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Uus keskne arengustrateegia
• 8. märts 2018 VV heakskiit EE2035 koostamise
ettepaneku
• koondab riigisiseselt läbi räägitud ja kokkulepitud ning
rahvusvahelisi kohustusi arvestavad olulisemad Eesti
arengueesmärgid ja tegevussuunad
• loob keskse pikaajalise finantsraamistiku
(rahastamisallikad);
• Strateegia elluviimiseks vajalikud katteallikad
planeeritakse kooskõlas tegevuspõhise riigieelarvega ja
allikaneutraalselt
• Heakskiitmine kavas aprillis 2020

ÜKP 2021+
• EK ettepanek 29-30 mai
• VV seisukohtade uuendamine (koos MFFga kahes etapis:
- Üldine lähenemine vahetult peale
ettepanekuid
- Täpsemad EE VV seisukohad augustseptember
• Läbirääkimised NK-s ja EP-s kuni…?

MFF ettepanek 2. mail
Mida teame ÜKP kohta?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SKP jätkumine peamise jaotusvõtme indikaatorina, kuid lisanduvad töötus, kliimamuutus, migratsioon
indikaatoritena;
Tugevneb link ÜKP ja Euroopa semestri protsessi vahel, sh on Euroopa semestri protsessi raames tehtavad
analüüsid aluseks planeerimisele ja vaheülevaatusele perioodi keskel;
Väheneb EL-poolne keskmine toetuse määr;
Väheneb temaatiliste eesmärkide arv (senise 11 asemel 5):
– a smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation;
– a greener, low carbon Europe by promoting clean and fair energy transition, green and blue
investment, the circular economy, climate adaptation and risk prevention;
– a more connected Europe by enhancing mobility and regional ICT connectivity;
– a more social Europe by implementing the European Pillar of Social Rights;
– a Europe closer to citizens by fostering the sustainable and integrated development of urban, rural and
coastal areas and local initiatives.
Säilivad mh tulemusraamistik, eeltingimused;
ESF laieneb – ESF+, mis hõlmab ka noorte tööhõive initsiatiivi (YEI), toiduabi fondi (FEAD), tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ja terviseprogrammi;
ESFi kasutamine seotud Euroopa Sotsiaalõiguste Sambaga;
Jätkuvalt võimalik koostada üks rakenduskava ÜKP fondidele;
Ühine alusmäärus 8 fondile – ESF (sh FEAD, YEI), ÜF, ERF, EAFRD, EMFF, ISF, AMIF, IBMF - ja
lubatakse lihtsustamist.

EE peamised prioriteedid
• ÜKP sujuv vähenemine (proportsionaalne
arengutaseme tõusuga)
• Eesmärk jätkuvalt arenguerinevuste
vähendamine, konvergents
• Lai ÜKP skoop ja fokuseerimine riigi/regiooni
tasandil
• Tugev seos struktuurireformidega
• Suurem rõhk tulemuste saavutamisele
• ning lihtsustamine ja sünergia (sh ühtsed reeglid)

ÜKP 2021+
• Planeerimine koos ja kooskõlas EE2035
protsessiga
• sh arenguvajadused, kaasamine jm, mis on
vajalik EL tingimustest lähtuvalt ja EK-ga
läbirääkimisteks strateegiadokumentide
koostamiseks.

(ÜKP) 2021+ ajakava
EE2035 esialgne arenguvajaduste ja eesmärkide
kokkulepe

I kv 2019

Pikaajalise rahastamiskava, sh ÜKP rahastamiskava
esialgne kokkulepe

IV kv
2019

Mitteametlikud läbirääkimised EK-ga ÜKP vahendite
kasutamiseks; esialgse
strateegiadokumendi/dokumentide koostamine
Esialgse strateegiadokumendi/dokumentide heakskiit
(koos EE2035)
strateegiadokumendi/dokumentide esitamine EK-le

I kv – IV
kv 2019
I kv 2020
II kv 2020

