2014-2020 EL vahendite planeerimisest
2014. aastal algab viie ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) 1 ja ühise põllumajanduspoliitika
(ÜPP) 2 fondi uus rahastamisperiood. Võib eeldada, et Eesti saab struktuurivahendeid
uuel perioodil võrreldavas mahus kehtiva (2007-2013) perioodi mahuga. Prognoositav
suurusjärk on 3,6 mld eurot, käesoleval perioodi on see 3,4 mld eurot. Maaelu arengu
fondi prognoositav maht uuel finantsperioodil on ca 25% võrra väiksem ehk 593 mln
eurot (perioodil 2007-2013 on 726 mln eurot) ja kalanduse fondi prognoositav maht säilib
113 mln euro tasemel.
Fondide kasutamiseks alates 2014.a jaanuarist tuleb tagada Eesti valmisolek, määratledes
EL vahendite kasutamise eesmärgid, meetmed ja valmistades ette rakendussüsteemi.
Planeerimisel lähtume järgmistest põhimõtetest:
1. Terviklik tulemustele orienteeritud planeerimine – nn ühe rahakoti põhimõte.
Koostame ühe rakenduskava kolmele ÜKP fondile (praegu on kolm
rakenduskava).
2. Keskendumine olulisele, EL vahenditest rahastame lühikese nimekirja
riiklikult olulistest eesmärkidest, et anda sel moel eesmärkide saavutamiseks
valdkondade arengule suurem tõuge.
3. Väga oluline on jätkusuutlikkus. Investeeringute pikaajaline mõju ja edasine
kasutus (nt objektide tasuvus, kasutusintensiivsus, jooksvate kulude, sh
energiakulude kokkuhoid).
4. Vahendite tõhusamaks kasutamiseks eeltingimuste seadmine - rahastamise
eeltingimusena
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võimaldavad avalike teenuste kvaliteedi paranemist, tõhusamat vahendite
kasutamist ja positiivset mõju tuleviku majanduskasvule.
5. Koordineeritum juhtimine –

koondame funktsioone ja ülesandeid ning

vähendame juhtimistasandeid (kooskõlas valitsuse tegevusprogrammiga).
Töökorraldus
Üldine tööjaotus EL vahendite planeerimisel:
a. Rahandusministeerium juhib vahendite planeerimist, sh partnerlusleppe
väljatöötamist 5 fondi tarvis ja rakenduskava 3 fondi tarvis.
b. Põllumajandusministeerium juhib EL maaelu arengu fondi ja
kalandusfondi vahendite planeerimist.
1

ÜKP fondid – Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond.

2

ÜPP fondid – Euroopa Maaelu Arengu Fond, Euroopa Kalandusfond.

c. Teiste ministeeriumid osalevad oma vastutusvaldkondades.
d. Riigikantselei jälgib planeerimises kooskõla Eesti 2020 ning valitsuse
tegevusprogrammi eesmärkidega.
Rahandusministeerium kutsub kokku ministeeriumitevahelise juhtrühma, kes
koordineerib ettevalmistus, infovahetust ja valitsusele positsioonide esitamist.
Ajakava
•

Sügis 2011 - Eesti seisukohad finantsraamistiku ja fondide määruste eelnõude
kohta (lähiajal);

•

Sügis-talv 2011 – EL vahendite kasutamise eesmärkide ja prioriteetide
seadmiseks kriteeriumite arutelu valitsuskabineti nõupidamisel

•

Oktoober 2011 – juuni 2012 – EL vahendite kasutamiseks eesmärkide ja
prioriteetide määratlemine

•

Mai/juuni – september 2012 – esialgse rahastamiskava väljatöötamine.

•

November 2011 – märts 2013 – rakenduskavade eelnõude hindamine.

•

Juuni 2012 - veebruar 2013 – partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõude
väljatöötamine; konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga.

•

Mai 2013 – partnerlusleppe ja rakenduskava heakskiitmine Vabariigi
Valitsuses.

•

2013 jooksul – ametlikud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga.

