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Planeerimisprotsessi eesmärk: 

 Eesti on valmis 1.01.2014 EL vahendite 

kasutamiseks ning rahastamisperioodiks seatud 

eesmärkide saavutamiseks aastaks 2020. 

 

Partnerluslepe ja rakenduskavad on kinnitatud 

 



Euroraha kasutamise lähtekohad 

• Euroopa Komisjoni siht: hoogustada 

majanduskasvu ja töökohtade loomist kõikjal 

Euroopas, suunata EL vahendid Euroopa tööhõive 

ja majanduskasvu strateegiasse (Euroopa Liit 

2020). 

 

• Euroraha prognoositav maht 4,05 mld €, sellest:  

• struktuurivahendid 3,6 mld € 

• maaelu arengu fond 539 mln €  

• kalanduse fond 113 mln € 

 



TAUST: EL vahendite planeerimise seosed siseriikliku strateegilise 

juhtimisega 

STRATEEGIADOKUMENDID EL 2014-2020 VAHENDITE KASUTAMISEKS 

EUROOPA LIIT EESTI

ÜHINE STRATEEGIARAAMISTIK

(5 fondi: ERF, CF, ESF, EAFRD, EFF)

nn EL „investeerimisstrateegia” Euroopa 

2020  toodud eesmärkide 

saavutamiseks.

- seosed ja koordinatsioonimehhanismid 

teiste EL instrumentide, nagu teadus-

arendus-, innovatsiooni-, elukestva õppe 

ja üle-Euroopaliste võrgustike rahastute 

vahel.

SÄÄSTEV EESTI 21, JULGEOLEKUPOLIITIKA ALUSED

VALDKONNA 

ARENGUKAVAD 

EESTI 2020 STRATEEGIA 

koos tegevuskavaga

EUROOPA LIIT 2020 

STRATEEGIA

PARTNERLUSLEPE 

(Eesti - Euroopa Komisjon) 

Kokkulepped:

- Eesti eesmärgid EL poliitikate elluviimisel

-  eesmärgid ja indikaatorid

- EL vahendid ja riiklik kaasfinantseering

- eeltingimused

STRUKTUURIVAHENDITE 

RAKENDUSKAVA (OP) 

- konkreetsed EL vahenditest 

rahastatavad  eesmärgid, valdkonnad ja 

tegevused 

MAAELU ARENGUKAVA

VV TEGEVUS-

PROGRAMM

RIIGI 

EELARVE-

STRATEEGIA

KALANDUSFONDI RAKENDUSKAVA

EL VAHENDITE PLANEERIMISE PROTSESS 
(eelanalüüsid, eesmärkide ja prioriteetide seadmine, 

meetmete kavandamine + eelhindamine, keskkonnamõju 

strateegiline hindamine, tingimuslikkuse hindamine, 

huvigruppide kaasamine)



Planeerimise põhimõtted 

• Ühtne vahendite kavandamine (partnerluslepe) ja 
lähtumine riiklikest strateegilistest eesmärkidest – nn ühe 
rahakoti põhimõte 

 

• Keskendumine riiklikult olulistele eesmärkidele ja 
prioriteetidele, vahendite fokusseeritud planeerimine 

 

• Vahendite kasutamise jätkusuutlikkus peale EL rahastuse 
lõppemist 

 

• Vahendite kasutamise läbimõeldus ja efektiivsus 

 

• Avatud ja tulevikku suunatud strateegiline arutelu 



Planeerimisprotsess 
EELANALÜÜSID

- olulisemad arengutrendid (riigiülesed ja valdkondades)

- olulisemad välised tulevikutrendid ja nende mõjud Eestile

- RES eesmärkide täitmise analüüs

- SV 2007-2013 eesmärkide täitmise analüüs (vahehindamine)

- Eesti 2020 eelanalüüs

ARENGUVAJADUSTE ANALÜÜS

ÜLERIIGILISTE EESMÄRKIDE TÄIENDAMINE/ TÄPSUSTAMINE

EL vahendite kasutamiseks 

seatavate eesmärkide 

ALUSKRITEERIUMITE 

VÄLJATÖÖTAMINE EL vahendite 

kasutamise 

EESMÄRKIDE 

SEADMINE

VV otsus 

valdkondlike 

arengukavade 

uuendamiste kohta

Valdkondlike 

eesmärkide 

täpsustamine RES 

2013-2016

Sekkumisloogikate 

väljatöötamine

EL vahendite kasutamise 

eeltingimuste seadmine

SV meetmete 

väljatöötamine

Valdkondlike 

arengukavade 

uuendamine



RES 2012-2015 prioriteedid, Eesti 2020 eesmärgid 

Eesmärk Algtase 

2009-2010 

Sihttase 

2015/ 2020 

Valitsussektori eelarve ülejäägi saavutamine  0,1% 1% 

Positiivne iive  -5 positiivne 

Tootlikkuse kasv 73%ni Euroopa Liidu 

keskmisest 

65% 73% / 80%  

Kriisieelse tööhõive taseme saavutamine  66,4% 72% / 76%  

Põhihariduse või madalama haridustasemega 

mitteõppivate noorte osakaalu vähendamine  

18-24aastaste vanusegrupis  

11,7 % 11 % / 9,5% 

Tervena elatud eluea kasv  mehed 54,8 

naised 59 

mehed 57,1 

naised 62  

Kasvuhoonegaaside heitkoguste hoidmine 

2010. aasta tasemel  
20.4 m t 2010.a tase 



EL fondide temaatilised eesmärgid 

1. T ja A, tehnoloogiline areng ning innovatsioon. 

2. IKT-le ligipääs, kvaliteet ja kasutatavuse suurendamine. 

3. VKE-de, põllumajandussektori ja kalandus- ning 

vesiviljelussektori konkurentsivõime. 

4. Madala energiakasutusega majandus kõigis sektorites. 

5. Kliimamuutusega kohanemine. 

6. Keskkonnakaitse ja säästev ressursikasutus. 

7. Jätkusuutlik transport ja oluliste infrastruktuurivõrgustike 

kitsaskohtade kõrvaldamine. 

8. Tööhõive ja tööjõu liikuvus. 

9. Sotsiaalne kaasatus ja vaesuse vähendamine. 

10. Haridus, oskuste parandamine ja elukestev õpe. 

11. Haldusvõimekus ja tõhus avalik haldus. 



Töökorraldus 
 

• Rahandusministeerium: 

• Koordineerib partnerlusleppe, struktuurivahendite 
rakenduskava ja rakendussüsteemi ettevalmistamist ja juhib 
läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. 

• Põllumajandusministeerium:  

• Korraldab EL maaelu arengu fondi ja kalandusfondi vahendite 
planeerimist. 

• Riigikantselei: 

• Jälgib planeerimise tulemuste kooskõla Eesti 2020 ning 
valitsuse tegevusprogrammiga 

• Teised ministeeriumid:  

• Osalevad planeerimises ja Euroopa Komisjoni 
konsultatsioonidel, uuendavad valdkondlike arengukavasid. 
 

• Kutsume kokku ministeeriumitevahelise juhtrühma. 

 



Partnerite kaasamine 

• Tööjaotus:  

• kaasamist koordineerib keskselt 

Rahandusministeerium 

• maaelu ja kalanduse vahendite kasutamise 

kavandamisel korraldab kaasamise 

Põllumajandusministeerium 

• valdkondlike eesmärkide seadmisel, valdkondlike 

arengukavade uuendamisel korraldavad kaasamise 

teised ministeeriumid 

 

 



Partnerite kaasamine ettevalmistuse 

protsessidesse 

• Strateegiliste eesmärkide seadmisel – ühiskondlik arutelu 
üleriigilistest eesmärkidest,  arenguvajadustest ja 
võtmevalikutest, eesmärkidest ja prioriteetidest euroraha 
kasutamisel (strateegiaraamistik, partnerluslepe, 
rakenduskava). Vastutaja: Rahandusministeerium. 

 

• Valdkondlike eesmärkide seadmisel - valdkondlike 
arengukavade uuendamisel ja euroraha kasutamise 
eesmärkide saavutamiseks kavandatavate meetmete 
ettevalmistamisel. Vastutajad: ministeeriumid. 

 

• Rakendamise ettevalmistamisel – Vastutaja: 
Rahandusministeerium üldpõhimõtete ja  regulatsioonide osas 
ja ministeeriumid/rakendusasutused oma tööprotsesside osas.  



Edasine ajakava 

• Sügis-talv 2011 – EL vahendite kasutamise eesmärkide ja 

prioriteetide seadmiseks aluspõhimõtete ja kriteeriumite seadmine 

• Oktoober 2011 – juuni 2012 – üleriiklike ja valdkondlike 

strateegiliste eesmärkide täpsustamine, EL vahendite 

kasutamiseks eesmärkide ja prioriteetide seadmine 

• Mai – september 2012 – esialgse rahastamiskava väljatöötamine 

• Hiljemalt alates mai 2012 – detsember 2013 – valdkonna 

arengukavade koostamine või uuendamine 

• Juuni 2012 – aprill 2013 – partnerlusleppe ja rakenduskava 

eelnõude väljatöötamine; mitte-ametlikud konsultatsioonid 

Euroopa Komisjoniga 

• Mai 2013 – partnerlusleppe ja rakenduskava heakskiitmine 

Vabariigi Valitsuses 

• 2013 jooksul – partnerlusleppe ja rakenduskava ametlikud 

läbirääkimised Euroopa Komisjoniga 



Aruteluks: 

Milliseid väljakutseid Eesti peaks EL 

vahenditest rahastama ja millistest 

aluspõhimõtetest lähtuvalt tuleks neid 

valida? 



 

 

 

TÄNAN! 

 

 

 

 
info: www.struktuurifondid.ee  

kontakt: kadri.tali@fin.ee 

http://www.struktuurifondid.ee/

