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1. Küsitluse taust 

 
 

 
Küsitluse eesmärgiks oli uurida elanike teadlikkust: 
 
1) Euroopa Sotsiaalfondi toetusvaldkondadest ning toetatavatest projektidest; 
2) Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Liidu poolsete toetuste eesmärkidest. 
 
Lisaks sellele kaardistati peamised infokanalid, millest elanikud saavad teavet Euroopa 
Liidu üldeesmärkide ning Euroopa Liidu poolt toetatavate projektide kohta. 
 
 
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 4. - 16. detsember 2008. Proportsionaalse valimi 
territoriaalne mudel koostati Eesti Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi alusel. 
Leibkonna valikul rakendati lähte-aadressi meetodit ning sammureeglit, vastaja valikul nn. 
noore mehe reeglit ning vanuselisi kvoote. Küsitlusmeetodina kasutati silmast-silma 
personaalintervjuud standardiseeritud ankeedi abil vastajate kodudes.  
 
Töötluseks kõlblikke ankeete laekus 1007. Pärast küsitluse lõppemist võrreldi küsitletute 
soolist ning vanuselist koosseisu valimis ettenähtuga ja teostati andmete kaalumine 
teoreetilise mudeliga vastavaks.  
 
 
Küsitlustöö ning tulemuste kokkuvõtte teostas Turu-Uuringute AS. Küsitluse tellis Haridus- 
ning Teadusministeerium. 
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2. Valimi struktuur (%, n=kõik vastajad) 
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Uuringu tulemused 
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1. Kas olete kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist (%, n=kõik vastajad) 

Euroopa Sotsiaalfondist on 
kuulnud 26% Eesti 15-74-
aastastest elanikest.  
 
Euroopa Sotsiaalfondist kuulnud 
elanikke on keskmisest 
arvukamalt järgnevates sotsiaal-
demograafilistes rühmades: 
 
• Kõrgharidusega inimesed 
(43%); 
• Ettevõtjad, juhid ja 
tippspetsialistid (38%). 
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2. Kas Te oskate öelda, milliseid valdkondi Euroopa Sotsiaalfond toetab 
(%, n=vastajad, kes olid kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist) 

40

4

1

1

1

3

5

5

9

10

12

17

22

19

0 25 50

Ei oska öelda

Muu

Infoühiskond, infosüsteemid

Haldus, kohalikud omavalitsused

Regionaalpoliitika, regionaalne areng

Elatustaseme tõstmine, vaesusega

võitlemine, võrdsus

Keskkond

Põllumajandus, maaelu

Riskigrupid, sotsiaaltöö

Sotsiaalelu, sotsiaalsfäär

Ehitus, infrastruktuur, transport

Tervishoid

Ettevõtlus, tööhõive, töötute ümberõpe

Haridus, kultuur, teadus

57

54

48

36

36

31

26

15

14

12

10

9

0 30 60

Ei oska öelda

Transport

Energiamajandus

Haldusvõimekuse tõstmine

Infoühiskond

Teadus- ja arendustegevus

Ettevõtlus ja innovatsioon

Regionaalne ja kohalik areng

Keskkonnahoid

Tööturg

Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuur

Haridus

Spontaanne teadlikkus 

Aidatud teadlikkus 

Nii spontaansetest kui ka aidatud (vastajaile esitati 
kaart märksõnadega) vastusest ilmnes, et kõige 
sagedamini peetakse Euroopa Sotsiaalfondi 
toetusvaldkondadeks hariduse, tervishoiu ja tööturu 
valdkondi. 
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3. Kas oskate nimetada mõnda Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud 
projekti (%, n=vastajad, kes olid kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist) 
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Mõnda Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti oskasid spontaanselt nimetada vähesed 
vastajad. Euroopa Sotsiaalfondist kuulnud vastajaist 76% ei osanud nimetada mitte ühtegi fondi 
poolt toetatud projekti.  
 
Kõige sagedamini nimetati erinevaid haridusvaldkonna projekte, näiteks elukestva õppe, töötute 
ümberõppe ning keeleõppe projektid.  
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4. Milline on Teie arvates Euroopa Sotsiaalfondi poolsete toetuste üldine 
eesmärk (%, n=vastajad, kes olid kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist) 

3

31

1

6

10

14

17

22

0 10 20 30 40

Muu

Ei oska öelda

Keskkonnakaitse, mahepõllundus

Abi vähekindlustatutele, riskirühmadele, vähendada

ebavõrdsust

Majanduslik areng, innovatsiooni ja ettevõtluse

toetamine

Elatustaseme tõstmine, abi Eesti rahvale

Toetada sotsiaalvaldkonda ja tervishoidu, haridust,

sotsiaalne areng

Anda abi Eestile, EL uute liikmesriikide

järeleaitamine, areng

Kõige sagedamini seostati Euroopa Sotsiaalfondi toetusi eesmärgiga anda abi nii Eestile kui ka teistele 
Euroopa Liidu uutele liikmesriikidele (et neid majanduslikult järele aidata), samuti nimetati lihtsalt 
arengule kaasa-aitamist. 
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5. Milline on Teie arvates Euroopa Liidu poolsete toetuste (üldine) 
eesmärk (%, n=kõik vastajad) 
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Kõige sagedamini nimetati Euroopa Liidu poolsete toetuste eesmärgina abi Euroopa Liidu uutele 
liikmesriikidele, liikmesriikide majandustaseme ühtlustamist ning sotsiaalse ja majandusliku 
ühtekuuluvuse suurendamist (17%) ning rahalist toetust ja abi, riigi arengu toetamist ning elanike 
elujärje parandamist (17%).  
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6. Kas Teie arvates aitavad Euroopa Liidu struktuurifondid, sealhulgas 
Euroopa Sotsiaalfond, kaasa Eesti kiiremale sotsiaalmajanduslikule 
arengule (%, n=kõik vastajad) 

Enne järgneva küsimuse küsimist tutvustati vastajale Euroopa Liidu ning Euroopa Sotsiaalfondi eesmärke 
järgnevalt: “Euroopa Liidu poolsete toetuste eesmärgiks on vähendada jõukuse ja elatustaseme erinevusi 
EL-i liikmesriikide ja piirkondade vahel ning soodustada seeläbi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
ning tõsta Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailma majanduses. Euroopa Sotsiaalfondi poolsete toetuste 
eesmärgiks on toetada eri sihtrühmade (riskirühmad, puudega inimesed, noored, vanemaealised) 
tööhõivet, sh töökohtade loomist; ettevõtlust ja innovatsiooni.“  
 
Seejärel esitati vastajaile küsimus “Kas Teie arvates aitavad Euroopa Liidu struktuurifondid, sealhulgas 
Euroopa Sotsiaalfond, kaasa Eesti kiiremale sotsiaalmajanduslikule arengule?” 
 
Keskmisest enam oli selle väitega nõustujaid eesti suhtluskeelega (66%), kõrgharidusega (70%), 
ettevõtjate, juhtide ja tippspetsialistide (74%), Põhja-Eesti (v. a Tallinn) (72%) ning Lõuna-Eesti elanike 
(68%), väikelinnade elanike (66%) ning üle 8000-kroonist igakuist sissetulekut ühe pereliikme kohta 
omavate elanike seas (73%). 
 
Eesti 15-74-aastastest elanikest 8% ei nõustunud sellega, et Euroopa Liidu struktuurifondid, sealhulgas 
Euroopa Sotsiaalfond, aitavad kaasa Eesti kiiremale sotsiaalmajanduslikule arengule. Mitte-nõustujaid oli 
keskmisest enam Eestis põhilise suhtluskeelena mõnda muud keelt (v.a eesti keel) kasutavate elanike 
(13%) ning Ida-Virumaa elanike seas (16%). 

Jah

61%Ei

8%

Ei oska öelda

31%
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7. Millised on peamised infokanalid, millest olete saanud teavet Euroopa 
Liidu üldeesmärkide kohta (%, n=kõik vastajad) 
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Euroopa Liidu üldeesmärkide kohta olid enam kui pooled elanikest teavet saanud televisiooni vahendusel. 
Televisioonist teabe saajaid oli keskmisest arvukamalt eesti suhtluskeelega elanike (60%), 40-49-aastaste 
(61%), Kesk-Eesti (71%)  ning väikelinnade elanike seas (65%). 
Raadiost oli Euroopa Liidu üldeesmärkide kohta teavet saanud 22% elanikest, internetist 20%, üleriigilistest 
ajalehtedest (paber- või e-väljaanne) 15%, kohalikest/maakonna ajalehtedest (paber- või e-väljaanne) 6%. 
 
Internetist teabe saajaid oli keskmisest arvukamalt alla 30-aastaste (39%), kõrgharidusega inimeste (30%), 
ettevõtjate, juhtide ja tippspetsialistide (29%), (üli)õpilaste (41%) ning Lõuna-Eesti elanike seas (25%).  

Infomaterjalidest oli Euroopa Liidu 
üldeesmärkide alast teavet hankinud 3% 
elanikest, infopäevadelt jt üritustelt 3% 
ning mujalt 2%. 
 
Eesti 15-74-aastastest elanikest 19% 
ütles et ei tunne selle teema vastu huvi 
või pole selle kohta infot saanud. 
Keskmisest enam oli sääraseid vastajaid 
Eestis peamise suhtluskeelena mõnda 
muud keelt peale eesti keele kasutavate 
elanike (24%), Lääne-Eesti elanike 
(30%) ning suurlinnade elanike seas 
(27%).  
 
Vastajaist 12% ei osanud nimetada 
ühtegi infokanalit, millest ta oli saanud 
teavet Euroopa Liidu üldeesmärkide 
kohta. 
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8. Millistest kanalitest olete saanud Euroopa Liidu toetatavate projektide 
kohta informatsiooni (%, n=kõik vastajad) 

Euroopa Liidu toetatavate projektide kohta oli 34% vastajaist teavet saanud televisioonist, 19% raadiost, 
19% internetist, 16% üleriigilistest ajalehtedest (paber- või e-väljaanne), 7% kohalikest/maakonna 
ajalehtedest (paber- või e-väljaanne), 4% infomaterjalidest (voldikud, brožüürid), 4% infopäevadelt jt 
üritustelt ning 2% mujalt. Vastajaist 28% ütles, et ei tunne selle teema vastu huvi või pole selle kohta infot 
saanud, 22% ei osanud nimetada ühtegi infokanalit. 
 
Televisioonist teabe saajaid oli keskmisest enam 60-74-aastaste (43%), eesti suhtluskeelega elanike (40%), 
pensionäride (45%), Kesk-Eesti (52%) ning väikelinnade elanike seas (43%). Raadiost teabe saajaid oli 
keskmisest enam pensionäride (26%), Ida-Virumaa (28%) ning Kesk-Eesti (30%) ning väikelinnade elanike 
seas (26%). Internetist teabe saajaid oli keskmisest enam alla 30-aastaste (33%), kõrgharidusega (27%), 
ettevõtjate, juhtide ja tippspetsialistide (33%) ning (üli)õpilaste (32%) ning Lõuna-Eesti elanike (26%) 
seas.  

Üleriigilistest ajalehtedest teabe 
saajaid oli keskmisest enam 
kõrgharidusega inimeste (27%), 
ettevõtjate, juhtide ja 
tippspetsialistide (26%) ning 
pealinlaste seas (21%). 
Kohalikest/maakonna ajalehtedest 
teabe saajaid oli keskmisest enam 
Ida-Virumaa (12%9 ja Lõuna-Eesti 
elanike seas (11%). 
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9. Kas olete teadlik, et Euroopa Liidu struktuurifondidest (sh Euroopa 
Sotsiaalfond) toetatud projektid on avalikustatud (%, n=kõik 
vastajad) 

Jah

26%

Ei

48%

Ei oska öelda

26%

Sellest, et Euroopa Liidu struktuurifondidest toetatud projektid on avalikustatud, on teadlik 26% Eesti 
15-74-aastastest elanikkonnast.  
 
Keskmisest enam oli projektide avalikustamisest teadlikke vastajaid eesti suhtluskeelega (30%), 
kõrgharidusega (38%), ettevõtjate, juhtide ja tippspetsialistide (42%) ning inimeste seas, kelle 
igakuine netosissetulek pereliikme kohta on suurem kui 10 000 krooni (42%). 
 
 
Sellest, et Euroopa Liidu struktuurifondidest toetatud projektid on avalikustatud, polnud teadlikud pea 
pooled vastajaist. Keskmisest enam oli mitte-teadlikke vastajaid muu suhtluskeelega elanike (56%), 
oskustööliste ja operaatorite (57%) ning Ida-Virumaa elanike seas (60%).  
 
Vastajaist 26% ei osanud vastust anda. 
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10. Kokkuvõte 

 
  Euroopa Sotsiaalfondist on kuulnud 26% ± 2,7%[1] Eesti 15-74-aastastest elanikest. Euroopa 

Sotsiaalfondist kuulnud inimesi on keskmisest enam kõrgema sotsiaalse staatuse ning kõrgharidusega 
elanike seas. 
 
  Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatavateks valdkondadeks peeti nii spontaanselt kui ka aidatult kõige 
sagedamini haridust, tervishoidu ning tööhõivet/ettevõtlust. 
 
  Teadlikkus sellest, et Euroopa Sotsiaalfond toetab haridust (elukestev õpe) ning aitab inimeste 
tööalase konkurentsivõime tõstmise kaudu kaasa ka tööturu paremale toimimisele, on üpris kõrge. 
Samas on üpris väike osa elanikest teadlikud, et Euroopa Sotsiaalfond toetab ka teadus- ja 
arendustegevuse inimressursi arendamist, uuendusmeelset ettevõtlust ning haldusvõimekuse tõstmist. 
 
  Mõnda Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti oskasid nimetada vähesed vastajad. Euroopa 
Sotsiaalfondist kuulnud vastajaist 76% ei osanud nimetada mitte ühtegi fondi poolt toetatud projekti. 
Kõige sagedamini nimetati erinevaid haridusvaldkonna projekte, näiteks elukestva õppe, töötute 
ümberõppe ning keeleõppe projektid.  
 
  Kõige enam seostati Euroopa Sotsiaalfondi toetusi eesmärgiga anda abi nii Eestile kui ka teistele 
Euroopa Liidu uutele liikmesriikidele (et neid majanduslikult järele aidata), samuti nimetati lihtsalt 
arengule kaasa-aitamist. Sageli peeti Euroopa Sotsiaalfondi toetuste eesmärgiks ka sotsiaalvaldkonna, 
tervishoiu ja hariduse toetamist, sotsiaalset arengut, elatustaseme tõstmist ning abi andmist Eesti 
rahvale.  
 

 
[1] Maksimaalne veapiir 95%-lisel usaldusnivool. 
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11. Kokkuvõte 

 
 

•  Euroopa Liidu poolsete toetuste eesmärgina nimetati kõige sagedamini abi Euroopa Liidu uutele 
liikmesriikidele, liikmesriikide majandustaseme ühtlustamist, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse 
suurendamist, lihtsalt rahalist toetust ja abi, riigi arengu toetamist, elanike elujärje parandamist, 
majandusliku arengu, ettevõtluse ning tööhõive toetamist ning riigi majandusliku konkurentsivõime 
tõstmist. 
 
•  Eesti 15-74-aastastest elanikest 62%±3% arvas, et Euroopa Liidu struktuurifondid, sh Euroopa 
Sotsiaalfond, aitavad Eesti kiiremale sotsiaalmajanduslikule arengule kaasa. Elanikest 8% ei nõustunud 
sellega, et Euroopa Liidu struktuurifondid, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfond, aitavad kaasa Eesti 
kiiremale sotsiaalmajanduslikule arengule. Mitte-nõustujaid oli keskmisest enam Eestis põhilise 
suhtluskeelena mõnda muud keelt (v.a eesti keel) kasutavate elanike ning Ida-Virumaa elanike seas. 
Kindlat seisukohta ei osanud võtta 31% elanikest.  
 
•  Levinumateks teabekanaliteks, millest saadi teavet Euroopa Liidu üldeesmärkide või Euroopa Liidu 
poolt toetatavate projektide kohta, olid televisioon, raadio ning internet.  
 
•  Sellest, et Euroopa Liidu struktuurifondidest toetatud projektid on avalikustatud, on teadlik 
26%±2,7% Eesti 15-74-aastastest elanikkonnast. Sellest, et Euroopa Liidu struktuurifondidest toetatud 
projektid on avalikustatud, polnud teadlikud pea pooled vastajaist. Keskmisest enam oli mitte-teadlikke 
vastajaid muu suhtluskeelega elanike, oskustööliste ja operaatorite ning Ida-Virumaa elanike seas.  
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Lisa. Avatud vastused originaalkujul 
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1. Avatud vastused originaalkujul 

Küsimus 2. Kas Te oskate öelda, milliseid 
valdkondi Euroopa Sotsiaalfond toetab? 
Abi mitmes sotsiaalelu valdkonnas                                                                    
Abistab                                                                                              
Annab raha ehitusele                                                                                 
Antakse toetuseid                                                                                     
Ei (x17)                                                                                                   
Ei anna enne midagi, kui asi ei hakka paremuse 
poole minema Eestis üldiselt.                         
Ei oska (x4)                                                                                              
Ei oska öelda (x19)                                                                                        
Ei oska öelda, ainult kuulnud                                                                        
Ei tea (x20)                                                                                               
Ei tea Tervishoidu, haridust                                                                         
Ei tea täpselt (x3)                                                                                       
Ei tea täpselt. Reklaamitakse seda fondi palju.                                                      
Elatustaseme parandamine                                                                             
Elukestev õppimine                                                                                   
Et vaeseid poleks, võrdsust toetada                                                                  
Ettevõtlus, transport, infoühiskond                                                                  
Ettevõtlus, töökohtade loomist                                                                       
Ettevõtlus, tööturg (x2)                                                                                 
Haldusreform                                                                                         
Haridus (x4)                                                                                             
Haridus, ettevõtlus, infrastruktuurid                                                                
Haridus, keskkond, transport, tervishoid                                                             
Haridus, kultuur                                                                                     
Haridus, kultuur, tööbörs                                                                            
Haridus, sotsiaaltöö, kultuuritöö                                                                    
Haridus, tervishoid, transport, tööhõive                                                             
Haridus, transport, ikka valdkonda                                                                   
Haridus, tööhõive, tervis                                                                            
Haridus, tööturg, transport, regionaalpoliitika                                                      
Haridust (x2)                                                                                                                                                                          
Haridust, puuetega inimesi, lapsi                                                                    
Haridust, tervishoid                                                                                 
Haridust, töötuid, sotsiaalset sfääri                                                                
Humanitaarabi                                                                                        
Igasuguseid koolitusi, tööhõive "uusi töökohti"                                                      
 

Infosüsteem, teed, haridus                                                                           
Infosüsteem, teede ehitus, keskkond, 
ettevõtlust põllumajandusest                                    
Jagab toetusi                                                                                        
Keskkond                                                                                             
Keskkonnahoid, teedeehitus 
Keskkonnakaitse, haridus, majandus                                                                    
Kodutud, haridus                                                                                     
Koolitused, toetused                                                                                 
Kriisiperekondade toetus                                                                             
Kultuur, haridus, tervishoid                                                                         
Kultuuri, haridust                                                                                   
Kõigis valdkondades                                                                                  
Lapsi, vanureid, kultuur, sport, puuetega 
inimesed                                                   
Lasteaiad, lastekodud, vist koolid                                                                   
Lastekodu, haiglad                                                                                   
Lastekodud, haiglas, tööturg                                                                         
Lastekodud, haridus                                                                                  
Lastekülade ehitamist, võitlust AIDSi vastu                                                          
Loodus, põllumajandus                                                                                
Loodushoid                                                                                           
Maaelu, tööturu programm, haridus                                                                    
Maaliitusid                                                                                          
Meditsiin, haridus                                                                                   
Mingid sotsiaalprobleemid, abiraha vaestele, 
võib-olla meditsiini                                    
Otseselt ei tea aga arvan, et valdkondadega 
mis on otseselt seotud inimestega                        
Pakuvad abi                                                                                          
Paljud eluvaldkonnad                                                                                 
Pensionid, lasterahad, toetused                                                                      
PRIA toetused                                                                                        
Puuetega inimesi                                                                                     
Põllumajandus ja teede ehituse areng, toetus                                                         
Põllumajandus, ettevõtlus, haridus                                                                   
Põllumajandus, haridus tervishoid                                                                    
Põllumajandus, kalakasvatus, tervishoid                                                              
Põllumajandus, teede ehitus                                                                          
Põllumajandus, tervishoid                                                                            
Põllumajandust (x2)                                                                                                                                                       
Regionaalne areng, õppimisega seotud                                                                 

Regionaalne ja kohalik areng                                                                        
Riigi sotsiaalprobleemide lahendamise abistamist                                                    
Riskigruppide toetus                                                                                
Riskirühmade olmet                                                                                  
Seda ma ei tea. Olen lihtsalt kuulnud, et selline fond on 
olemas.                                    
Sotsiaal, tervishoid, haridus                                                                       
Sotsiaalelu mitmed sfäärid, tööhõive jne                                                            
Sotsiaalelu mitmed tahud (tööhõive, tervishoid, haridus)                                            
Sotsiaalelu puudutavaid valdkondi (tööhõive, haridus, 
tervishoid)                                    
Sotsiaalharidust ja tervishoidu                                                                     
Sotsiaalhoolekanne                                                                                  
Sotsiaalhoolekanne, transport, tervishoid                                                           
Sotsiaalne haridus                                                                                  
Sotsiaalne ja majanduslik areng                                                                     
Sotsiaalprobleemid, haridus                                                                         
Sotsiaalprobleemide lahendamine                                                                     
Sotsiaalsed valdkonnad                                                                              
Sotsiaalseid- toetuste jagamine                                                                     
Sotsiaalseid aspekte tervishoid, keskkond                                                           
Sotsiaalset sfääri                                                                                  
Sotsiaalsfäär                                                                                       
Sotsiaalsfäär. Erinevatesse rühmadesse kuuluvad 
inimesed. Lapsed, vanurid, lastekodud                
Sotsiaaltoetused                                                                                    
Sotsiaalvaldkond (x2)                                                                                                        
Sotsiaalvaldkond, haridus, innovatsioon                                                             
Suitsetamiskampaania (reklaamikampaaniaks)                                                          
Teadus, haridus, teede ehitus                                                                       
Tee-ehitus                                                                                          
Teed, haridus, kohalikud omavalitsused, kultuur                                                     
Teede ehitus                                                                                        
Teede/sildade ehitust, sotsiaaltoetusi, haiglaid                                                    
Teedeehitus, koolide remont                                                                         
Teedeehitus, töökohtade loomine                                                                     
Teletorni ümberehitust                                                                              
Tervisekaitse, sotsiaalabi, võitlus narkomaaniaga                                                   
Tervisesfäär, invaliidide toetus, teed                                                              
Tervishoid (x7)                                                                                         
Tervishoid ja sotsiaalhooldus, teede ehitus, 
keskkonnakaitse 
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Tervishoid ja transport                                                                              
Tervishoid, haridus (x3)                                                                                 
Tervishoid, hoolekanne                                                                               
Tervishoid, sotsiaal- alad                                                                           
Tervishoid, tööhõive, haridus                                                                        
Tervishoidu, haridust                                                                                
Tervishoiu süsteem, töötus, sotsiaalmajandus                                                         
Tervishoiu, haridus                                                                                  
Toetab sotsiaalset rahvast                                                                           
Toetab sotsiaalsfääri (tööprobleemid, tervishoid 
jms)                                                
Toetab töötuid                                                                                       
Toetavad puuetega inimesi                                                                            
Transport, ettevõtlus, haridus, tööhõive                                                             
Transport, tööhõive, haridus, sotsiaalprobleemid                                                     
Täpsemalt ei oska öelda                                                                              
Tööhõive parandamine                                                                                 
Tööhõive probleemide lahendamine                                                                     
Tööhõive, haridus, ettevõtlus                                                                        
Tööhõive, haridus, tervishoid                                                                        
Tööhõive, tervishoid, haridus                                                                        
Tööhõivet                                                                                            
Tööhõivet, maaelu, haridust                                                                          
Tööjõuturg, kultuur, haridus, teed                                                                   
Töökohtade loomist, ainult kus riigis                                                                
Töötajate ümberõppe korraldamine                                                                     
Töötud                                                                                               
Töötud, ettevõtlusega alustajad, keskkond, teed                                                      
Tööturg                                                                                              
Tööturg, meditsiin, lastekodud, vanurid                                                              
Tööturg, sotsiaalabi (puuetega inimestele)                                                           
Tööturg, sotsiaalprojektid, keskkond                                                                 
Tööturgu, haridust                                                                                   
Tööturgu, haridust, sotsiaalset valdkonda                                                            
Tööturuametit, põllumajandust, teedeametit, 
looduskaitset                                            
Tööturuküsimustega                                                                                   
Töötus, projekteerimine                                                                              
Töötute koolitust ja ümberõpet                                                                       
Töötute ümberõpet                                                                                    
Ukrainale abi                                                                                        
Vabariigi sotsiaalsfääri järele aitamine                                                             
 

Vanadekodud, lastekodud                                                                              
Vanureid ja invaliide 
Vähemkindlustatud inimesi, vanureid                                                                  
Ökoloogia ja meditsiin                                                                               
Ümberõpet              
Küsimus 4. Kas oskate nimetada mõnda 
Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projekti?  
Aidsi-toetusjõud                                                                 
Asotsiaalidele öömajad, lastekodus Narvas                                         
Ei (x41)                                                                              
Ei meenu                                                                         
Ei meenu hetkel midagi.                                                          
Ei meenu peast                                                                   
Ei oska (x12)                                                                         
Ei oska (vist koolide remont siiski)                                                                                    
Ei oska öelda (x40)                                                                    
Ei tea (x28)                                                                         
Ei tea konkreetselt neid                                                         
Ei tea projekte konkreetseid                                                     
Ei tea täpselt (vist koolide remont)                                             
Ei tea täpselt öelda projekti                                                    
Ei tea öelda                                                                     
Ei tea. Pole neid asju jälginud.                                                 
Ei teagi                                                                         
Elukestev õpe (x2)                                                                    
Euroopa noored                                                                   
Haiglaremont                                                                     
Hariduse toetamine                                                               
Haridusprogramm                                                                  
Inimeste ümberõpped                                                              
Investeeringud keskkonda                                                         
Keeleõpe mitteeestlastele                                                        
Keevituskursused                                                                 
Keskkonnahoid (x2)                                                                                                                      
Koidula Piiripunkt                                                               
Konkreetselt ei tea                                                              
Kutsehariduse areng                                                              
Lastehaigla kuvõõsid ja operatsioonilauad                                        
Maanteede ehitus                                                                 
Maarjaküla projekt                                                               
Maarjamõisa haigla - med varustus                                                
Mitte-töötajatele õppimine ja koolitused                                         
Mõne kooli remont                                                                

Narva-Tartu-Valga maantee                                                       
Pole meeles                                                                      
Pole meeles konkreetselt                                                         
PRAIA, FARE, töötute abi, kanalisatsioon                                        
Puude istutus, metsa taastus                                                     
Puudega inimestele töökohad                                                     
Puuetega inimeste tööhõive                                                      
Puuetega inimeste ümberõpe                                                      
Puuetega laste toetus                                                            
Põllumajandus                                                                    
Põllumajandus, teedeehitus                                                       
Põllumajandust                                                                   
Põlva Linna tänavate remont. Põlva linna veevärgi remont.                       
See fond abistas vist rahaliselt koolide remonti                                
Tallinn-Tartu maantee                                                            
Tartu-Valga raudtee remont                                                      
Tartu Maarjamõisa haigla meditsiiniseadmed                                      
Teed                                                                             
Teede arendus                                                                    
Teede ehitus                                                                     
Teede ehitus, hoolekanne                                                         
Teedeehitus, Koidula piiripunkt                                                  
Teletorni ehitus                                                                 
Tervishoidu                                                                      
Tiigrihüpe, ajalooliste väärtuste projekt                                       
Toetada riskirühmasid                                                            
Toetused kohalikele omavalitsustele                                             
Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes                       
Töökohtade loomine                                                               
Tööturg                                                                          
Tööturuameti koolitused                                                          
Töötusega seotud projekt                                                         
Töötute koolitamine                                                              
Töötute välja- ja ümberõpe                                                       
Töötute õpetamine                                                                
Töötute ümberõpe                                                                 
Vanemaealiste tööhõive                                                           
Veevõrgud                                                                        
Võitlus narkomaaniaga                                                            
Üleeuroopaline elundisiirdamine                                                 
Ümberõpe töötule                                                                 
Ümberõpe töötutele. Keelekümblus            
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Küsimus 5. Milline on Teie arvates Euroopa 
Sotsiaalfondi poolsete toetuste (üldine) 
eesmärk?       
Abi                                                                              
Abi Eesti rahvale                                                                
Abi Eesti ühiskonna arengule                                                     
Abi paremaks eluks                                                               
Abi vähekindlustatud inimestele                                                  
Abistada                                                                         
Abistada kehvemaid                                                               
Abistada mahajääjaid                                                             
Abistada sotsiaalvaldkonda                                                       
Abistada vaesemaid riike                                                         
Abistamine                                                                       
Aidata                                                                           
Aidata eestlast järjele                                                          
Aidata hiljuti liitunud EL riike                                                 
Aidata inimesi majanduslikult                                                    
Aidata inimesi omandada uusi kogemusi                                            
Aidata kaasa iseseisva Eesti majanduskasvule                                     
Aidata kaasa uute EL riikide arengule                                            
Aidata kitsaskohtadest üle saada                                                 
Aidata mahajäänud riikide sotsprobleemide 
lahendamisel                           
Aidata majanduslikult                                                            
Aidata majanduslikult riiki edasi                                                
Aidata majandust postsotsiaalsetes maades 
arenenud Euroopa riikidele järele jõud 
Aidata materiaalselt                                                             
Aidata paremale järjele                                                          
Aidata rahaliselt uusi EL liikmeid, kas tervishoiu, 
olmetingimuste jne alal.     
Aidata selle fondi sihtgruppe.                                                   
Aidata vaesemat elanikkonda                                                      
Aidata valitsust                                                                  
Aidata vähem majanduslikult kindlustatud riike                                   
Aidata vähemkindlustatuid inimesi                                                
Aidatakse kehvemaid                                                              
Aitamine                                                                         
Anda abi                                                                         
Anda sotsiaalgarantiisid                                                         
Arendada Eesti majanduselu                                                       

Arendada majanduslikku ühtekuuluvust                                             
Arendada majandust                                                               
Arendustegevus                                                                   
Areng                                                                            
Arengu abi                                                                       
Arvab, et sotsiaal-, tervishoiu jms probleemide 
lahendamine                      
Ebavõrdsuse vähendamine                                                          
Edasiareng                                                                       
Edendada Eesti majandust                                                         
Eesti elanike elujärje tõstmine                                                  
Eesti infrastruktuuri areng                                                      
Eesti rahva elatustaseme tõstmine Euroopa 
Liidu teiste riikidega samale tasemele 
Eesti rahva elu parandamine (haridus, 
sotsiaalolud)                              
Eesti riigi abistamine                                                           
Ehituse toetus                                                                    
Ei (x7)                                                                              
Ei oska öelda (x18)                                                                   
Ei tea (x16)                                                                           
Ei tea täpselt                                                                   
EL liikmesriikide tugevdamine sotsiaalsfääris                                    
EL toetuste eesmärgiks on tasandada 
elamistaset erinevates EL riikides           
Elanikkonna elatustaseme tõstmine                                                
Elatustaseme tõstmine (x3)                                                           
Elatustaseme tõstmine EL uutes riikides                                          
Elatustaseme ühtlustamine                                                        
Elu edasi viia                                                                   
Elu paremaks muutmine                                                            
Elu paremusele suunamine                                                         
Elujärje parandamine üleüldiselt                                                 
Elujärje tõus                                                                    
Elutingimuste parandamine                                                                                                                                    
Erinevusi erimaade vahel vähendada                                               
Et aidata töötuid                                                                
Et Eesti jõuaks teiste arenenud Euroopa riikide 
tasemele                         
Et Euroopa Liidu riigid oleksid ühtsed                                           
Et Euroopa Liit oleks tugev majanduslikult                                       
Et me paremini elaksime, tase teiste riikidega 
ühtlustuks                        

Ettevõtlus ja innovatsioon                                                       
Euroopa keskmisele tasemele järele jõudmiseks                                   
Euroopa liitu kuuluvate riikide toetus ja ühtlane areng                         
Hariduse toetamine, innovatsioon                                                
Haridusprojektide toetamine                                                     
Heaolu parandamine                                                               
Humanitaarabi vähekindlustatud inimestele                                       
Ikka püüdlus parema poole                                                       
Infrastruktuur                                                                   
Inimeste abistamine                                                              
Inimeste elu parandamine                                                         
Inimeste heaolu tõstmine (x2)                                                        
Inimeste sotsiaalse olukorra parandamine                                        
Inimeste tervishoid                                                              
Jõuda teiste Euroopa Liidu riikide tasemele                                     
Järelaitamine üldisesse keskmisse EL fooni                                      
Järele aitamine EL tasemele                                                      
Kaitsta ja aidata inimesi                                                        
Kehvemal järjel olevate inimgruppide toetamine- 
abistamine                       
Keskkonna hoid                                                                   
Keskkonnatoetused                                                                
Kiire areng                                                                      
Koolitus, tööhõive                                                               
Kriisiperekondade toetus                                                         
Kõigile inimestele paremat elu                                                   
Loengud töötutele                                                                
Majanduse arendamine                                                             
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus                                          
Muuta paremaks elukvaliteeti                                                    
Oskuste tõstmine                                                                 
Parandada Eesti inimeste tervishoiutingimusi                                    
Parandada eestlaste elukvaliteeti                                               
Parandada elatustaset                                                            
Parandada elujärge                                                               
Parandada meie sotsiaalvaldkonda                                                
Parandada üldiselt EL riikide sotsiaalelu                                       
Parandama elanikkonna eluolu                                                    
Parem areng, ühtlustumine Euroopa Liidus                                        
Parem elu                                                                        
Paremaks muuta                                                                   
Paremate töökohtade ja töötingimuste kindlustamine 
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Pole vaja meile anda, valitsus paneb oma palgaks                                 
PRIA (mahepõllundus)                                                            
projektid peaksid tõstma üldise Eesti elatustaset                                
Projektide organiseerimise ja juurutamise toetamine                              
Raha jagamine vaesematele                                                        
Rahaline abi sotsiaalsfäärile                                                    
Regionaalsed ja kohalikud projektid                                              
Riigi edasine areng                                                              
Rikastele antakse raha juurde                                                    
Riskirühmade toetamine                                                           
Soodustada erinevate valdkondade arengut                                         
Sotsareng                                                                        
Sotsiaal-majanduslik areng                                                       
Sotsiaalfondi rahad peaks aitama Eestil 
mahajäämusest üle saada                  
Sotsiaalne tasakaalustatus                                                       
Sotsiaalse kaitse parandamine                                                    
Sotsiaalse olukorra parandamine                                                  
Sotsiaalsed eesmärgid                                                            
Sotsiaalsete erinevuste vähendamine                                              
Sotsiaalsfääri arengu toetus                                                     
Sotsiaalsfääri järele aitamine EL-le                                             
Sotsiaalsfääri toetus                                                            
Tagada inimestele töö, ümberõppe vajalikkus jne                                  
Teatud valdkondade areng                                                         
Toetada Eesti majanduse kasvu                                                    
Toetada Eesti majandust                                                          
Toetada haridust, tervishoidu                                                    
Toetada inimesi ümberõppel, töö leidmisel jne                                    
Toetada majanduse arengut                                                        
Toetada majanduslikku ühtlustamist, arengut, 
ettevõtlust ja innovatsiooni        
Toetada majandust (x2)                                                               
Toetada nõrgemaid                                                                
Toetada nõrku                                                                    
Toetada riiki                                                                    
Toetada suurprojekte riigis sh tööhõivet                                         
Toetada uusi liikmesriike                                                        
Toetada vaesemaid                                                                
Toetada vaesemate riikide elanikke                                               
Toetada vastavate alade arengut                                                  
Tunnustada iseennast                                                             

Tõsta elustandardit, et igaühel oleks võimalus 
tõusta heale majanduslikule tasem 
Tõsta elutaset                                                                   
Tõsta riigi sotsiaalset ja majanduslikku taset                                   
Tööhõive parandamine                                                             
Tööhõive parandamine, ümberõpe                                                   
Tööhõive soodustamine                                                            
Töökohad, ettevõtlus                                                             
Töökohtade loomine                                                               
Töökohtade loomine, ettevõtlusele abi                                            
Töötule töökoha leidmine                                                         
Tööturul olukorra parandamine                                                    
Töötute probleemide lahendamine                                                  
Uute EL maade arengu toetamine                                                   
Uute liikmesriikide sotsiaalkompensatsiooni 
tõstmine                             
Vaesemate riikide toetus                                                         
Viia majandus ülesmäge                                                           
Viia osa valdkondi euroopa keskmisele arengule                                   
Võrdsus kõigis distantsides                                                      
Võrdsust saavutada                                                               
Võrdus eri riikide vahel                                                         
Võrdväärsus                                                                      
Vähendada ebavõrdsust                                                            
Ökonoomia projekt, heaolu projekt                                                
ühtlane areng                                                                    
Ühtlustamine                                                                     
Ühtsuse tunne                                                                    
Üldise elatustaseme parandamine                                                  
Üldise taseme tõstmine ELis           
 
Küsimus 6. Milline on Teie arvates Euroopa 
Liidu poolsete toetuste (üldine) eesmärk?                                                                  
Abi  (x2)                                                                            
Abi anda                                                                         
Abi osutamine                                                                    
Abi osutamine meile kui EL liikmetele                                            
Abi projektidele                                                                 
Abi riigile                                                                      
Abi teatud valdkondade arendamises                                               
Abi töökohtade organiseerimisele, aga ka 
tervishoiule ja haridusele 
Abi uute töökohtade loomisel                                                                                                        
Abistada (x2)  

Abistada abivajajaid (x2)                                                           
Abistada Eestit (x2)                                                                 
Abistada kehvemaid                                                               
Abistada riike majanduse arengut soosivalt                                      
Abistada vaesemaid riike                                                         
Abistada vaesemaid riike sotsiaalalal                                           
Abistamine (x2)                                                                                                         
Abistamine, ühtlustamine                                                         
Abistav roll                                                                     
Abistavad enda arust                                                             
Abivajajate väljaselgitamine                                                     
Aidata (x4)                                                                          
Aidata Eesti järgi teistele EL riikidele                                         
Aidata Eesti majandust järele                                                   
Aidata Eesti teiste EL riikide tasemele                                         
Aidata Eesti Vabariiki (x2)                                                         
Aidata Eestit (x2)                                                                   
Aidata Eestit majanduslikult. Objektide ehitus.                                 
Aidata Eestit paremale järjele                                                   
Aidata ellu viia vajalike projekte                                               
Aidata ettevõtjaid                                                               
Aidata Euroopa Liidu riike majanduslikult                                       
Aidata inimesi paremini töötama                                                 
Aidata järele (x2)                                                                    
Aidata järgi praegustele El riikidele                                           
Aidata kaasa Eesti arengule                                                      
Aidata kaasa Eesti majanduse ja hariduse arendamisele                           
Aidata kaasa Euroopa Liidu riikide tugevamaks muutmisele                        
Aidata liitlasriike                                                              
Aidata luua uusi töökohti                                                        
Aidata mahajäänud riike (x2)                                                       
Aidata majandus jalule                                                           
Aidata majanduse kasvu                                                          
Aidata majanduslikult                                                            
Aidata majanduslikult riiki edasi                                                
Aidata materiaalselt                                                             
Aidata meie riigi elu                                                            
Aidata neid riike, kes on vaesuses                                              
Aidata noori                                                                     
Aidata nõrgemaid                                                                 
Aidata nõrgemaid riike                                                           
Aidata puudega vanemaealisi ja noori tõõhõivel                                  
Aidata põllumajandust 
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Aidata põllumehi                                                                 
Aidata rahvast, mahajäänumaid riike                                              
Aidata riike kriisiolukorrast välja.                                             
Aidata riiki majanduses                                                          
Aidata riiki majanduslikult edasi                                                
Aidata riiki majanduslikult tugevamaks, maaelu 
edendamine                        
Aidata riiki, antud juhul Eestit                                                 
Aidata sihtgruppe                                                                
Aidata sotsiaalprojekte                                                          
Aidata sotsiaalsele arengule kaasa                                               
Aidata suurehitusi või remonte                                                   
Aidata Teletorni remonti teostada                                                
Aidata tervishoidu ja töötuid                                                    
Aidata uued liikmed vastavale tasemele                                           
Aidata uusi EL liikmeid                                                          
Aidata uusi riike majanduslikult. järjepeale                                               
Aidata vaeseid                                                                   
Aidata vaesemaid (x3)                                                                
Aidata vaesemaid riike (x2)                                                          
Aidata vaesemaid riike järje peale                                               
Aidata vaesemat elanikkonda                                                      
Aidata vähekindlustatud peresid; toetada õpilasi                                 
Aidatakse rahaliselt nõrgemaid riike                                             
Aisata tugevdada Eesti majandust                                                 
Aitab                                                                            
Aitab kaasa Eesti arengule                                                       
Aitab kaasa inimkonna arengule                                                   
Aitab majandust ühtlustada                                                       
Aitamine (x3)                                                                        
Alandada elutaset EL riikides                                                    
Anda majandusabi uutele Euroopa Liidu riikidele                                  
Anda täiendavaid võimalusi ka neile kellel ei ole endal 
võimalusi selleks         
Arendada Eesti elu                                                               
Arendada Eesti majandust                                                         
Arendada eesti regionaalpoliitikat                                               
Arendada majandust                                                               
Arendada majandust, põllumajandust                                               
Arendada majandust, tervishoid                                                   
Arendada põllumajandust, ettevõtlust                                             
Arendamine                                                                       

Arengu toetamine (x3)                                                                 
Arengus jõuaksid vähearenenud riigid edasi                                       
Arengut tuleb toetada                                                            
Arengutaseme ühtlustamine                                                        
Aru saada majandusest ja saada sõltuvaks EL                                      
Bürokraatidele töö andmine                                                       
Demokraatia arengut Eestis, et eksisteeriks Eesti 
Vabariik                       
Ebavõrdluse ühtlustamine                                                         
Edendada elujärge                                                                
Edendada iga riigi iseseisvat majandust                                          
Edendada majandust (x2)                                                              
Eesmärk on hägune, toetusi on vähe                                               
Eesmärk on samuti sotsiaalelu taseme ühtlustamine 
ja probleemide lahendamine     
Eesmärk saavutada parem elu                                                      
Eest majanduse arenguks                                                          
Eesti abistamine                                                                 
Eesti aitamine                                                                   
Eesti arendamiseks                                                               
Eesti arengu soodustamine                                                        
Eesti elatustaseme tõstmine (x2)                                                     
Eesti elatustaseme tõstmine edukate EL riikide 
tasemele                          
Eesti Euroopa keskmisele tasemele aitamine                                       
Eesti mahajäämise vähendamine üldises arengus, 
sotsiaalvaldkond                  
Eesti majanduse kasvule kaasaaitamine.                                           
Eesti majanduse toetamine (x4)                                                         
Eesti majanduse ülesaitamine                                                     
Eesti majanduselu tugevdamine                                                    
Eesti majandust aidata                                                           
Eesti rahva elatustaseme tõstmine, ühtlustamine 
Euroopaga                        
Eesti riigi abistamine                                                           
Eesti valikute toetamine                                                         
Eestlaste elatustaseme parandamine ilmselt                                       
Ei (x2)                                                                                                                                           
Ei kujuta ette                                                                   
Ei ole kursis asjaga, täpselt ei tea, ei huvita eriti                            
Ei ole mõelnud sellest                                                           
Ei oska öelda (x152)                                                                    
Ei poolda                                                                        
Ei tea (x89)                                                                           

Eks nad aitavad Eesti riiki                                                     
Eks võrdseks teiste riikidega                                                   
EL liikmesriikide elatustaseme võrdsustamine                                    
EL liikmesriikide tugevdamine majandussfääris                                   
EL maade elatustaseme tõstmine                                                  
EL maade võrdsem areng                                                          
EL riikide elatustaseme erinevuste vähendamine                                  
EL riikide elatustaseme võrdsustamine                                           
EL riikide elatustaseme ühtlustamine                                            
El riikide majandustaseme tugevdamine                                           
Elanike elatustasemete tõstmine                                                 
Elatustase tõustes                                                              
Elatustaseme erinevuste tasandamine                                             
Elatustaseme erinevuste võrdsustamine                                           
Elatustaseme järgijõudmine teistele riikidele                                   
Elatustaseme tõstmine (x5)                                                           
Elatustaseme tõus (x2)                                                              
Elatustaseme ühtlustamine (x4)                                                      
Elatustaset tõsta                                                               
Elavdada majandust (x2)                                                             
Elu edasi viia                                                                  
Elu edasiarendamine                                                             
Elu kvaliteedi paranemine                                                       
Elu parandamine Eestis                                                          
Elu paremaks muutmine                                                           
Elu paremaks muutvate projektide toetamine                                      
Elu paremusele suunamine                                                        
Elujärg paremaks muuta                                                          
Elujärje parandamine (x3)                                                            
Elujärje parandamine (teed)                                                     
Elujärje parandamiseks                                                          
Elus vaeseid riike tuleb aidata                                                 
Elustandardi ühtlustamine                                                       
Elutaseme tõstmine                                                              
Elutaseme tõstmine EL riikides                                                  
Elutaseme tõstmine Euroopa Liidu riikides                                       
Elutaseme ühtlustamine (x2)                                                         
Enda kasu                                                                       
Ergutada majandust, sulandada Euroopa Liitu                                     
Eri sihtrühmade tööhõive                                                        
Erinevate projektide toetamine                                                  
Erinevate valdkondade arenguks                                                 
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Erinevuste kaotamine                                                             
Erinevuste kaotamine majanduses                                                  
Et alguses rahasid anda ja pärast tagasi võtta. Liidu 
värk.                      
Et Eesti paremale järjele saaks                                                  
Et Eesti saaks viie parema riigi hulka Euroopa Liidus                            
Et Eestil paremini läheks                                                        
Et Euroopa ühtselt areneks                                                       
Et inimestel oleksid ühesugused võimalused                                       
Et kõik Euroliidu liikmed on majanduslikult ühel 
tasemel                         
Et kõik Euroopa Liidu riigid oleksid majanduslikult 
võrdsed                      
Et kõik jõuaksid arengus samale tasemele                                         
Et kõik riigid jõuaksid enam-vähem ühele tasandile 
majanduses                    
Et kõik töötaks korralikult                                                      
Et me Euroopa keskmisele perele järgi jõuaks                                     
Et meid konksu otsa saada                                                        
Et meie areng jõuaks järgi Euroopa Riikide arengule                              
Et oleks ühtsem kõik                                                             
Et siduda ja ühtlustada Euroopa Liitu                                            
Et tagada mingisugune stabiilsus                                                 
Et teha Eestit sõltuvaks Saksamaa rahast ja 
imperialistidest                     
Et teha elu Eestis eurostandarditele lähedale                                    
Et tugevdada ja arendada majandust                                               
Ettevõtluse arendamine (x2)                                                          
Ettevõtluse arendamine, innovatsioon                                             
Ettevõtluse arendamine, töökohtade loomine                                       
Ettevõtluse toetamine (x2)                                                           
Ettevõtlust toetada                                                              
EU riikide arengu soodustamine                                                   
Euroopa elutaseme ühtlustamine                                                   
Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse 
võrdsustamiseks                           
Euroopa Liidu majanduslik integratsioon                                          
Euroopa Liidu regioonide ühtlustamine                                            
Euroopa Liidu riikide arengule kaasaaitamine 
Euroopa Liidu riikide elatustaseme erinevuste 
vähendamine  

 
Euroopa Liidu riikide elatustaseme ühtlustamine 
(x2)                                 
Euroopa Liidu riikide kodanike elatustaseme 
tõstmine                             
Euroopa Liidu riikide majanduse toetamine                                        
Euroopa Liidu riikide majanduse tugevdamine ja 
võimukuse tõstmine                
Euroopa Liidu riikide majanduslike võimaluste 
parandamine                        
Euroopa Liidu riikide majandusliku ja sotsiaalse 
heaolu parandamine              
Euroopa Liidu ühtlustamine                                                       
Euroopa Liit on tugev, kui riigid saavad 
tugevamaks                              
Euroopa majanduse konkurentsivõime täitmine                                      
Euroopa puhtaks                                                                  
Euroopa riike aidata                                                             
Euroopa riikide võrdsus                                                          
Euroopa Sotsiaalfondi toetused riskirühmade 
tööhõive                             
Eurotoetus                                                                       
Finantsabi                                                                       
Firmad saavad rahasid                                                            
Haldusvõimekuse tõstmine                                                         
Haridus                                                                          
Hariduse rahastamine, parem haridustase                                          
Heaolu                                                                           
Heaolu paremaks muutmine                                                         
Heaolu tõus                                                                      
Hoida Eestit EL                                                                  
Hoida stabiilsust                                                                
Hädasolevate, abivajajate EL riikide abistamine                                  
Ida-Euroopa riikide vaesemate elanike materiaalne 
toetamine                      
Ikka aidata vaest riiki                                                          
Inimeste elatustaseme tõstmine (x2)                                                  
Inimeste elatustaseme ühtlustumine                                               
Inimeste heaolu tagamine                                                         
Inimväärsema riigi poole pürgimine                                               
Invaliidile töökohtade leidmine                                                  
Investeering tulevikku     
Järele aitamine (x2)                                                                 
Järele Euroopale  
Järeleaitamine                                                                   
Jätta muljet, et meie eest hoolitsetakse 

Kaitseküsimused                                                                  
Kehvemate abistamine                                                             
kiiremini areneda                                                                
Kiiremini väikeriikide varad kätte saada                                        
Kiirendada majanduslikku ja sotsiaalset arengut suurtes 
Euroopa Liidu liikmesriikides 
Kindlustada Eesti elanikele töö                                                  
Klassivahede kaotamine (rikaste ja vaeste vahel)                                
Kodanike elujärje parandamiseks                                                 
Kodutute toetamine, ehitamise munitsipaalmaksu 
integratsiooni toetamine          
Kogu ühiskonna areng                                                             
Konkurentsi kiirendamine                                                         
Konkurentsivõime parandamine                                                    
Konkurentsivõime tõstmine (x2)                                                      
Konkurentsivõime tõstmine majanduses                                            
Konkurentsivõime tõstmiseks                                                     
Koos on kergem, inimlik                                                          
Kui idee on Euroopa seisukohast oluline, siis nad annavad 
raha                   
Lihtsalt esialgu anda ja mis siis täpselt tagasi nõuda                          
liikmesriikide elu ühtlustamine                                                  
Liikmesriikide majanduse arendamine                                             
Liikmesriikide majanduslik võrdsus                                              
Liikmesriikide vahelise ebavõrdsuse kaotamine                                   
Liikmesriikide ühtlustamine                                                      
Loodushoid                                                                       
Lühiajalise abi andmine                                                            
Maanteede korrashoid                                                             
Mahajäänud riikide toetamine igakülgselt                                        
Majandusabi (x2)                                                                                                             
Majandusabi Eestile                                                              
Majandusabi kriisis siplevatele Euroopa riikidele                               
Majanduse arendamine                                                             
Majanduse arendamine. Ida-tsoonis EL territooriumil.                            
Majanduse arendamiseks                                                          
Majanduse arendamiseks toetused, vähearenenud riikidele                         
Majanduse areng                                                                  
Majanduse arengu kiirendamine                                                   
Majanduse arengu kiirendamine Eestis                                            
Majanduse arengu toetamine                                                      
Majanduse arengu toetamine Eestis 
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Majanduse edendamine                                                             
Majanduse kasv                                                                   
Majanduse toetamine (x3)                                                             
Majanduse toetamine, erinevuste 
vähendamine EL riikide vahel                     
Majanduse üleüldine kasv                                                         
Majanduslanguse likvideerimine                                                   
Majanduslik abi Ida- Euroopa maadel                                              
Majanduslik aitamine                                                             
Majanduslik võrdsus                                                              
Majandusliku konkurentsivõime 
parandamine; elukvaliteedi tõstmine                
Majandusliku olukorra parandamine (x2)                                               
Majandusliku stabiilsuse pakkumine                                               
Majanduslikult aidata.                                                           
Majanduslikult Eestit aidata.                                                    
Majanduslikult toetada                                                           
Majandust arendada (x2)                                                              
Majandust parandada                                                              
Majandust toetada                                                                
Meditsiini arenguks                                                              
Midagi majandusega seoses                                                        
Mingite toetuste jagamine                                                        
Mitmesuguste sihtgruppide tööhõive 
toetamine                                     
Muuta elu paremaks                                                               
Muuta paremaks elutingimused EL maades                                           
Nad on nii helded lihtsalt                                                       
Nõrgemate abistamine                                                             
Nõrgemate riikide abistamine                                                     
Nõrgemate riikide toetamine, riikidevaheliste 
erinevuste vähendamine             
Näevad Eestis potentsiaali                                                       
Näidata, mida nad võivad                                                         
Näidata, mida nad võivad                                                         
Odavam on toetada vaesemaid riike, kui 
karta sealt tulevate inimeste hulka       
Olla abiks meile                                                                 
Osutada finantsabi kõrgematele riikidele                                         
Parandada Eestis töötingimusi                                                    
Parandada elu Eestis                                                             
Parandada elujärge                                                               

Parandada inimeste olukorda erinevates riikides                                  
Parandada majandust                                                              
Parandada tööhõive olukorda Eestis                                               
Parandada töövõimalusi                                                           
Parandasin tööhõivet                                                             
Paremaks muuta midagi                                                            
Paremale järjele aitamine                                                        
Pole                                                                             
Pole aimugi (x2)                                                                     
Pole huvi tundnud selle teema vastu                                              
Poliitiline asi                                                                  
Puudustkannatavate inimeste abistamine                                           
Põllumajandus, ettevõtted, talud                                                 
Põllumajanduse arenemine                                                         
Põllumajanduse edendamine                                                        
Põllumajanduse toetamine (x2)                                                        
Põllumajanduse turgutamine, piiri kindlustamine                                  
Raha jagamine vaesematele                                                        
Raha ökonoomika toetuseks                                                        
Raha ümberjagamine Euroopa Liidu kindlustamiseks                                 
Rahaline toetus (x2)                                                                  
Rahaline tugi                                                                    
Rahva hüvanguks teed, põllumajandus                                              
Rahvast toetada (x2)                                                                 
Regionaalne ja kohalik areng                                                     
Regionaalpoliitika                                                               
Regionaalpoliitika ja looduse arendamine                                         
Riigi arendamine                                                                 
Riigi arengu aitamine                                                            
Riigi edasine areng                                                              
Riigi elatustaseme parandamine                                                   
Riigi majandusliku arengu toetamine                                              
Riigi toetamine- abistamine                                                      
Riigi toetamine                                                                  
Riikide arengutaseme ühtlustamine                                                
Riikide elatustaseme tõstmine                                                    
Riikide võrdsus                                                                   
Riskigruppe nagu põllumajandus                                                   
Riskirühmade abistamine                                                          
Riskirühmade toetusprogrammid                                                    
Sama                                                                             
Sama , liitlasriikide järeleaitamine                                             
Sama ilmselt (sotsiaalelu laiemalt)                                              
Selleks, et soosida seesmist arengut                                             

Sihtrühmade tööhõive                                                             
Soodus ravimitele                                                                
Soodustada erinevate valdkondade arengut                                        
Soodustada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust (x3)                         
Soodustada sotsiaalset ühtekuuluvust                                             
Sotsiaalelu arengu edasiviimine rikkamate EL liikmete taseme 
lähedal             
Sotsiaalfondi rahad peavad aitama vaesematel riikidel rikkamatele 
järele jõuda   
Sotsiaalset abi anda                                                             
Sotsiaalsfääri toetamine                                                         
Sotsiaalsfääri toetus                                                            
Stabiilne majanduskasv                                                           
Stabiilsuse tunde formuleerimine ja kaitsmine                                    
Stabiliseerida majandust                                                         
Tagada EL liikmesriikide ühtlane areng                                           
Tagada kõigi kodanike heaolu                                                     
Tagada liikmesriikide stabiilsus                                                 
Tagada parem elu                                                                 
Tagada riikide stabiilne areng                                                   
Tahavad ikka pärast kasu saada                                                   
Tahavad tagada stabiilsust ja lihtsust Euroopa Liidus                           
Tasakaalustatud areng                                                            
Taseme ühtlustamine ja konkurentsi tõstmine                                     
Taseme ühtlustamise saavutamine                                                  
Teadus ja arendustegevus                                                         
Teaduse arengu toetamine                                                         
Teede ehitamine                                                                  
Teede ehitus, looduskaitse- vähendada erinevusi                                 
Teede remont jms                                                                 
Teede, kanalisatsiooni ehitamine, prügi korraldus                               
Tegevuse ühtlustamine                                                            
Teoreetiline sotsiaalse heaolu ühtlustamine Euroopa Liidus                      
Terve liidu ühendamine                                                           
Tervishoid (x2)                                                                                                              
Toetab ettevõtlust, aitab töötajaid õpetada                                      
Toetab puudega inimest                                                           
Toetada arengumaid.                                                              
Toetada Eesti arengut (x3)                                                           
Toetada Eesti majandust                                                          
Toetada Eestit                                                                   
Toetada ennast 
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toetada erinevaid sihtrühmi ja nende tööhõivet                                   
Toetada ettevõtlust                                                              
Toetada ettevõtlust ja innovatsiooni                                             
Toetada ettevõtlust ja sotsiaalvaldkonda                                         
Toetada ettevõtlust, et inimestel oleks tööd                                     
Toetada ettevõtlust, tööhõivet                                                   
Toetada Euroopa Liidu riike                                                      
Toetada inimesi vääriliselt                                                      
Toetada kehvas seisus riikide elanike                                            
Toetada kõrgemaid riike                                                          
Toetada liikmesriike                                                             
Toetada majanduslikku ühtlustamist, arengut, 
ettevõtlust ja innovatsiooni        
Toetada majandust (x2)                                                               
Toetada noorte ja vanemaealiste tööhõivet, 
vähendada vaesust, soodustada EL ühte 
Toetada nõrgemaid                                                                
Toetada omakseid                                                                 
Toetada põllumajandust                                                           
Toetada rahaliselt kõrgemaid riike                                               
Toetada rahaliselt suuri ehitusprojekte                                          
Toetada rahaliselt vaesemaid riike                                               
Toetada riigi arengut                                                            
Toetada riike, kes ise hakkama ei saa                                            
Toetada riskirühmi, ettevõtlust, luua uusi töökohti                              
Toetada seda eesmärki                                                            
Toetada sotsiaalvaldkondi (x2)                                                        
Toetada stabiilset arengut                                                       
Toetada tööhõivet ja ettevõtlust                                                 
Toetada vaesemaid riike nende arengus                                            
Toetada vaesemaid riike, tuua nad rikkamate riikide 
tasemele lähemale            
Toetada vähekindlustatuid                                                        
Toetada väiksemaid riike                                                         
Toetada, arendada majandust                                                      
Toetus nõrkadele riikidele                                                       
Toetus riigi arengule                                                            
Toetus vähemarenenud riikidele                                                   
Toetuse halvemal järjel olevatele                                                
Toetused ehituseks.                                                              
Toetused ilmselt peavad aitama seda teha                                         

Toetused on aitamiseks, toetuste abil vähendatakse 
piirkondade ebavõrdsust       
Toetused on ilusalt allutatud sellele eesmärgile                                 
Toetused peaksid aitama selle eesmärgi täitmist                                  
Toetused peavad seda eesmärki aitama saavutada                                   
Toetused peavad tõstma elanike erinevate rühmade 
elatustaset EL riikides         
Toetused ühtlustavad                                                             
Toetuste andmine kõrgematele, majanduserinevuste 
vähendamine riikide vahel       
Toetuste eesmärk on toetada haridust, kultuuri, 
meditsiini, lapsi jms            
Tugevdada nõrgemaid                                                              
Tugi ettevõtlusele                                                               
Tunnustada hädasolijaid                                                          
Tõsta Eesti elutaset EL riikide tasemele                                         
Tõsta Eesti elutaset teiste EL riikide tasemele                                  
Tõsta eesti kõrgemale tasemele                                                   
Tõsta EL riikide elustandardit                                                   
Tõsta EL riikide elutaset                                                        
Tõsta elanike elukvaliteeti riikides                                             
Tõsta elatustaset (x2)                                                               
Tõsta elatustaset Eestis                                                         
Tõsta elatustaset; aidata Eesti võrdsele tasemele 
teiste heaoluriikidega         
Tõsta elukvaliteeti (x2)                                                             
Tõsta elukvaliteeti Eestis EL riikide tasemele                                   
Tõsta elukvaliteeti EL riikides                                                  
Tõsta elutingimusi Eestis                                                        
Tõsta Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailma 
majanduses                         
Tõsta haldusvõimekust                                                            
Tõsta kõrgemale tasemele elutingimused.                                          
Tõsta meie taset, ikkagi Liit ju                                                 
Tõsta riigi majandus-ja elujärge                                                 
Tõsta vaesemad riigid jõukamale tasemele                                         
Tööhõive ja töökohtade loomine                                                   
Tööhõive parandamine, töökohtade loomine                                         
Tööhõive toetamine                                                               
Tööhõive, ettevõtlus                                                             
Tööhõivega tegemine                                                              
Töökohtade loomine (x2)                                                               
Töökohtade loomist (x2)                                                              

Töökohtade loomist, puudega inimesi                                             
Töötava elanikkonna järele aitamine                                             
Tööturu olukorra parandamine                                                    
Töötute ümberõpe                                                                
Uute liikmesriikide arengu kiirendamine                                         
Uute liikmete aitamine                                                          
Uute töökohtade loomine (x4)                                                        
Uute töökohtade loomisel ettevõtluse toetus                                     
Vaesemaid aidata                                                                
Vaesemate riikide elanike elu-olu parandamine                                   
Vaesemate riikide majanduse toetamine                                           
Vaeste abistamine                                                               
Vaeste elanike abistamiseks                                                     
Vaeste ja väetite aitamiseks                                                    
Vaestele antakse ikka eluks vajalikku                                           
Vaesuse alanemine                                                               
Vahendada elukvaliteedi vahet Euroopa Liidu riikide 
vahel                        
Vanade ja uute liikmete võrdsustamine                                           
Viia Euroopa Liidu riigid ühtsele tasemele                                      
Viia kõigi Euroopa Liidu riikide majandus samale 
tasemele                        
Viia meid 5 rikkama riigi hulka                                                 
Vist töökohtade loomine, töötute õpe                                            
Võib-olla elatustaseme ühtlustamine                                             
Võimaluste võrdsustamine                                                        
Võrdsus                                                                         
Võrdsuse loomine                                                                
Võrdsuse tagamine massidele                                                     
Võrdsustab riike                                                                
Võrdsustamine nagu vene ajal                                                    
Võrduse soov, Elatustaseme võrdsustamine                                        
Võrdõiguslikkus                                                                 
Võtta rikastelt, anda vaestele                                                  
Vähendab ebavõrdsust                                                            
Vähendada elatustaseme erinevusi (x4)                                               
Vähendada elatustaseme erinevusi Euroopa Liidus                                 
Vähendada elatustaseme erinevust                                                
Vähendada erinevusi eri piirkondade vahel                                       
Vähendada erinevusi Euroopa Liidu riikide vahel                                 
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Vähendada erinevusi Euroopa Liidu vahel                                          
Vähendada jõukus ja elatustaseme erinevus                                        
Vähendada jõukuse astet EL riikide vahel                                         
Vähendada jõukuse erinevusi Euroopa Liidus                                       
Vähendada jõukuse ja elatustaseme erinevusi (x2)                                      
Vähendada tööpuudust                                                             
Välisabi Eesti majandusele.                                                      
Välja heita sotsiaalsed plahvatused                                              
Välja suretada meil majandus ja muuta eestlased 
põllu orjadeks                   
Ühendada jõukuse ja elatustaseme erinevusi                                       
Ühildumine EL teiste riikidega                                                   
Ühtlustada                                                                       
Ühtlustada EL-i riikide majandus taset                                           
Ühtlustada EL sotsiaalsfääri                                                     
Ühtlustada elatustaset Euroopa Liidu liikmesriikides                             
Ühtlustada elatustaset Euroopas                                                  
Ühtlustada elu                                                                   
Ühtlustada eluaset, toetada majandust                                            
Ühtlustada elustandardit                                                         
Ühtlustada Euroopa elatustaset                                                   
Ühtlustada Euroopa riikide elanike elatustaset                                   
Ühtlustada Euroopa riikide elatustaset                                           
Ühtlustada inimeste elu-olu taset                                                
Ühtlustada majandust                                                             
Ühtlustada taset (x3)                                                                 
Ühtlustada, järele jõuda                                                         
Ühtlustama Euroopa elatustaset                                                   
Ühtlustamine, järele aitamine                                                    
Ühtsuse mõttes                                                                   
Ühtsuse tunne                                                                    
Ühtsustada ja abistada EL riike                                                  
Ühtsustada liidu riikide majandust, heaolu                                       
Üksteise sotsiaalne abistamine                                                   
Üldine arendus                                                                   
Üldine areng                                                                     
Üldise EL elanikkonna ühtlustamine                                               
Üldise tugeva Euroopa loomine ilma nõrkade lülideta                              
Üldolukorda ühtlustada                                                           
Üldse heaolu parandamine       

9. Avatud vastused originaalkujul 

Küsimus 8. Millised on peamised infokanalid, 
millest olete saanud kõige rohkem teavet 
Euroopa Liidu üldeesmärkide kohta? Mujalt, 
kust? 
Kool                                               
Koolis                                             
Koolist (x2)                                                                        
Lektorid tööl                                      
Loksa EMU                                      
Raamatud                                           
Raamatukogu                                        
Sugulaselt                                         
Sõbra kaudu, tema teab kõike                       
Sõbrad                                             
Sõbranna tegeleb sellega                           
Tuttavatelt                                        
Tänavalt reklaamidelt                              
Töö projektidega                                   
Tööbörs                                            
Tööbörsilt                                         
Tööl                                               
ühiskonnaõpetuse tundidest                         
Ülikoolis       
Küsimus 9. Millistest kanalitest olete saanud 
Euroopa Liidu toetatavate projektide kohta 
informatsiooni? Mujalt, kust? 
Dmitri Klenski                                     
Konverentsid                                       
Kool                                               
Loeng - Kuidas Euroopa Liidult raha saada          
nõupidamisel                                       
Reklaamplakatitelt                                 
Seltskonnast                                       
Teatmeteosed                                       
Tuttavad (x2)                                                                                                                         
Tuttavatelt (x2)                                        
Tuttavatelt kolleegidelt                           
Tööturuametist  

http://www.turu-uuringute.ee/


Haridus- ja Teadusministeerium 

Turu-Uuringute AS-i kontaktandmed: 

Telefon:  6 277 583 

Faks:  6 277 584 

E-post:  post@turu-uuringute.ee 

Kodulehekülg: www.turu-uuringute.ee 

Aadress:   Tatari 6 (3. korrus), 10 116 Tallinn 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne uuringu koordinaator: Aino Kiis 
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