unustada, et mitte 
Issand ei kingi oma loodule rahu, vaid 
me ise kingime selle üksteisele.“
Elie Wiesel, holokausti üleelanu ja 1986. 
aasta Nobeli rahupreemia laureaat
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Euroopa kirjapandud ajaloo kõige pikem rahu ja stabiilsuse periood algas Euroopa 
ühenduste loomisega (Teise maailmasõja lõpust on praeguseks möödunud 70 aastat). 

Et tunnustada seda, mida Euroopa Liit on teinud, muutmaks suurem osa Euroopast 
„sõdivast maailmajaost rahu maailmajaoks“, anti talle 2012. aastal Nobeli rahupreemia. 

Euroopa jaoks on tähtis nii tema enese kui ka kõigi teiste rahu: maailmas, kus on käimas 
enam kui 40 relvakonflikti, annab Euroopa Liit Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
rahuvalvemissioonide käsutusse kõige rohkem väeüksusi.

Rahu



„Praegu kuulub Euroopa Liitu palju riike, 
mis 1988. aastal, kui meie alustasime oma 
teed demokraatia poole, ei nautinud veel 
demokraatliku ühiskonna vilju. […] 
Ent nad jõudsid meist ette. Nemad läksid  
edasi ja meie jäime maha.“
Aung San Suu Kyi, Birma poliitik ja 1991.  
aasta Nobeli rahupreemia laureaat
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1957. aastal oli ELi praegustest liikmesriikidest vaid kaheteistkümnel 
demokraatlik riigikord. Tänaseks on neid 28.

EL on maailma suurim demokraatlike riikide liit. 

Kõigil Euroopa Liidu kodanikel on sõltumata nende elukohast õigus 
hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, samuti 
kohalikel valimistel.

Maailma kümne kõige kõrgema valimisaktiivsusega riigi hulgas on 
kuus ELi liikmesriiki.

Demokraatia



„Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõikes 7 ehk solidaarsusklauslis 
[…] on sätestatud, et kui üht riiki tabab rünnak, on kõigil 
liikmesriikidel kohustus talle abi anda, sest meie vastane ei ole 
Prantsusmaa vaenlane, ta on Euroopa vaenlane.“
François Hollande, Prantsusmaa president
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13. novembril 2015 Pariisis toimunud terroriaktide järel taotles Prantsusmaa terrorismiohuga 
võitlemiseks liikmesriikidelt vastastikust abi. Vastus oli viivitamatu ja ühehäälne.

Ei möödunud kahte nädalatki, kui mitu liikmesriiki, sealhulgas Saksamaa, Ühendkuningriik, 
Belgia, Eesti, Slovakkia ja Sloveenia, olid lubanud anda sõjalist abi Süürias või Iraagis 
toimuvates operatsioonides Islamiriigi vastu või muudes Euroopa Liidu julgeoleku- ja 
kaitsemissioonides. Nimetatutele järgnesid õige pea ülejäänud liikmesriigid.

Euroopa on solidaarne ka majandusküsimustes: ELi rahastamine moodustab rohkem kui 
kümnes riigis enam kui 40 protsenti avaliku sektori investeeringutest.

Solidaarsus



„Me hoiame pea püsti, 
maksku see siis mis 
maksab, sest vabadusel 
pole hinda.“
Lech Wałęsa, Poola poliitik ja 1983.  
aasta Nobeli rahupreemia laureaat
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Vabadus on üks Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ELi põhiväärtustest. Muuhulgas 
annab see kodanikele õiguse Euroopa Liidus vabalt liikuda ja ükskõik kuhu elama asuda.

Üksikisiku vabadused on kaitstud põhiõiguste hartaga. Nende hulka kuuluvad eraelu 
austamine ning mõtte-, usu-, kogunemis-, sõna- ja teabevabadus.

ELi liikmesriigid moodustavad ühe kolmandiku kõigist maailma vabadest riikidest. 

Euroopa on maailma mastaabis kõige vabam maailmajagu ja kuulub rahvusvaheliste 
pressivabaduse pingeridade tippu.

Vabadus
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„Poola astumine Euroopa Liitu 2004. aastal oli 
riigi jaoks pöördelise tähtsusega. […] Majanduslik 
ja sotsiaal-poliitiline tulu, mis tõusis seaduste 
vastavusse viimisest ühenduse õigustikuga, oli 
tohutu: meie kumulatiivne SKP kasv 2004. ja 
2012. aasta vahel oli 46,3 protsenti.“ 
Radosław Sikorski, endine Poola välisminister
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ELiga liitumine on suurendanud kõikide jõukust. Viimase kahekümne aasta jooksul 
on liidu keskmine SKP elaniku kohta peaaegu kahekordistunud. Vaesemates 
liikmesriikides on kasv olnud enam kui kümnekordne.

2013. aasta jaanuarist 2016. aasta septembrini loodi 10 miljonit töökohta, mille 
tulemusena on tööhõive määr EL27 riikides peaaegu kõigi aegade kõrgeim  
(69,7 protsenti).

Euro on tähtsuselt teine ülemaailmne reservvaluuta: keskpankades üle kogu maailma 
hoitakse ligi 1,5 triljonit eurot.

Jõukus



„Ilma ELi rahastamiseta 
ei oleks seda avastust 

sündinud.“
Michaël Gillon, Belgia astronoom,  

kes avastas uue TRAPPIST-1 tähesüsteemi
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Alates 1984. aastast, kui käivitati esimene üleeuroopaline teadusuuringute raamprogramm, 
on Euroopa Liit investeerinud teadusuuringutesse, uutesse tehnoloogiatesse ja meie elu 
paremaks tegevatesse toodetesse peaaegu 200 miljardit eurot. Kaheksas raamprogramm 
„Horisont 2020“ on maailma suurim rahvusvaheline teadusprogramm. 

Euroopa Liit on teadustöö ja innovatsiooni vallas maailmas liider. Euroopa osakaal maailmas 
teadusuuringutele tehtavates kulutustes on üks neljandik ja patenditaotlustes üks kolmandik.

Euroopa Liidu teadlased, majandusspetsialistid, kirjanikud, arstid ja inimõiguslased on oma 
panuse eest inimkonna hüvangusse pälvinud läbi aegade kõige enam Nobeli preemiaid.

Uued avastused



„Erasmus on palju rohkem kui lihtsalt 
õppimisvõimalus. Minu jaoks tähendab 
see, et ma vaatan maailma uue pilguga, 
avastan seni tundmata tundeid ja õpin 
asju, mida ei leia ühestki õpikust.“
Õppur Erasmuse vahetusprogrammi  
ajal saadud kogemuste kohta
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Eurooplastena on meil vaba voli ükskõik millises Euroopa nurgas elada, töötada ja pensionipõlve 
pidada. Tänu ühisturule on lendamine odavam, reisimisega on seotud vähem bürokraatiat ning 
välismaal helistamine ja kõnede vastuvõtmine on praegu 90 protsenti odavam kui aastal 2007. Peagi 
kaotatakse rändlustasud täielikult. 

6,5 miljonit eurooplast töötab praegu muus kui omaenese liikmesriigis.

Erasmuse programmi loomisest 1987. aastal on see võimaldanud 9 miljonil inimesel välismaal õppida, 
koolitustel osaleda, vabatahtlikuna tegutseda või töökogemusi omandada. 

ELis on G20 riikidest kõige kõrgem alushariduses osalemise tase: 94,3 protsenti neljaaastastest või 
vanematest lastest läheb kooli enne koolikohustuse algust.

Võimalused



„Kõik on seaduse 
ees võrdsed.“

Euroopa Liidu põhiõiguste  
harta artikkel 20.
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Euroopa integratsiooni aluseks on algusest peale olnud diskrimineerimiskeelu põhimõte, 
millele toetuvad kõik Euroopa poliitikavaldkonnad.

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi, mis ulatub tagasi 
aastasse 1957, kui Rooma lepinguga sätestati võrdse töö eest võrdne palk. Sooline 
palgalõhe on kahanenud 16 protsendini.

Praegu on Euroopas ülikoolilõpetajate hulgas rohkem naisi kui mehi.

Isikuvabaduse indeksi keskmine on Euroopa naiste puhul maailmas kõige kõrgem.

Võrdõiguslikkus



„Liidu eesmärk on edendada 
rahu, oma väärtusi ja oma 

rahvaste hüvangut.”
Euroopa Liidu Leping, artikkel 3
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Euroopa sotsiaalne mudel on toiminud võimsa võrdsustava jõuna, mis on kaotanud märkimisväärse 
osa turul põhinevate sissetulekute ebavõrdsusest (Iirimaa sotsiaalne mudel näiteks kaotab 43 protsenti 
ebavõrdsusest). Võrdluseks: USAs on see 18 protsenti ja Jaapanis 15 protsenti.

ELi kodanike keskmine eluiga on üle kaheksa pikem kui maailma keskmine (oodatav eluiga 
sünnimomendil on EL28 riikides 79,6 aastat ja maailmas 71,4 aastat).

Kõigil ELi töötajatel on aastas õigus neljale nädalale tasustatud puhkusele. Kanadas ja Jaapanis 
on aastase tasustatud puhkuse baasmäär ainult kümme päeva, Ühendriikides aga pole tasustatud 
puhkusepäevade miinimumarvu seaduses sätestatud.

Lisaks on Euroopas kõigil naistel õigus vähemalt 14 nädala pikkusele rasedus- ja sünnituspuhkusele ning 
kõigil vanematel on lapse sünni või lapsendamise korral individuaalne õigus vanemapuhkusele.

Heaolu



„Euroopa on alati olnud 
loodushoiu edendamise 
esirinnas. Me peame 
oma planeeti säästma 
ja hoidma.“
Paavst Franciscus
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Jätkusuutlikkus
Alates 1972. aastast, kui alustati Euroopa esimese keskkonnapoliitika elluviimist, on EL otsinud lahendust sellistele 
probleemidele nagu happevihmad ja osoonikihi õhenemine. 

Praegu on Euroopa linnaõhu saastetase maailma madalaimate hulgas tänu bensiinis sisalduva plii keelustamisele. 
2004. aastal võeti Euroopa asulates ringlusse 30 protsenti, 2014. aastal aga juba 43 protsenti jäätmetest. 96 protsenti 
Euroopa randadest on ujumiseks piisavalt puhtad ja 85 protsenti neist on tunnustatud märgisega „esmaklassiline“. 

Kliimamuutuste-vastases võitluses on EL tõestanud, et kestlik areng võib käia käsikäes majanduslike edusammudega. 
1990. ja 2015. aasta vahel vähendati CO2-heidet 22 protsenti, samas kui majandus kasvas 50 protsenti.

2010. ja 2015. aasta vahel investeeris EL taastuvate energiaallikate arendamisse rohkem kui ükskõik millisesse muusse 
energiaallikasse. Praegu on inimese kohta kasutusele võetud taastuvaid energiaallikaid kolm korda rohkem kui 
maailmas keskmiselt.



„Meie peamine eesmärk on jõuda 
kaubandusalastele kokkulepetele 

ELi ja suurte kaubanduspiirkondade, 
aga mitte üksikute ELi riikidega.“

Shinzo Abe, Jaapani peaminister
22
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Euroopa Liit on maailma suurim kaubandusblokk. EL27 ekspordi koguväärtus on 
umbkaudu 5,8 triljonit eurot. See moodustab enam kui ühe kolmandiku maailma 
koguekspordist ning ületab Hiina eksporti rohkem kui kahe ja poole kordselt, USA 
oma aga rohkem kui kolmekordselt.

EL on oluline kaubanduspartner 80 riigi jaoks.

EL on suurim välismaiste otseinvesteeringute allikas ja sihtkoht maailmas. 

Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on maailma suurimad abiandjad, 
eraldades 2015. aastal üle poole kogu ametlikust arenguabist.

Mõjukus



„Euroopa on oluline,  
sest mitmekesisus on 
parem kui üheülbalisus.“
#pulseofeurope marsil osaleja
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ELis on 24 ametlikku keelt ja enam kui 60 piirkondlikku või vähemuste põliskeelt. 

ELi aluseks on põhimõte „ühinenud mitmekesisuses“. Rahvuslik identiteedi austamine 
on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 2. Selleks et vältida riikliku või 
piirkondliku pädevuse piiramist, on EL sätestanud subsidiaarsuse põhimõtte ja 
taganud sellega, et kui liikmesriigid mõnda probleemi (näiteks õhusaaste) oma 
jõududega lahendada ei suuda, tegeletakse sellega Euroopa tasandil.

Euroopa kultuurivaramu on viinud selle maailma peamiste turismiobjektide hulka. 
Välisriikide turistide arvu poolest olid Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia 2015. aastal 
maailmas vastavalt esimesel, kolmandal ja viiendal kohal. 

Mitmekesisus
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