
Euroopa tuleviku majandus 

Euroopa Liidu uus eelarve ja toetusmeetmed: 

Koostaja Ave Schank-Lukas, Euroopa Komisjoni RECOVER Task Force ja Komisjoni 
Esindus Eestis. 

https://estonia.representation.ec.europa.eu/system/files/2021-
12/MFF%20ja%20meetmed%20EDIC.pdf 

  

Video : Mida tehakse EL-i konkurentsivõime tugevdamiseks? 

Tänu Euroopa Liidu majandusele on Euroopas maailma kõige kõrgem elatustase, 
sotsiaalsed tagatised vanematele inimestele, hea haridus ja tasuvamad töökohad. Kuid 
Euroopa majanduse kasv ei ole enam nii kiire kui varem, seetõttu tuleb majandust elavdada 
investeeringute abil. 

https://youtu.be/8VLJuPSQ37A 

  

Video : Mida toob endaga kaasa vabakaubandusleping USA ja ELi vahel? 

Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus ehk TTIP on kaubandus- ja 
investeerimisleping, mille üle Euroopa Liit peab läbirääkimisi meie suurimaks ekspordituruks 
olevate Ameerika Ühendriikidega. 

https://youtu.be/IgIvZ0vESwg 

  

Video : Euroopa Liidu ühisturg 

Euroopa Liidus toimub riikide vahel kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 
See on suurim turg maailmas. 

https://youtu.be/QGNSszrvpOQ 

  

Video : Euroopa digistrateegia 

Euroopa Komisjoni 2019-2024 üheks viiest prioriteedist on "Digiajastule vastav Euroopa". 
Digitaalse strateegia eesmärk on tagada, et digiüleminekust saaksid kasu inimesed ja 
ettevõtjad, ning aidata Euroopal saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Selles õppevideos 
näeb SATIKA programmi näite abil, kuidas digitaalsed vahendid võivad hõlbustada meie 
igapäevatööd. 

eesti keeles: https://youtu.be/d-mI9dMZe-Y 
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vene keeles: https://youtu.be/hGsMdB9K9Io 

  

  

Video : Miks kasutatakse Euroopas eurot? 

Euroopa majandus- ja rahaliit toimib täna 19 liikmesriigis, kus on rahaühikuna kasutusel 
euro. 

https://youtu.be/A7lZJrKsM3M 

  

Video : Miks me vajame energialiitu? 

Euroopa energiasüsteem seisab silmitsi järjest suurema vajadusega tagada kodanikele 
turvaline, säästlik ja konkurentsivõimeline energia. Priit Võigemast selgitab vaatajale, mida 
teeb selle tagamiseks Euroopa Liit. 

https://youtu.be/E-cvyydBmQo 

  

TAXEDU Portaal 

Teadmised maksude kohta. 

Kas soovid lisateavet maksude kohta üldiselt, või mõne konkreetse maksuteema kohta? 
Sirvi meie kasulikke allikaid erinevate teemade kohta (maksupettus, maksudest 
kõrvalehoidumine, riiklikud allikad jne). 

https://europa.eu/taxedu/home_et 

  

Video : Euroopa roheline kokkulepe 

Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Euroopa Liit  2050. aastaks täielikult 
kliimaneutraalseks ja näidata seeläbi kogu maailmale, et kliimaneutraalsus ei ole mitte ainult 
kasulik keskkonnale, vaid ka majanduslikult tulus. 

eesti keeles: https://youtu.be/8Jewoy3DB0o 

vene keeles: https://youtu.be/jrHBkV3G8dg 

  

Valmis roheliseks väljakutseks? 

Keskkooliõpetajatele on nüüd kättesaadav uus õppevahendite komplekt, mis annab värskeid 
ideid ja taustteavet kestlikkuseteemalisteks tundideks. 

https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/sites/default/files/edu-
toolkit/Teachers_Toolkit_Ding-Dong_EST.pdf 
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Video: õiglase ülemineku fond 

Mida plaanitakse teha Ida-Virumaal õiglase ülemineku fondi rahade eest? Millal tuleb raha 
Eestisse ja kuidas mõjutab see kohalikke elanikke? 

Eesti keeles: https://www.facebook.com/euroopakomisjon/videos/306271357334091/ 

Eesti keeles, venekeelsete subtiitritega: 
https://www.facebook.com/watch/?v=723097195275498 

  

Olulist euro kohta 

Selles brošüüris on põhiteave euro kohta. Selles sisaldub euro ajaloo lühikokkuvõte, euro 
loomise põhjused ning euro eelised. Brošüüri lõpus on illustreeritud ajajoon, millel on ära 
märgitud euro senise ajaloo kõige olulisemad sündmused. 

https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/2b788b39-70d1-48dd-a1fe-
fe8b363bd7d5 

Võimalik tellida esindusest trükisena 

  

Kuhu EL investeerib 

Kümme nüüdisaegse ja keskkonnasäästliku majanduse algatust : Junckeri komisjoni panus 
12. detsembril 2017 Pariisis peetud tippkohtumisse „Üks planeet“. 

Õpetajale taustainfoks. 

https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/4c7ab013-1dcd-11e8-ac73-
01aa75ed71a1 

  

ELi järgmine pikaajaline eelarve ja NextGenerationEU – peamised faktid ja arvud 

Õpetajale taustainfoks. 

Inglise keeles: https://ec.europa.eu/info/publications/eus-next-long-term-budget-nextgenerationeu-
key-facts-and-figures_en 
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