Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava protokoll
Seirekomisjon nr 2

Toimumise aeg: 05.06.2008, kell 10- 13.00
Toimumise koht: Tallinn, Reval Hotel Olümpia, saal Alfa 2

1. Osalejad:
Seirekomisjoni liikmed/ asendusliikmed:
Ahti Kuningas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM)
majandusarengu asekantsler, aseesimees
Miia Mänd
MKM välisvahendite osakonna juhataja
Külli Kraner
MKM välisvahendite osakonna struktuurifondide talituse juhataja
Andres Uusma
MKM eelarveosakonna juhataja
Tea Danilov
MKM majandusarengu osakonna juhataja
Tõnis Laks
MKM teede- ja raudteeosakonna juhataja asetäitja
Julia Bergstein
MKM transpordi arengu ja investeeringute osakonna transpordi
investeeringute talituse juhataja
Margus Püüa
MKM riigi infosüsteemide osakonna juhataja
Margus Haidak
Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) tõukefondide osakonna
juhataja
Rein Kaarli
HTM teadusosakonna nõunik
Teele Tohver
Rahandusministeeriumi (RM) välisfinantseerimise osakonna
struktuurivahendite rakenduskavade talituse juhataja
Mari Lahtmets
RM riigieelarve osakonna nõunik
Jorma Sarv
Kultuuriministeeriumi arendusosakonna nõunik
Jüri Truusa
Keskkonnaministeeriumi (KKM) keskkonnakorralduse büroo
nõunik
Marko Gorban
Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja
asetäitja asendaja
Mait Palts
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise- ja
õigusosakonna jurist
Peep Kirsima
Eesti Linnade Liidu nõunik
Kaja Toomsalu
Eesti Ametiühingute Keskliidu palgasekretär
Mari Jüssi
Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Rohelise Liikumise
juhatuse liige
Vaatlejad:
Alain Roggeri
Peeter Soidla
Harri Tallinn
Kaur Siruli

Euroopa Komisjon (Regionaalpoliitika Peadirektoraat)
Euroopa Komisjon (Regionaalpoliitika Peadirektoraat)
RM makseasutus
RM auditeeriv asutus

Maido Puna
Kairi Jõesalu
Karin Kõrda
Martti Kalvik
Imbi Uusjärv
Andrei Katsuba
Margit Auväärt
Piret Loomets
Kaie Küngas
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2. Päevakava:
1. Koosoleku avamine ja seirearuande ning Majanduskeskkonna arendamise
rakenduskava üldtutvustus (Ahti Kuningas)
2. Tervitussõnad Euroopa Komisjonilt
3. Seirearuande ja prioriteetsete suundade hetkeolukorra tutvustus
- Prioriteetsete suundade tutvustus 2007 ja hetkeseis (Piret Loomets,
Andrei Katsuba, Julia Bergstein, Margus Püüa, Imbi Uusjärv)
4. Rakenduskava kommunikatsiooni plaani ja 2007. aasta tegevuste ülevaade
(Miia Mänd)
5. 2007. aasta seirearuande kinnitamine (Ahti Kuningas)
6. Ülevaade riskide hindamisest ja SF hindamiste korraldustest 2007- 2013
perioodil (Kairi Jõesalu, Karin Kõrda)
7. Muud küsimused ja koosoleku lõpetamine (Ahti Kuningas)

3. Seirekomisjoni poolt vastu võetud otsused, kommentaarid MKM OP-le:
1. Tervitussõnad Euroopa Komisjonilt
Euroopa Komisjon (EK) avaldas soovi rohkem näha proaktiivset lähenemist, seda eriti
majanduskasvu languse tingimustes. Peaks suutma rohkem juhtida programme, projekte
ning seadma valikukriteeriumid vastavaks majandusolukorrale. Ei tuleks oodata head
projekti, vaid hetkeolukorras ka initseerida nende teket.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) püüab tehtud soovitust silmas
pidada.

2. Prioriteetsed suunad 3 ja 4 (transpordi valdkond).
EK esitas prioriteetsete suundade 3 ja 4 osas kaks ettepanekut. Esiteks soovitas viia
projekte rohkem ellu ka väljaspool Tallinna ja Tallinna ümbrust. Teiseks juhtis
tähelepanu selle, et Tallinna Linnavalitsusele ja linnaga piirnevatele valdadele peaks
tegema ettepaneku integreeritud transpordistrateegia ja arengukava koostamiseks, mis
sisaldaks muuhulgas ühistranspordi strateegiat, aga ka sadamate ja lennujaamade
arengust tuleneva mõju analüüsi Tallinnale ja selle lähiümbrusele tuues põhjenduseks
selle, et praegu taotletakse toetust üksikute suurobjektide arendamiseks omamata
terviklikku nägemust, kas tahetakse soodustada ühistranspordi või autode liiklust.

OTSUS: MKM teeb seirekomisjoni nimel Tallinna linnale ettepaneku koostada
transpordikava, millest saab projektide planeerimisel lähtuda.

3. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaan
EK soovitas arutada ning planeerida Rahandusministeeriumi ja teiste
juhtministeeriumidega ühine iga-aastane suurüritus ja see kajastada ka
kommunikatsiooniplaanis. Ühise ürituse korraldamisega saavutataks tõenäolisem
meediakajastus. Samuti soovitati jälgida ning seirearuandes kajastada kui suure osani
elanikest kommunikatsioonitegevused jõuavad. Näiteks palju helistati infotelefonile vmt
Järgmisel aastal tasuks kaaluda ka poliitikute kaasamist teavitamisse, sest europarlamendi
valmimistega leiaks see laiemat kajastust.
MKM on ettepanekuga suuremaks ühisürituseks nõus, sest meediaruumi piiratuse tõttu ei
suudetaks ilma esile tõusta kui teiste ministeeriumidega koostööd tehes.
Samas teavitatud elanike arvu on raskem mõõta ja hinnata. Ürituste ja seal osalejate arvu
küll jälgitakse, kuid raskem on leida kui paljudeni jõuavad massimeedia kajastused. Küll
aga toimib pidev meediamonitooring. See peaks näitama kui paljude ajakirjanikeni oleme
jõudnud ja kuivõrd antud teemat edasi kajastatakse.
MKM võtab teadmiseks idee kasutada struktuurifondide kommunikatsiooniks ära
europarlamendi valimised. Samuti kaalub MKM järgmisel aastal paremini ära kasutada
Euroopa päeva, 9. maid.
4. Majandusekeskkonna arendamise rakenduskava üldkommentaarid
Kokkuvõtvate kommentaaridena rõhutas EK vajadust täpsemalt läbi mõelda ja ka EK- le
tutvustada ja koos läbi arutada erinevad transpordi strateegiad ja plaanid. Komisjon ei
sooviks edasi töötada puuduliku infoga.

MKM nõustub, et transpordi valdkonnas tuleks komisjoniga rohkem läbi rääkida ning
suurendada valdkonna integreeritust üldiselt. Samuti tuleks suurendada läbirääkimisi
linnade ja omavalitsustega. Tehtud kommentaare võetakse arvesse.
5. Seirearuande hääletus.
Vastuhääli ei olnud. Seirearuanne on konsensuse alusel heaks kiidetud.
OTSUS: Kinnitada Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 2007. aasta
seirearuanne.

6. Hindamised perioodil 2007- 2013
EK soovitas kaaluda järgmisel (2009) aastal riskide baasil hindamist. Samuti ka
valikukriteeriumite hindamist, et seeläbi kindlustada kõrge kvaliteet protsessi ja
eesmärkide vahel.
Rahandusministeerium võtab soovitust arvesse. Hetkel on plaanis suurem
rakendamissüsteemi üldhindamine 2010. aastal, kuid võib kaaluda ka järgmisel aastal
väiksemas mahus hindamist.

Ahti Kuningas
Seirekomisjoni aseesimees
Kaie Küngas
Protokollija
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