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Õpijuhis video sissejuhatus Euroopa Liidu teemasse juurde 

Käesolev õpijuhis on loodud täienduseks Euroopa Liidu valikaine õppematerjalide portaali 

üles laetud video juurde. Videos toodud vastused on õpetlikud ning ei kajasta vastajate 

tegelikku teadmiste taset. Õpijuhises kasutatud nimed ei ole vastajate pärisnimed. 

Tudengite vestlusringis arutletakse viie küsimuse üle: 

• Mis on Euroopa Liit? 

• Milline on Euroopa Liidu lipp ja mida see sümboliseerib? 

• Millistes  Euroopa Liidu riikides on ametliku maksevahendina kasutusel euro? 

• Millised riigid liitusid Euroopa Liiduga 2004. aastal? 

• Millal on Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa? 

Iga küsimus ilmub ekraanile kirjalikult, seejärel annavad vestlusringis osalejad neile 

omapoolseid vastused, millest osad on õiged, osad valed. Alljärgnev õpijuhis toob iga vastuse 

kohta välja, millisel määral on see õige või vale. Lisaks on lisatud link Euroopa Liidu 

portaali, kus on antud vastus kohta põhjalikumalt infot. 

Küsimus nr 1. Mis on Euroopa Liit? 

Vastus Õige/vale +kommentaar 
Allan: EL on kõiki soovijaid riike hõlmav 
majanduslik ja poliitiline ühendus. 

Vale: EL ei hõlma kõiki soovijaid riike 

Kadri: Ei ole kõike riike ühendav, on 
Euroopa riike ühendav konföderatsioon. 

Osaliselt õige: EL on riikide ühendus, kuid ei 
ole föderatsioon 

Andres: Tegemist on ka julgeoleku 
organisatsiooniga.  

Vale: Ametlikul EL-i kodulehel öeldakse, et 
EL on majanduslik ja poliitiline ühendus, 
mitte julgeoleku.  

Katrin: EL kui majandusliku ja poliitilise 
ühtse koostöö ühendus 

Õige 

Lisainfo http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_et.htm 
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Küsimus nr 2. Milline on Euroopa Liidu lipp ja mida see sümboliseerib?  

Vastus Õige/vale +kommentaar 
Kadri: See lipp on sinise taustaga, seal on 
kuldsed tähed ringis. 12 tähte.  

Õige 

Andres: Kas see lipp mitte ei 
sümboliseerinud 12 Vana-Rooma jumalat, 
kes sümboliseerivad omakorda ühtsust ja 
täiuslikkust. 

Vale: Vana-Rooma jumalatega pole EL lipul 
midagi pistmist.  

Allan: 12 tähte sümboliseerivad neid 
liikmesriike, kes sõlmisid Maastrichti 
lepingu ehk siis tänapäevase EL lepingu. 

Vale: 12 tähte ei sümboliseeri liikmesriikide 
arvu.  

Katrin: 12 numbriliselt ei tähenda midagi, 
tähed on seal seetõttu, et tekiks kokku ring, 
mis sümboliseerib EL rahvaste ühtsust ja 
solidaarsust.  

Õige 

Allan: Kas 12 tähte ei võiks ikkagi 
liikmesriike sümboliseerida, kuna 
tänapäevase Euroopa liidu leppe sõlmimise 
ajal oli EL-s 12 liiget.  

Vale: 12 ei tähenda liikmesriikide arvu.  

Lisainfo http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_et.htm 

Küsimus nr 3. Millistes Euroopa Liidu riikides on ametliku 

maksevahendina kasutusel euro?  

Vastus Õige/vale +kommentaar 
Andres: Norra, Island, Sveits Vale: Ükski neist riikidest ei kuulu EL-i. 
Kadri: Itaalia, Hispaania, Kreeka Õige 
Katrin: Saksamaa, Soome, Rootsi Vale: Rootsis ei ole kasutusel euro, vaid 

Rootsi kroon.  
Allan: San Marino, Luksemburg Vale: San Marinos on küll kasutusel euro, 

kuid see ei ole EL riik.  
Õige: Luksemburg on EL riik ja seal on ka 
euro ametliku maksevahendina kasutusel.  

Katrin: Kosovos on ka  Vale: Kosovos on küll kasutusel euro, kuid 
see ei ole EL riik.  

Andres: Kosovos ei ole Õige 

Lisainformatsioon http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_et.htm 
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Küsimus nr 4. Millised riigid liitusid Euroopa Liiduga 2004. aastal?  

Vastus Õige/vale +kommentaar 
Andres: Kindlasti liitus Eesti Õige 
Kadri: Eestiga koos liitusid Poola ja 
Bulgaaria 

Vale: Poola liitus 2004. aastal, kuid 
Bulgaaria koos Rumeeniaga 2007. aastal.  

Allan: Austria ja Sveits Vale: Austria liitus 1995. aastal. Šveits aga ei 
ole EL liikmesriik.  

Andres: Tegemist oli idalaienemisega, 
liitusid ka Läti ja Leedu 

Õige 

Katrin: Tsehhi ja Slovakkia, Sloveenia Õige 
Kadri: Ei olnud idalaienemine, kuna liitusid 
ka Küpros ja Malta 

Õige: samas nimetatakse seda ikkagi 
idalaienemiseks. 

Lisainformatsioon http://europa.eu/about-eu/countries/index_et.htm 

Küsimus nr 5. Millal on Eesti Euroopa Liidu eesistujamaa? 

Vastus Õige/vale +kommentaar 
Kadri: Kuna Eesti nii uus liikmesriik, siis 
plaani ei ole veel, millal Eesti eesistujamaa 
on.  

Vale: Kõigil liikmesriikidel on teada, millal 
nad on eesistujamaad.  

Katrin: Kuna Eesti nii väike maa, siis kas 
üldse on meil eesistuja staatust.  

Vale: Kõigil liikmesriikidel on õigus ja 
kohustus olla eesistujamaa olenemata 
suurusest.  

Andres: Meil on õigus ja kohustus olla 
eesistujamaa.  

Õige 

Allan: Kuna iga eesistujamaa on ametis pool 
aastat ning EL-s on 27 liikmesriiki, siis miks 
mitte ei võiks Eesti eesistuja olla lähiajal. 

Õige 

Kadri: 5 aasta pärast (2016) Vale: Eesti on eesistujamaa 2018. aasta 
esimesel poolel.  

Katrin: 2020 Vale: Eesti on eesistujamaa 2018. aasta 
esimesel poolel.  

Andres: Jääb vahemikku 2016-2020.  Õige  

Lisainfo http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_et.htm 


