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Taastekava esmase eelnõu avalik
konsultatsioon
Edastame avalikule konsultatsioonile Eesti Taastekava esmase eelnõu, mille alusel on käimas
läbirääkimised Euroopa Komisjoniga Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) kasutamiseks.
Ootame Teie ettepanekuid kuni 4. juunini aadressile eurotoetused@fin.ee.
Lisainfot leiate aadressil www.rrf.ee.
Taustainfo
Eesti Taastekava aluseks on Riigikogus 12.mail 2021.a. heaks kiidetud riiklik strateegia “Eesti
2035”. Taastekava on äsja valminud üleriigilise strateegia "Eesti 2035" üks lisadest,
keskendudes eesmärkidele ning reformidele ja investeeringutele, mida rahastatakse Euroopa
Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF).
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. 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 uuesti 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
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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, kus
Taastekava on üks killuke suuremast puslest.
Taastekava koostamise protsessis konsulteerisime alates 2020. aasta sügisest erinevate
kohtumiste ja virtuaalsete ümarlaudade kaudu peamiste sotsiaalpartnerite ja
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et arutada RRF-i põhielemente, prioriteete, protsessi
ja edasisi samme. 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.
Taastekavad tuleb koostada kindla ühesehituse ja vormi alusel ning esitada Euroopa
Komisjonile esimesel võimalusel hindamiseks. Taastekava on ametlik ja mahukas vorm,
millesse tuleb meie riiklikus strateegias kokku lepitud reformiplaanid RRFi toetuse ulatuses
ära mahutada ning Euroopa Komisjoniga oodatavates tulemustes kokku leppida. Millised
saavad olema plaanitavate meetmete täpsed tingimused, pannakse huvigruppide ja
ministeeriumide koostöös täpsemalt paika lähikuudel pärast Taastekava ametlikku esitamist
Euroopa Komisjonile.
Avalikule konsultatsioonile pandud Taastekava esialgne eelnõu on elav töödokument, mille
lõppversiooni valmimisel on võimalik kõigil kaasa rääkida. Avaliku konsultatsiooniga
paralleelselt jätkuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga ning selle käigus võib kavasse
tulla muudatusi. Eelnõuga on võimalik tutvuda nii veebilehel www.rrf.ee kui ka Eelnõude
infosüsteemis (EIS). Ettepanekuid Eesti Taastekava kohta ootab rahandusministeerium 4.
juunini aadressile eurotoetused@fin.ee, et jõuda võimalikult kiiresti dokumendi
lõppversioonini, mille kinnitab valitsus praeguste plaanide kohaselt juunis. Seejärel tuleb kava
esitada Euroopa Komisjonile, kes annab oma hinnangu kavale kahe kuu jooksul. Plaanide
järgi peaks Taastekava lõppversioon kinnitatud saama varasügiseks.
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