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Sisedemokraatia pidupäev
Laupäeval, 29. märtsil koguneme Rahvus-
raamatukokku selleks, et kinnitada need 12 
inimest, kes meie erakonna lipu all Europarla-
menti kandideerivad.

Siit infolehest leiad lühitutvustuse meie kan-
didaatidest ning infot valimiskogu toimumi-
se ja tehniliste detailide kohta.

Seekordsed Europarlamendi valimised on 
eriti olulised nii Euroopa tuleviku kui ka 
Eesti poliitika käekäigu mõttes. Euroopa on 
teelahkmel, kas muutuda õiglasemaks ja 
solidaarsemaks ning seeläbi ka majandusli-
kult tugevamaks või killustuda ja nõrgeneda. 
See sõltub meist, aga vaid siis, kui me saame 
enda toetajad valima! Valimisennustused 
näitavad üle paljude aastate sotsiaaldemo-
kraatide võitu üle Euroopa. 

Nende valimiste tulemus mõjutab kindlasti 
ka Riigikogu valimisi. Ka seepärast on väga 
oluline järjestada parim võimalik EP nimekiri 
ja anda avapauk meie kampaaniale, kus kõigi 
panus on ülimalt tähtis.

Juhul kui sa siiski ei saa valimiskogul  
osaleda, on sul võimalik eelhääletada.

Eelhääletus toimub 8.–23. märtsini. Selleks 
pead oma soovist informeerima erakonna 
kantseleid hiljemalt 19. märtsil kas e-postil 
kantselei@sotsdem.ee või saates kirja Ahtri 
10a, 10151 Tallinn või helistades meie kantse-
lei sekretärile Piiale numbril 611 6040.

Tarku otsuseid ja kohtumiseni valimiskogul!

Indrek Saar 
peasekretär

Meie 
kandidaatide 
nimekiri
Euro- 
parlamendi 
valimisteks
SDE esimees ja Riigikogu liige,  
endine kaitseminister

Olen veendunud, et sotsiaal- 
demokraadid peavad minema neile 
valimistele parima tiimi ja selgete 
seisukohtadega Euroopa ja ka Eesti 
tuleviku osas. 

Kandidaatide  
tutvustused lk 2-3

SDE
üldkogu 

eri!

SDE eurovalimiste 
valimiskogu 
toimub 29. märtsil, 
Rahvusraamatukogus, 
Tõnismägi 2, Tallinn.

Erakonna liikmetel, kel ei ole 
võimalik valimiskogul 
nimekirja hääletusel osaleda, 
saavad eelhääletada kirja teel 
ajavahemikus 8.-23. märts 2014.
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Kogenuim Riigikogu liige,  
endine sotsiaalminister ja  
regionaalminister
Maailmavaatelt paadunud 
sotsiaaldemokraat. Meile 
kõigile demokraatia kaudu 
antud vabadused peavad 
andma Eesti inimestele sot-
siaalse kindlustunde. Mulle 
meeldib käsitlus ühiskonnast 
kui kodust, kus kõik pere-
liikmed üksteisest hoolivad, 
kus kedagi ei jäeta tema 
muredega üksi. Tänases 
maailmas saavad Euroopa 
riigid ja rahvad olla edukad 
ainult koostöös. Kes vastupi-
dist väidab, on kas rumal või 
silmakirjalik.

Kuressaare linnapea
Minule isiklikult on tähtis Läänemere 
ja Balti riikide koostöö tihendamine 
ELi tasandil. Meil on ühised huvid nii 
majanduslikus plaanis kui ka julge-
oleku valdkonnas. Peame oma hääle 
ühiselt kuuldavamaks tegema.
Koostöö peaks olema tugev ka kogu 
ELi sees. Hetkel tunnetame selgelt, et 
väärtuspõhisest ühtsusest on kõvasti 
vajaka. Eriti oluline on see välis- ja 
julgeolekupoliitika puhul. 
Leian, et ELi struktuurides tuleb 
vähendada bürokraatiat ja tõsta 
efektiivsust. Hiinas ELi välisteenistu-
ses puutusin sellega lähedalt kokku. 
Usun, et selles on EL-il Eestilt palju 
õppida. EL on kahesuunaline tänav 
- võtame üle, mis hea, panustame 
sinna, kus ise head oleme.

Teleajakirjanik, portaali Etno-
web asutaja ja juht, mitmekesi-
suse konsultant ja meediakom-
munikatsiooni spetsialist
Eelarvamuste tõttu on Eestis 
tööturult hetkel tõrjutud iga 
viies töövõimeline inimene. 
Toidupanga abivajajate arv aina 
suureneb ja inimesed lahkuvad 
riigist. 
Seisan selle eest, et Europarla-
mendi tasandil töötataks välja 
võrdse kohtlemise edendamise 
ühine tugisüsteem. Sisulised 
integratsioonimeetmed, mis on 
suunatud kõikidele elanikele, mit-
te ainult uutele immigrantidele.

Tallinna Ülikooli dotsent,  
Tallinna Linnavolikogu liige  
ja meediaekspert
Olen alati pidanud Eestit Euroopa 
osaks ja maailma suuremaks kui 
Eesti ning tegutsenud rahvusva-
heliselt, kui see on olnud võimalik. 
Soovin töötada selle nimel, et ELis 
säiliks meedia- ja sõnavabadus, 
sest pean neid teiste vabaduste 
aluseks. Pean tähtsaks, et EL säili-
taks tööjõu vaba liikumise ja teised 
rahvusvahelistumise tingimused. 
Soovin, et soolise võrdõiguslikkuse 
teemat seostataks enam inimes-
te tegelike probleemidega nagu 
väiksed palgad, hoolitsustööde 
korraldamine ühiskonnas ja selle 
läbi tekiks naistele paremad võima-
lused osaleda avalikus elus.

Noorsooaktivist ja näitleja,  
Euroopa tasemel noortepoliiti-
ka kujundaja
Noorsotside esindajana Euroopa 
katusorganisatsioonis YES töö-
tasime välja Noortegarantii põhi-
mõtte, mis on tänaseks Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud. 
Kõikide liikmesriikide parlamen-
did peavad noorte tööpuuduse 
vähendamiseks kasutama meie 
väljapakutud meetmeid. Tunnen, 
et noorte teemadega tegele-
takse Euroopas siiski liiga vähe. 
Soovin olla noorte tuleviku ku-
jundamise juures ja teha omalt 
poolt kõik, et praegune käega 
löömise meeleolu asenduks soo-
viga siin elada, töötada ja lapsi 
kasvatada.

Ajaloo ja poliitika õppejõud
Tean, kuidas tehakse poliiti-
kat Euroopas, valdan vabalt 
keeli, olen järjekindel ja julge 
teemade püstitajana. Olen 
analüüsinud ja selgitanud sise- 
ja välispoliitikat. Välispoliitikaga 
tegelesin aktiivselt Riigikogu 
väliskomisjoni ja Euroopa Liidu 
asjade komisjoni liikmena. Euro-
parlamenti kuuludes nõuan 
Euroopa Liidult otsustavat 
tegevust oma Ida-Euroopa liik-
mete elamisjärje tõstmiseks.
Abielus, kolm last ja viis lapse-
last. Olen külastanud 121 riiki.

Filmirežissöör, lavastaja,  
teatrikunstnik, muusik.
Alati kui sotsdemokraatia põhimõt-
ted jutuks tulevad, räägitakse otse-
kui mingist sundvõrdsustamisest. 
Aga nii nagu üksikindiviidid, nõnda 
on ka ühiskonnad paraku loomulda-
sa äärmiselt ebavõrdsed ja tegeli-
kult käib jutt võrdõiguslikkusest.
Näiteks parima võimaliku hariduse 
rippumatusest pere rahakotist. 
Sellest sõltubki meie homne. Meie 
unistuste Euroopa on “külma 
sõja” sünnitis ja sellisel kujul teda 
enam ei ole. Ta on muutumises 
ja ehk on meil võimalik seda 
muutumist suunata. Et teo-orjast 
Eesti kodanik ei peaks sedastama 
esivanemate tarkust: “Mis rikkale 
loomulik, vaesele imelik.”

Erakonna välissekretär ja  
Viljandi linnavolikogu esimees
Eesti Euroopa Liiduga liitumi-
se eelõhtul soovis mu vanaisa 
pokaale kokku lüües, et minu liit 
oleks parem kui tema oma oli.
Mul on võimalus töötada Euroo-
pa Parlamendis. Tunnen selle 
maja toimemehhanisme ja kori-
dore. Euroopa sotsiaaldemokraa-
did on kui üks pere. Mu välismaa-
lastest sõprade hulgas on pea- ja 
välisministreid ning rahvaesinda-
jaid. On, kellele toetuda.
Vanaisa soovi kannan aga edasi 
sõltumata valimistest. Loodan 
kord ise vanaisana lapselastele 
üle anda liidu, mis on praegusest 
kordades parem.

SDE aseesimees ja Riigikogu liige
Olles elanud kolm aastat Suurbritan-
nias, hindan kõrgelt Euroopa kodani-
ke vaba liikumise, elamise ja tööta-
mise õigust kogu ELi territooriumil. 
Tugevama Euroopa eest seismine on 
Euroopa ja Eesti sotsiaaldemokraa-
tide tähtsaimaks eesmärgiks, pean 
seda ka enda olulisimaks poliitiliseks 
eesmärgiks Euroopa Parlamendis.
Olen veendunud, et EL peab olema 
avatud uutele liitujatele. Suurem ja tu-
gevam Euroopa suudab paremini käia 
sammu geopoliitiliste ja majanduslike 
jõujoonte muutustega maailmas.

Euroopa Parlamendi liige
Soovin ka järgmisel viiel aastal seista 
europarlamendis Eesti ja Euroopa 
huvide eest ning seni tehtuga edasi 
minna. Europarlamendi kaasatöö-
tamisel oleme saanud toetusteks 
juurde enam kui 900 miljonit eurot sh 
põllumajandus- ja maaelutoetusteks 
500 miljonit eurot.
Eesti jaoks on järgmised viis aastat 
seotud eesistumise ettevalmistamise ja 
eduka elluviimisega aastal 2018. Oluli-
seks tööks saab uue eelarveperspektiivi 
ettevalmistamine, mille üks suurimaid 
elemente puudutab põllumajandust, 
maaelu- ja regionaalpoliitikat.

Tartu Ülikooli professor
Leian, et nii Eesti kui Euroopa seisab 
uute valikute ees. Olen veendunud, 
et Euroopa Liit tervikuna vajab 
inimkeskset, mitte üksnes majan-
duslikest, vaid ka sotsiaalsetest ja 
kultuurilistest väärtustest juhinduvat 
poliitikat. Tahan oma kogemustele 
ja teadmistele toetudes kaasa aidata 
EL sellistele otsustele, mis aitaksid 
vähendada erinevusi uute ja vanade 
liikmesriikide elanike heaolus ja välti-
da lõhe laienemist EL sees.
Loodan Europarlamendis üheskoos 
leida parimaid lahendusi tugevama 
ja solidaarsema Euroopa jaoks.

Riigikogu liige, EP saadik 2004–2009 
Soovin oma pooleli jäänud tööd 
Euroopa Parlamendis jätkata. Minu 
missioon on soolise palgalõhe vä-
hendamine. Euroopa Liidus on häid 
praktikaid, mida saaksin eurosaadi-
kuna Eesti ministritele jagada. Eestis 
on Euroopa Liidu sügavaim palgalõhe 
ja see peab saama europarlamendi 
kaasabil Eestis lahendatud. 
Julgeolek on mu südameasi. Endi-
se Moldova delegatsiooni juhina 
tahan jätkata Euroopa idapartner-
luse poliitikaga, mille lõpp-eesmärk 
on ennekõike Ukraina, Moldova ja 
Gruusia vastuvõtmine Euroopa Liitu. 
Seda juhul, kui idapartnerid avaldavad 
soovi ja on selleks täiesti valmis. 

Vabakutseline kirjanik ja kolumnist, 
Tallinna linnavolikogu liige
Eesti vajab Euroopasse esindajat, kes 
on rahvusvaheline, hakkab silma ja 
seeläbi omab mõjujõudu. Ajakirjani-
kuna olen elanud ja töötanud kolmel 
kontinendil ning suudan näha laia 
pilti maailmakaubandusest, regio-
naalsetest arengutest, töösuhetest ja 
meedia mõjust.
Võtan kandideerimist isiklikult – 
Euroopa edu on meie kõigi edu, kui 
Eestil läheb hästi, siis läheb ka minu 
perel hästi. Seisan selle eest, et Eesti 
kasutaks Euroopa pakutavaid võima-
lusi parimal viisil.

Riigikogu liige,  
rahvastikuminister 2007–2009 
ELi probleemiks on suuremal või 
vähemal määral vananev rahvastik, ja 
väike majanduskasv. Tänu varasemale 
tööle olen kursis rahvastikku puudu-
tavate küsimustega nii Eestis kui ka 
Euroopas. Poliitikaid välja töötades ja 
eelarveid kokku pannes näen selgelt 
numbrite taga inimesi. Tahan Euroopa 
Parlamendis mõjutada seadusloomet 
suunas, et senisest enam vahendeid 
läheks inimestesse ning panustada 
ELi rahvastiku-, integratsiooni- ja 
majanduspoliitikate väljatöötamisse 
Eesti huvidest lähtuvalt.

Marju Lauristin

Eiki Nestor

Urve Palo

Hardi Volmer

29. märtsil 2014 
Rahvusraamatukogus, 

Tõnismägi 2, Tallinn.

Kandidaatide järjestamiseks saavad sisevalimistel hääle anda kõik  
erakonna liikmed, kes selleks soovi avaldavad. Igal liikmel on 6 häält.

VALIMISKOGU

Eelhääletamiseks võta  
ühendust kantseleiga:
kantselei@sotsdem.ee 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
Ahtri 10a, 10151 Tallinn 

Telefon 611 6040

Jevgeni Ossinovski Ivari Padar Marianne Mikko Abdul Hamid Turay

Hannes Hanso
Barbi-Jenny 
Pilvre-StorgårdLiina Raud Natalja Kitam Toomas Alatalu Randel Länts



4 Üldkogust

SDE majandusprogramm:  
Aeg lõpetada paigalseis majanduses
Eesti majanduse hoog on raugenud ja riigi konkurentsivõime 
ei ole IRL-i ja Reformierakonna juhtimisel paranenud. Riik peab 
majandusprotsesse teadlikult suunama, võttes passiivse kõr-
valtvaataja asemel aktiivse eestvedaja rolli.

Sotsiaaldemokraatide seisukohad majanduspoliitikas lähtuvad 
inimkesksest maailmavaatest – meie eesmärgiks on jõukas 
rahvas, kelle edu on rajatud tarkusele, töökusele, edasipüüd-
likkusele ja loovusele. Selleks, et kasvatada jõukust ning jõuda 
demokraatlike heaoluriikide kõrgliigasse, peame käivitama 
uued, konkurentsivõimet tõstvad arengumootorid ja vähenda-
ma senist ressursside raiskamist.

SDE majandusprogrammi projektiga saab tutvuda üldkogu 
materjalide hulgas.

Valimisplatvormist 
Randel Länts, SDE välissekretär

Meie valimisplatvormis on tähtsal kohal 
üleüldine visioon Euroopast. Kas tahame, 
et Euroopa Liit on pelgalt 28 erinevast ma-
janduslikest huvidest lähtuv koostöövorm 
või soovime muuta seda majanduslikult ja 
poliitiliselt kokkuhoidvaks liiduks? Kas soo-
vime sulgeda liikmesriikide vahelised piirid 
nii inimestele, kaupadele kui teenustele 
või soovime välja arendada ühtset sisetur-
gu ja ühtlustada regulatiivseid norme?

Sotsiaaldemokraadid soovivad näha 
rohkem Euroopat. See kindlasti ei tähenda 
suuremat bürokraatiamasinat ega kõrgeid 
makse, vaid suurte, ühist otsustamist 
eeldavate küsimuste viimist liikmesriiki-
de tasemelt Euroopa tasemele. Peame 
oluliseks, et Euroopas langetatavad 
otsused oleksid läbipaistvad ja üheselt 
arusaadavad. Võimalusena pakume välja 
föderaalset struktuuri, kus Euroopa Komis-
jonist saaks tõeline Euroopa Liidu valitsus, 
Euroopa Parlament ja praegune ministrite 
nõukogu moodustaksid aga kahekojalise 
parlamendi, millest esimene esindab koda-
nikke ja teine liikmesriike.

Järgmisel viiel aastal seisab ees 2021-2027 
eelarveperioodi ettevalmistamine. Meie 
jaoks on siinkohal tähtis regionaalpoliitika 
jätkumine eesmärgiga ühtlustada arengut 
Euroopa Liidu eri paigus. Samuti põllu-
majandustoetuste ühtlustamine ja jätkuv 
reform, vähendamaks otsetoetuste osa-
kaalu ning suurendamaks maaelumõõtme 
proportsioone.

Tähtsal kohal on tihe koostöö meiega sar-
naselt mõtlevate riikidega. Pakume välja, 
et Euroopa Liidu otsustel peab suurenema 
põhjapoolsete riikide osatähtsus. Soovime 
teha tihedat koostööd Balti- ja Põhjamaa-
dest pärit liikmete vahel, samuti kolleegi-
dega Saksamaalt, Hollandist ja Ühendku-
ningriigist.

Registreerimine toimub kell 10-11.00 
Registreerimiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument!

Üldkogu päevakava

Orienteeruv lõpp kell 17.00

PÄEVAKAVA:

1. Esimehe kõne poliitilisest olukorrast;

2. Europarlamendi valimisnimekirja kandidaatide tutvustus;

3. Europarlamendi valimisnimekirja valimine ja järjestamine;

4. Europarlamendi valimisplatvormi kinnitamine;

5. SDE majandusprogrammi tutvustamine;

6. Paneeldiskussioon: Eesti sotsiaaldemokraatidest europarla-
mendi liikmed Padar, Tarand, Mikko, Saks: “Kogemus Eestist 
Euroopas”;

7. Europarlamendi valimisnimekirja kinnitamine;

8. SDE põhikirjaliste organite mandaadi pikendamine;

9. SDE 2013. majandusaasta aruande kinnitamine.

Anto Liivat 
Majandusprogrammi juht


