Taastekava koostamise kaasamisprotsess
Taastekava aluseks on Riigikogus 12.mail 2021.a. heaks kiidetud riiklik strateegia “Eesti
2035”. Strateegia koostamise protsess toimus tihedas ja ulatuslikus koostöös kõigi
huvirühmade, partnerorganisatsioonide ning laiema avalikkusega. Viimase kahe aasta jooksul
peeti kõigi partnerite ja sidusrühmadega avatud ja sisukaid arutelusid, koguti kirjalikke
ettepanekuid ja soovitusi. Üle Eesti toimus sidusrühmadega arvukalt seminare ja arutelusid, et
kaardistada Eesti arenguvajadused ja peamised väljakutsed ning leppida kokku peamistes
reformides ja muudatustes, mis tuleb Eesti ees seisvate väljakutsete lahendamiseks ellu viia.
Antud protsess andis väga ausa ja laialdase ülevaate kiireloomulistest, keskpikkadest ja
pikaajalistest vajadustest ja koos nendega reformidest ning investeeringutest, mida peame
eelseisvatel aastatel ellu viima.
Riikliku katusstrateegia koostamise kõrval ja selles protsessis tehtud eeltööle tuginevalt
toimusid üksikasjalikumad arutelud valdkondlike arengukavade koostamisel konkreetsete
valdkondade huvigruppidega.
Eelnevat arvesse võttes ei alustatud Taastekava koostamist nullist, vaid jätkati senise eeltöö
pinnalt, et põimida Taastekavasse need varasemas protsessis kokku lepitud prioriteedid, mis
kõige paremini Taastekava skoobi ja ajalise raamiga sobituvad. Arvestades RRFi planeerimise
ülilühikest ajaraami ning soovi, et vahendid jõuaksid võimalikult kiiresti Eesti majandusse ja
Eesti inimesteni, ei mindud partneritelt pool aastat hiljem samu asju küsima, vaid kasutati RRFi
puhul prioriteetide seadmisel erinevatelt osapooltelt, sh sotsiaalpartneritelt eelnevalt kogutud
sisendit (arengukavade koostamise ja riikliku strateegia „Eesti 2035“ protsessides tehtud
ettepanekuid ja arutelude tulemusi). Lähtusime põhimõttest, et ei peaks olema oluline, milline
täpselt on ühe või teise investeeringu või meetme rahastamisallikas- oluline on see, et meetme
või investeeringuga adresseeritaks neid valdkondi ja väljakutseid, mis kõige enam seda
rahastust vajavad. Kõikide EL fondide üleselt ja koosmõjus seda eesmärki ka täidame.
Euroopa Liidu toetusfondide, sh Taasterahastu planeerimine on toimunud ühtse
protsessina strateegia „Eesti 2035“ koostamisega, mille raames on peetud järgmisi
kaasamisüritusi ja -tegevusi:
•

•
•
•

•
•
•

Dialoog „Eesti 2035“ koostamiseks ja EL fondide planeerimiseks vajaliku sisendi
saamiseks algas 2018.a. sügisel, kui üheskoos arutati globaalsete trendide ning meie ees
seisvate väljakutsete üle.
12.02.2019.a. toimus üle 200 inimese ja rohkem kui 30 organisatsiooni osalusel
aruteluseminar, mille avas Vabariigi President.
15.05.2019.a. arutasid Eesti väljakutsete ja strateegiliste sihtide üle erinevate
valdkondade eksperdid.
22.04-10.05.2019.a. viidi läbi üle-Eestiline arvamuskorje, kus kõigil Eesti inimestel oli
võimalus kaasa rääkida, millises Eestis nad sooviksid aastal 2035 elada. Arvamuskorjest
võttis osa üle 14 000 inimese, kes andsid oma arvamusest teada nii spetsiaalsel
veebiplatvormil kui raamatukogudes üle Eesti.
31.05.2019.a. kogunesid kõikide ministeeriumide juhtkonnad, et arutada Eesti ees
seisvate väljakutsete ja nende lahendamise võimaluste üle, sh EL vahendite toel.
3.06-11.06.2019.a. toimusid 6 Eesti linnas mitmesaja inimese osavõtul laiapõhjalised
avalikud arutelud Eesti pikaajaliste sihtide sõnastamiseks.
8.08-10.08.2019.a. arutasime Eesti tuleviku ja EL vahendite kasutuse üle
Arvamusfestivalil.

•
•

•

•

23.09-1.11.2019.a. viisime sotsiaalpartneritega läbi temaatilised mõttetalgud, et kokku
leppida vajalikes muudatustes ja reformides, mida mh rahastada EL toetusvahenditest.
2-6.12.2019.a. toimusid 6 Eesti linnas huvigruppide ja laiema avalikkusega
aruteluseminarid, keskendudes lahendustele ja meetmetele, mis aitaksid meil
strateegilisi sihte saavutada.
11.03.2020toimus
sajakonna
inimese
osavõtul
sotsiaalpartnerite
ja
katusorganisatsioonide seminar, et vaadata üheskoos üle strateegia eelnõu, anda sellele
viimane lihv ning sõnastada EL toetusmeetmete olulisemad fookused, mis aitaksid
strateegias kokkulepitut ellu viia.
14-15.08.2020- keskendusime Arvamusfestivalil Eesti tulevikku ja EL toetusmeetmeid
puudutavatele aruteludele.

2020. aasta septembris jätkasime erinevate kohtumiste kaudu sotsiaalpartneritega dialoogi
spetsiifilisemalt RRF-i kavandamise osas, tutvustades protsessi, RRFi reeglistikku ja ajakava.
2020. aasta detsembris toimusid peamiste sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna
organisatsioonidega virtuaalsed ümarlauad, et arutada RRF-i põhielemente, prioriteete,
protsessi ja edasisi samme. Dialoog jätkus 2021. aasta alguses kahepoolsete kohtumistega
mitmete huvitatud organisatsioonidega. Edasine põhjalikum dialoog toimus märtsi lõpus koos
rohkem kui 30 erineva katusorganisatsiooni ja ca 1000 osalejaga, kui toimusid 5 temaatilist
seminaripäeva ja 46 erinevat ümarlauda, et arutada RRF-i reformide ja investeeringute
põhielemente, tegevusi ja kavandatavaid meetmeid koos struktuurivahenditest kavandatavate
meetmetega. Seminaride nädala raames osalejatelt kogutud ettepanekud on olnud väärtuslikuks
sisendiks Taastekava koostamisel.
Taastekava eelnõu avalik konsultatsioon toimus 20.maist kuni 4. juunini 2021.a. eelnõude
infosüsteemis (EIS), osalusveebis osale.ee ning RRFi kodulehel. Avaliku konsultatsiooni
käigus kogunes ettepanekuid paarikümnelt organisatsioonilt ning eraisikult. Suur osa
ettepanekuid puudutas RRF rahastamiskavasse uute investeeringute lisamist, mis väheneva
toetusmahu tingimustes ja olukorras, kus kava on tõenäoliselt ülebroneeringus, ei ole teostatav.
Ülejäänud ettepanekud puudutasid Taastekavas plaanitud reformide ja investeeringute ning
meetmete detailsemat sisustamist ja rakendamist. Vastav sisend on jagatud asjaomaste
ministeeriumidega, et edasises protsessis, meetmete ettevalmistamisel ja rakendamisel oleks
võimalik ettepanekutega arvestada.

EL NextGenerationEU
Lähtekohad
-

-

Kaasamine toimub lähtudes osaluskavas sätestatud põhimõtetest1 kaasamise heast tavast2 ja
RRFi regulatsioonis sätestatud printsiipidest.
Alates 2018 märtsist kuni 2020 aasta veebruarini toimus arvukalt arutelusid strateegia „Eesti
2035“ koostamise raames, milles mh on käsitletud ka struktuurivahendite toetusvajadusi- ja
võimalusi. Ülevaade seni toiminud aruteludest on leitav siit: https://valitsus.ee/strateegia-eesti2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia
Kui seni on peamine fookus olnud Eesti arenguvajaduste kaardistamisel, sihtide määratlemisel
ning oluliste muutuste kokku leppimisel strateegias „Eesti 2035“, siis edaspidi keskendutakse
neile strateegia tegevuskavas kirjeldatud reformidele, mida on otsustatud Taastekava kaudu
RRFist rahastada ning arutatakse üheskoos partneritega nende reformide elluviimisega seotud
meetmete disaini ja põhitingimusi, et tagada meetmete maksimaalne mõjusus ja võimalikult
paljude sihtgruppide kaetus.

Eesmärk: Kaasamise ja osaluse peamised eesmärgid on tagada huvirühmade aktiivne osalus
partnerlusleppe ja rakenduskava koostamisel ning avalikkuse teavitamine. Lähtume põhimõttest, et
partnerlusleppe ja rakenduskava koostamine on avatud protsess ning kõigi huvirühmade, kes soovivad
panustada Eesti tänaste ja homsete probleemkohtade lahendamisse, sisend ja ideed on oodatud ja
võrdväärselt olulised.
Peamised partnerid
Eesti Ametiühingute Keskliit

Rektorite Nõukogu

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse
Kohtlemise Volinik

Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Eesti Roheline Liikumine
Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liit

Vabaühenduste Liit
Eesti Leader Liit
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Puuetega Inimeste Koda

SA Kutsekoda

Eesti Teaduste Akadeemia

MTÜ Lastekaitse Liit

Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate
Assotsiatsioon

Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Arstide Liit

1

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/seminaride_materjali
d/osalemise_kava_ee2035.pdf
2
https://www.riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava

Eesti Perearstide Selts
Muud valdkondlikud partnerid, eksperdid ja koostööpartnerid, kellel on konkreetse valdkonna
kogemus ja soov kaasa rääkida.

Protsess
Kuu

kuupäevad

november
2020 veebruar
2021

10.11 – 18.12

16.12

11.02
märts 2021

Tegevus
Otsekohtumised partneritega RRF põhiinfo, planeerimise
hetkeseisu ja protsessi tutvustamiseks (virtuaalsed). Kokku 7
kohtumist.
RRF põhiinfo, planeerimise hetkeseisu ja protsessi tutvustus
Ühetkuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni koosolekul
(virtuaalne)
RRF rahastamiskava uuendamine Vabariigi Valitsuses

5.03

Pressiüritus RRF ja teiste EL fondide ning valitsuse prioriteetide
tutvustamiseks
https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/valitsus-kiitisheaks-valistoetuste-483-miljardi-euro-jaotuse

22.03 – 26.03

Struktuurivahendite ja RRF aruteluseminarid ning temaatilised
töötoad (virtuaalsed):
1. Nutikam Eesti
2. Rohelisem Eesti
3. Rohelisem ja ühendatum Eesti
4. Sotsiaalsem Eesti
5. Inimestele lähedasem Eesti
Sihtürhm: valdkondlikud huvigrupid (s.h katuspartnereid ja
regionaalsed partnerid), KOVide esindajad, ettevõtjad, valdkonna
eksperdid jne . Materjalid ja lähem info:
https://www.struktuurifondid.ee/et/struktuuritoetustest/perioodi2021-2027-planeerimine

aprill 2021

Taastekava täiendamine

mai 2021

Taastekava avalik väljapanek

juuni 2021

Taastekava kinnitamine VVs ja ametlik esitamine Euroopa
Komisjonile

augustseptember 2021

Arutelud partneritega RRF toetuseandmise tingimuste
väljatöötamiseks
Ametlikud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga

oktoober 2021

Taastekava heakskiitmine Euroopa Komisjoni poolt- 5.10.21
Taastekava eeldatav kinnitamine Euroopa Nõukogus

