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MTÜ Eesti Euroopa Liikumine (edaspidi EEL) on kasumit mittetaotlev vabaühendus,
mille tegevuse peamine eesmärk on aidata kaasa Euroopa lõimumisega kaasnevate
arengute tutvustamisele ning inimestes aktiivse ja osaleva Euroopa kodaniku hoiaku
kujunemisele. Eelmisel aastal toetasime lõimumist rahvusvaheliste organisatsioonidega:
osalesime oma üle-euroopalise katusorganisatsiooni European Movement International
kaudu Euroopa riike hõlmavates teavitusprojektides, mis soovivad arendada Euroopa ja
kodanikevahelist dialoogi. Ühendus pakkus oma liikmetele ja avalikkusele teavet
Euroopas toimuvatest protsessidest ning kaasas kodanikke aruteludesse.
EEL jätkas 2014. aastal oma tegevust varasemaga sarnastel põhimõtetel ning töötas
fokusseeritult Euroopa Parlamendi valimistega, informatsiooni edastamisega Kreeka ja
Itaalia eesistumise kohta Euroopa Liidus. Organisatsioon jätkas oma põhitegevust,
milleks on edendanda ühendatud Euroopa liikumist, toetades kodanikualgatuse korras
Eesti integreerumist Euroopasse ning aidata kaasa Eesti ühiskonna paremale ja
objektiivsele informeeritusele Euroopa väärtustest, arengutest ja integratsiooniprotsessist.
EEL toetas Eesti mõjukuse ja maine edendamist Euroopas ning eriti arvestades Eesti EL-i
eesistumist 2018. aastal.
Alaeesmärgid 2014. aastal:
1. Suurendada EEL-i avalikku nähtavust olemasolevate kui ka potentsiaalsete
partnerite hulgas.
2. Tõsta sihtgrupi teadlikkust Euroopa võimalustest.
3. Tõsta ühingu hetkel olemasolevate liikmete arvu senisest kõrgemale tasemele
ning pakkuda liikmetele kui ka teistele huvitatutele uusi teadmisi ja
informatsiooni.
4. Luua organisatsioonile regulaarne, kvaliteetne kommunikatsioon, mis väljendub
informatsiooni edastamises jooksvalt EEL postiloendisse ja Facebooki profiilile,
mis toob välja ühingu olulisuse ning näitab tegutsemisvõimekust.
5. Arendada jätkusuutlikult organisatsiooni ning saavutada seatud eesmärke,
kaasates meeskonda, vabatahtlikke, liikmeid ja koostööpartnereid ning osaleda
võrgustikutöös (EMSL, AKÜ, EMI).
6. Luua koostööpartnerlused, mis panevad aluse võimalike uute koostööprojektide
tekkeks ka väljaspoole vabaühingu noortevaldkonda ning kinnistavad arengu ka
alates 2015. aastast.
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EEL tegevused ning tulemuste mõõtmine oli sihtgruppide mõttes jagatud alljärgnevalt:
1. tegevused, mis on suunatud kõigile kodanikele,
2. tegevused, mis on suunatud konkreetselt kuni 30-aastastele noortele
3. ning noortega töötajatele (infotöötajad, karjäärinõustajad, koolide huvijuhid,
noorsootöötajad, projektijuhid nt) mõeldud tegevused;
4. ühingud, organisatsioonid nii riiklikust sektorist kui ka erasektorist.
2014. aastal tegelesime jooksva kommunikatsiooni ning projektitööga, korraldasime
mitmeid sündmusi (sh informatsiooni levitamine) ja kampaaniaid, millest võtsid osa
suurel hulgal kodanikke (vt taotlust ‘Eesti Euroopa Liikumine MTÜ planeeritud
tegevused ja ajakava 2014. aastal’).
EEL aitas oma tegevustega kaasa Välisministeeriumi poolt kavandatud välispoliitika
põhisuundade teostamisele ning suheldes, osaledes aktiivselt ning esindades Eestit
rahvusvahelistes võrgustikes nagu näiteks Rahvusvaheline Euroopa Liikumine (European
Movement International) – http://www.europeanmovement.eu, Euroopa Komisjoni
programm Eurodesk - http://www.eurodesk.org, Euroopa Noortekaardi Assotsiatsioon –
http://eyca.org ja Euroopa Info ja Nõustamise Agentuur - http://www.eryica.org).
Vabaühing suhtles, edastas informatsiooni, osales projektides - tegi koostööd ka teiste
välisriikide partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonide ning Euroopa
institutsioonidega nagu näiteks Euroopa Komisjoni Esindus Eestis ning Euroopa
Parlamendi Infobüroo Eestis. Läbi osalemise võrgustikutöös MTÜ-ga Arengukoostöö
Ümarlaud aitasime kaasa arengukoostöö poliitika alaste eesmärkide saavutamisele.
EEL tutvustas Eestit, levitades koduriiki tutvustavaid materjale ning vahendas koos teiste
asutuste ja isikutega Eestit tutvustavat teavet. Osaledes Eesti riiki ja kultuuri tutvustavatel
sündmustel välisriikides rahvusvaheliste projektide raames, aitasime seega kaasa Eesti
maine kujundamisele välismaal.
EEL hindab 2014. aastaks planeeritud tegevuste eesmärkide saavutamist, tulemuslikkust
ning elluviimist tervikuna heaks.
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