Eesti 2020 tegevuskava 2011-2015
2013. aasta aprillis uuendatud versioon (25.04.2013)

Väljakutsete kaupa meetmete tegevusplaan ja rakendumise aeg
* tähistab meetmeid, mis on kaetud ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis

Väljakutse/Meede
HARITUD RAHVAS JA SIDUS ÜHISKOND

2011

2012

2013

2014

2015

Meetme eest vastutaja

1. Haridussüsteemi kvaliteedi parandamine ning kohandumine demograafiliste muutustega.
I Kvaliteetse hariduse tagamine kõigil haridustasemetel
a.

Õpetajatele kõrgetasemelise baas- ja täiendkoolituse tagamine, mis tagaks riiklike
õppekavade ideoloogia rakendumise ning õpetajate suurema motiveerituse ja
loovuse. *
b. Üldhariduse rahastamise põhimõtete arendamine hariduse kvaliteedi tõstmiseks
ja õpetajate väärtustamiseks*
c. Õpetaja lähtetoetuse maksmise jätkamine noortele alustavatele õpetajatele *

x

d. Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele 30%-lise lisatasu maksmine*
e.

"Keeleõppe arendamise programmi 2014-2020" koostamine ja rakendamine*

f.

Eestikeelse aineõppe rakendamine venekeelses põhikoolis (ajalugu, geograafia
alates 5. klassist), eesmärgiga tagada põhikooli lõpetaja eesti keele oskus oleks
vähemalt B1 tasemel, mis võimaldaks edasiõppimist
Rahvusvaheliselt tunnustatud ingliskeelse koolihariduse tagamine läbi Eesti
Euroopa Kooli arendamise ja rahvusvahelise bakalaureuseõppe (IB) toetamise*

g.

h. Kõrgharidusreformi rakendamine
i. Uute põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade rakendamine*
j. Koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmine, et tõsta juurdepääsu lastehoiule
perede vajadusega arvestavalt*

II Koolivõrgu korrastamine
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a.

Põhikooli järgsete õppekohtade terviklik planeerimine üld- ja kutsehariduse
tasandil (sh põhikooli ja gümnaasiumiastme selgem lahutamine)

b. Gümnaasiumivõrgu korrastamine ja investeeringute programmi käivitamine
koolivõrgu kvaliteedi tõstmiseks*
c. Erinevate haridusliikide rahastamisproportsioonide ülevaatamine rõhuasetusega
efektiivsusele
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2. Tööjõu väljaõppe vastavusse viimine kaasaegse tööturu vajadustega (kasutades sh paremini EL siseturu ja teiste poliitikate võimalusi) ning
kutse- või kõrghariduse tasemel erialase haridusega inimeste osakaalu suurendamine.
I Kaasaegse tööturu vajadustele vastava hariduse ja oskustega
tööjõu olemasolu tagamine
a.

Kutseõppe väljundipõhiste õppekavade väljatöötamine ja kutsekeskhariduse
üldharidusõppe sidustamine võtmepädevustega*
b. Kutseõppeasutuste õppetöö akrediteerimine ja juhtimiskvaliteedi tõstmine
koostöös sektori ekspertidega
c. Kompetentsipõhise tööjõuvajaduse prognoosisüsteemi arendamine, sealhulgas
välistööjõu-vajaduste parem prognoosimine ning võimalike mõjude parem
arvesse võtmine.
d. Tööturu kvalitatiivsete muutuste monitooringu ning analüüsi teostamiseks
ametkondade vahelise koostöövormi ja protsessikirjelduse väljatöötamine
Komptetentsiregistri ettevalmistus kompetentsikataloogi välja töötamiseks ning
kompetentsipõhise enesehindamise veebikeskkonna loomine
f. Haridus- ja töömaailma sidumist toetava kutsekvalifikatsioonisüsteemi
arendamine
g. Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimaluste laiendamine ja kättesaadavuse
suurendamine *
h. Madalama oskuste tasemega töötutele kutseõppesse asumise toetamine
i. Elamis- ja töölubade andmise menetlusprotsesside lihtsustamine ja lühendamine
eesmärgiga parandada kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu ligipääsu Eesti
tööturule
j. TULE ja KUTSE programmide jätkamine, et haridustee kõrg- või
kutsehariduses katkestanud saaksid tagasi pöörduda hariduse omandamise
juurde *
Täiendavate õppekohtade loomine töökohapõhises õppevormis tasemehariduse
k. omandamiseks või kvalifikatsiooni uuendamiseks.
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e.

II Noorte haridustee toetamine ja erialavalikute parem suunamine
eesmärgiga suurendada õpilaste teadlikkust töömaailmast ja
vähendada koolikatkestajate arvu
a.

Noortegarantii rakendamisega seotud meetmete väljatöötamine ja käivitamine
16-29- aastastele noortele töö-, hariduse- ja koolitusvõimaluste pakkumiseks
("Esimese töökoha" koolitusega kombineeritud toetusskeem, Mittetöötavate ega
mitteõppivate noorte kaasamise ja aktiviseerimise meetmed)*

b. Noortele karjääriteenuste tagamine põhi-, kesk- ja kõrghariduse tasemel *
c. Töömaailma sisulise info viimine karjäärispetsialistideni (palgad, tööturu trendid,
ametikohtade profiilid jne) ja õpilasteni
d. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine noorte edasiõppimisvõimalustest ja karjääri
planeerimisest
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III Ettevõtlikkuse ja teiste võtmepädevuste kujundamine
a.

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe või -ainete süsteemne edendamine kõigil
haridustasemetel *
b. Tegevuskava ettevõtjate aktiivsemaks kaasamiseks koolituseesmärkide
kujundamisel ja õpiväljundite määratlemisel erinevate koolitüüpide puhul
c. Jätkata ühisõppekavasid kõrgkoolides, eesmärgiga võimaldada erinevate erialade
tudengitel ennast täiendada teiste eriala baasteadmiste ja –oskustega, rõhuga
ettevõtlusalaste teadmiste- ja oskuste andmisel mitte-majanduseriala tudengitele
*

3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine.
a. Rahvusvaheliste ühisõppekavade loomise jätkuv soodustamine
b. Toetusmeetmete
loomine
rahvusvaheliselt
tugevate
valdkondade
eelisarendamiseks (sh erimeetmete alusel edukalt käivitatud magistriõppe
õppekavade edasise rahastamise tagamine)
c. Välisdoktorantidele suunatud stipendiumiprogrammidega jätkamine
d. Viisa- ja elamis- ning töölubade andmise tingimuste ülevaatamine, kaaludes
võimalust lubada alates magistritasemest Eestisse õppima tulevatele tudengitele
pere kaasatoomise
e. Vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi käivitamine *

4. Aktiivse tööturupoliitika mõju suurendamine ning rahastamise jätkusuutlikkus.
I Tööturumeetmete osutamise kvaliteedi tõstmine ja efektiivsuse
suurendamine

a.

Töötukassa võimekuse suurendamine inimeste tööturule aitamisel, pakkudes
kiiremat teenust, tänapäevaseid IT-võimalusi ning personaalsemat lähenemist *

b. Sotsiaalteenused (sh transpordi, hoodusteenuste, lastehoiu jt vajaduste
toetamine) tööturuteenustele juurdepääsu parandamiseks ja töölesaamise
toetamiseks
c. Töövõimekaotuse või puudega inimeste töölesaamist ja töötamist toetavate
meetmete väljatöötamine ja osutamine *
d. Individuaalse töölerakendamise teenuse laiendamine ja paindlikkuse
suurendamine
e. Vanemaealiste tööturul püsimist toetavate meetmete arendamine, sh läbi
aktiivsena vananemise soodustamise
f. Alushariduse ja lapsehoiuteenuse arendamine ning kättesaadavuse tagamine tööja pereelu ühitamise toetamiseks, arvestades regionaalseid eripärasid
g.

Lastega kodus olnud emade tööturule tagasipöördumise toetamine *

h. Programmide rakendamine soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tööturul
i. Soolise palgalõhe vähendamise tegevuskava väljatöötamine ja rakendamine
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II Aktiivse tööturupoliitika rahastamise jätkusuutlikkus
a.

Tööturuteenuste ja -toetuste tingimuslik sidumine ja suurem integreeritus
oskuste arendamise toetamisel

Sotsiaalministeerium

5. Tervena elatud eluaastate suurendamine läbi tervisekäitumise parandamise ja õnnetusjuhtumite edasise vähendamise ning läbi
tervishoiutaristu arendamise.
I Vigastuste ja vigastussurmade vähendamine ja tervisekäitumise
parandamine.
a.

Terviseteadlikkust, liiklusohutust ja riskikäitumise ennetamist käsitleva uue
inimeseõpetuse ainekava programmi rakendamine
b. Tõenduspõhise vanemlusprogrammi käivitamine ja rakendamine riskikäitumise
ennetamiseks
c. Vigastussurmade ennetamise ja vähendamise rakkerühma käivitamine ning selle
tegevuskava elluviimine*

x

d. Täiendavate kergliiklusteede ning liikumispaikade ja -radade ja nende juurde
kuuluva taristu rajamise toetamine, arendamine ja parandamine, sh
liikumisharrastuse edendamist toetavate tegevuste elluviimine.
e. Alkoholi rohelise raamatu koostamine vähendamaks alkoholist tingitud kahjusid
tervisele ja ühiskonnale
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f.

Tubaka rohelise raamatu koostamine vähendamaks tubakast tingitud kahjusid
tervisele ja ühiskonnale
g. Toitumisalase rohelise raamatu koostamine vähendamaks toitumisest tingitud
terviseprobleeme
h. Töövõime ja tööõnnetuskindlustuse skeemide loomine*
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i.

Töövõime hindamise süsteemi loomine ning sihtgrupile ja tööandjatele
tööturumeetmete, rehabilitatsiooni ning sotsiaalteenuste pakkumine
j. Tööandjate toetamine töövõimekao või puudega inimeste töökoha säilitamisel ja
töölevõtmisel
k. Töövõimekindlustuse raames institutsioonidevahelise koostöö arendamine ja
vajaliku andmevahetuse väljatöötamine, testimine ja arendamine
l.

Halvenenud tervise tõttu töökaotuse ohus töötaja täiend- või ümberõppe
toetamine
m. Esmatasandi tervisekeskuste arendamine
n. Haiglavõrgu reformi käivitamine ja elluviimine eriarstiabi kvaliteedi tõstmiseks
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II Terviseriketele varajases faasis reageerimine
a.

Korrapäraste tervisekontrollide mahu ning erinevate tervisejälgimis- ja
skriiningprogrammide läbiviimise suurendamine eesmärgiga avastada võimalikud
terviserikked varajases staadiumis.*

x

KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUSKESKKOND
Ettevõtete pikaajalist rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu soodustava poliitika kujundamine.
I Kaasaegne ettevõtluskeskkond.
a.

Suurendada võlausaldajate pankrotimenetluses rahuldatud tunnustatud nõuete
osakaalu.*
b. Hinnata ning vähendada halduskoormust süstemaatiliselt.*
c.

x

x

x

x

x

x

x

TÜ-ga sõlmitud tulemuslepingu elluviimine ettevõtlusõppe edendamiseks Eestis

d. Arendada avalike teenuste korraldust (avaliku teenuste pakkumise korraldamise
rohelise raamatu väljatöötamine ja rakendamine) *

II Ettevõtlustoetuste konsolideerimine, lihtsustamine ning uute
finantseerimismudelite väljatöötamine ja rakendamine.

x

x

x

x

Justiitsministeerium
x
x

x

x

Majandus- ja
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Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

a.

Ettevõtja tervikliku arengumudeli väljatöötamise ja ellu viimise toetusmudeli
koostamine
b. Töötada välja ja rakendada regulaarne ettevõtlustoetuste mõjude hindamise
süsteem.
c. KredEx ettevõtluse arendamisele suunatud meetmete (stardilaenu käendus,
laenukäendus, pangalaenule allutatud laen, tehnoloogialaen) jätkamine.
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d. EASi alustavate ettevõtjate meetmete (baaskoolitus, mentorlus, inkubatsioon)
jätkamine.
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Ettevõtjate teadmiste ja oskuste arendamisele suunatud toetusmeetme
rakendamine

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

III Ettevõtjatele ekspordivõimekuse kasvu ning
ekspordipotentsiaali kasutamist soodustavate toetusmeetmete
pakkumine.
a.

Jätkata kesk- ja pikaajaliste eksporditagatiste pakkumist Eesti ettevõtete
ekspordivõimekuse tõstmiseks.

IV Riigipoolsete toetusvõimaluste arendamine olulistel
eksporditurgudel.
a.

Jätkatakse ettevõtjatevahelise arendus- ja turundusalase koostöö soodustamist,
eeskätt kasvualades
b. Jätkuvalt tagada Eesti ettevõtjate esindamine ja abistamine igas Eesti
välisesinduses ning suurendada erinevate majandusharude erialadiplomaatide
arvu Eesti välisesindustes.*
c. Haarata majandus- ja ettevõtlusalase täiendõppega kõik ametnikud, kes
tegelevad Eesti majandushuvide edendamisega (VM, MKM, PõM jt).*

x

Rahandusministeerium

Keskkonna loomine senisest suuremas mahus ekspordipotentsiaaliga ja suurema lisandväärtusega sektoritesse suunatud otseste
välisinvesteeringute Eestisse toomiseks.
I Eesti kui atraktiivse investeerimiskeskkonna kujundamine
a.

Aidatakse kaasa kohalikku majandust edendavate suurinvesteeringute tegemisele
Eestisse.
b. Leida võimalusi KOVidele avaliku loomuga ettevõtluskeskkonda arendava
tööstustaristu (nt. elektriliinid, teed, jne) väljaehitamise toetusmeetme
jätkamiseks
c. Suurendada MAKide võimekust regionaalse investorteenindusega tegelemiseks.
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Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

d. Täiendada ingliskeelset riigiportaali,
funktsionaalsustasemele.*
e. Säilitada püsivalt kehtiv, üldiselt
maksukeskkond.*
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kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium

II Välisinvesteeringute ja ekspordi arendamiseks vajaliku
kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavuse parandamine
a.

Toetusmeetmete loomine ja rakendamine välistööjõu Eesti ühiskonda
lõimumise toetamiseks

b. Uusimmigrantidele suunatud kohanemisprogrammide ja tugiteenuste
kättesaadavuse suurendamine
c. Parandada tööjõualase informatsiooni võõrkeelset kättesaadavust Eestis.*
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Siseministeerium,
Sotsiaalministeerium, Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja teadusministeerium
Kultuuriministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium

Eelduste loomine erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtude suurenemiseks ning innovatsiooni väljundite arvu ja kvaliteedi tõstmiseks.
I Nõudluspõhise teadus- ning arendustegevuse ja innovatsiooni
ergutamine
a. Ühiste riigihangete kogemuse ja parimate praktikate analüüs
b. Tavamajanduses IKT kasutuselevõtu toetamise meetme väljatöötamine ja
rakendamine
c. Innovatsiooniliste ja keskkonnahoidlike riigihangete arendamise tegevuskava.
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Rahandusministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium

II Riigi poolt antavate toetuste mõjususe parandamine ning uute
finantseerimislahenduste väljatöötamine
a.

Arendada inkubatsiooniteenuste rahastamismudelit, eesmärgiga pakkuda
ettevõtte vajadustele enam vastavat kvaliteetsemat inkubatsiooniteenust (nö.
rätsepaülikonda).*
b. Analüüsida võimalusi TA ja innovatsioonipoliitika arendamiseks läbi piiriüleste
toetusskeemide, eriti Läänemere regioonis riikidega rahastamisprogrammide
ristkasutuse võimaldamiseks.*
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Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
x

Haridus- ja Teadusministeerium

III Teadust- ja arendustööd ning innovatsiooni soodustavate
keskkondade kujundamine
a.

Töötada välja tehnoloogiaarenduskeskuste ja (tööstus-)klastrite pikemaajalisem
ja strateegilisem koostöömudel, sidudes mõlemad koostöövormid
kasvualadega.*
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x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

b. Töötada välja ettevõtetele suunatud meede TA infrastruktuuri kasutamise
õhutamiseks, eesmärgiga suurendada ettevõtjate huvi ja võimalusi kasutada TA
infrastruktuuri tootearenduse protsessis.*
c. TAI süsteemi tasakaalustatud areng ning TjaA süsteemi ja TjaA kvaliteedi
kestlikkust tagavate meetmete juurutamine
d. Eesti teaduse rahvusvahelistumise toetamine
e. Tootearendustoetuste ning innovatsiooniosaku toetusmeetme jätkamine.
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IV Varase faasi riskikapitali kättesaadavuse parandamine
innovaatiliste ja kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtete arengu
toetamiseks
a.

Varase faasi investeeringute kättesaadavuse parandamine.
x

b. Töötada koostöös Läänemere-äärsete riikidega välja meetmed, mis aitaksid
vastastikku kasulikult integreerida Eesti riskikapitali piirkondliku riskikapitali
turuga ning seeläbi parandada nii Eesti investorite rahvusvahelist
investeerimisvõimekust kui ka Eesti noorte innovaatiliste ettevõtete ligipääsu
rahvusvahelisele riskikapitalile.*
c. Start-up Eesti programmi elluviimine Eesti start-up ettevõtete atraktiivsuse ja
investeerimisvalmiduse suurendamiseks, eesmärgiga kasvatada väliskapitali
investeeringuid Eesti innovaatilistesse ja kõrge kasvupotentsiaaliga
ettevõtetesse.*

x

x

V Väljakutsepõhine teadus- arendustegevuse ja innovatsiooni
arendamine
a.

Arendada välja väljakutsepõhised teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
juhtmehhanismid fookusega Eesti sotsiaalmajanduslikel väljakutsetel (nt.
energiasõltumatus, rahvastiku vananemine, sise- ja välisturvalisus).

b. Jätkata teaduse ja kõrghariduse taristu välja arendamist ja kasutuse avamist
ettevõtlusele, viia läbi TAjaI infrastruktuuride jätksuutlikkust ja jooksvat
kaasajastamist tagavate meetmete väljatöötamine ja rakendamine

VI Euroopa teadusruumiga integreerumine

x

x

x

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium,
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Kaitseministeerium,
Põllumajandusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium,
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium

a.

EL T&A ühisalgatustes ja ühistes infrastruktuurides osalemine. Panustamine
Euroopa Teadusruumi loomisse vastavate siseriiklike poliitikate rakendamisega.

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium

Loomemajanduse, IKT ja teiste võtmetehnoloogiate potentsiaali laiem kasutamine teiste sektorite lisandväärtuse tõstmisel
I Meetmete arendamine loomemajanduse mõjusamaks
toetamiseks
a.

Laiendada innovatsiooniosaku meedet, eesmärgiga soodustada tava- ja
loovettevõtte vahelist koostööd.*

x

b. Töötada välja ja rakendada toetusmeede loomeinimeste välismaistel
hankekonkurssidel (nt. arhitektuurikonkursid) osalemise toetamiseks.*
c. Luua võimalused loomemajanduse ettevõtetele ekspordiplaanide elluviimiseks.* x
d. Arendada loomemajanduse tugistruktuuri toetamise meedet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium,
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

II Integreeritud lähenemiste soodustamine loomemajanduse, IKT
ja teiste võtmetehnoloogiate koostoime mõju suurendamiseks
a.

Luua võimalused kosmostehnoloogiate (maapealsete rakenduste) arendamiseks,
parendada avaliku sektori teenuseid kosmosetehnoloogia maapealsete
rakenduste kasutuselevõtu abil.
b. IKT, energiatehnoloogiate, biotehnoloogia, roheliste tehnoloogiate,
tervishoiutehnoloogiate, materjalitehnoloogia programmide kui
võtmetehnoloogia TA programmid eelluviimine ning seatud eesmärkide täitmise
tagamine
Avaliku sektori T&A võimekuse tõstmine, sh lähtudes enam riigi
sotsiaalmajanduslikest vajadustest ja riigi ees seisvatest väljakutsetest
d. Avatud andmete taaskasutamise strateegia väljatöötamine ja avalikus sektoris
toodetud andmete taaskasutuse edendamine ja kasutusse andmine, sh vastava
infrastruktuuri loomine
e. Töötada välja meede, millega soodustada teenuste arendamist (nt. teenuse
disaini) teenusmajanduse ettevõtete poolt.*
f. Luua fookusvaldkondades (haridus, tervishoid, tööstus jt.) pikemajalised IKT
arendamise ja kasutuselevõtu alastrateegiad.*
g. Strateegiliselt olulistes valdkondades innovaatiliste IKT toodete ja teenuste
väljatöötamine (sh läbi Norra programmi)

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

c.

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

h. Disaininõustamise toetusmeetme rakendamine väärtustamaks disaini rolli
toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel.
i. IT akadeemia edasiarendamine*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Haridus- ja teadusministeerium

III Inimkapitali võimekuse tõstmine valdkonnaüleste eesmärkide
saavutamiseks
a.

Ettevõtjatele suunatud juhtimiskoolituste kvaliteedi parandamine läbi
rahvusvahelise koolituskompetentsi keskse pakkumise
b. Jätkata loomemajanduse tugistruktuuride ja ekspordivõimekuse toetamist
loomeettevõtetele suunatud toetusmehhanismide kaudu ning teadlikkuse
tõstmise toetamist läbi "Loov Eesti" platvormi arendamise

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Kultuuriministeerium, Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Teaduse inimressursi arendamine ning inseneride ja tippspetsialistide juurdekasvu tagamine
a.

Doktorandi sissetuleku tõstmine koos doktoriõppe efektiivsuse suurendamisega.

b. Teadustööde juhendamise süsteemi arendamine ning meetmete rakendamine
juhendamise kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks, eesmärgiga suurendada heade
ja tulemuslike juhendajate arvu
c. Doktorikoolide jätkuv toetamine ja teaduse tippkeskuste edasiarendamine
d. Teadlaste karjäärimudeli kehtestamine *

x

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium

x

x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium

x
x

x
x

x

x

x

Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Transpordi, IKT ja teiste riigi poolt pakutavate ettevõtlust toetava taristu ja institutsioonide viimine rahvusvahelisele tasemele
I Lennuühenduste parandamine
a.

Tallinna lennujaama julgestus- ja päästeteenuste ning regionaalsete lennujaamade
toetamine
b. Lennuühenduste arendamine kõigi suuremate Euroopa ärikeskustega*
c.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tallinna lennujaama lennuraja pikendamine ja ILS II-kategooria tagamine

x

d. Tallinna lennujaama uus terminal

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommnikatsiooniministeerium

II Maantee- ja raudteevõrgu ning ühistranspordisüsteemi parem
koostoime
a.

Ülemiste reisiterminali arendamine ja ühendamine lennujaamaga

b. Olulisemate maanteede kiiruse ja turvalisuse tõstmine, jätkates Tallinn-Tartu
maantee neljarealiseks ehitamist ja Tallinn-Narva maantee rekonstrueerimist.*
c.

Kaasajastatud teedeehitusnõuete kehtestamine kasutajamugavuse, turvalisuse ja
vastupidavuse tõstmiseks.*

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

d. Elektroonse piiriületusjärjekorra kasutusvõimaluste edasiarendamine
e. Uute rongide abil Tallinn-Tartu raudteeühenduste graafiku tihendamine ja
teekonna läbimiseks kuluva aja lühendamine*
f. Maakonnaplaneeringu läbiviimine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha
määramiseks
g. Kolme Balti riigi ühisfirma Rail Balticu arendamiseks loomine*

x

h. Ühtse elektroonse piletisüsteemi loomine kõigile ühistranspordiliikidele*

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Siseministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

III Sadamate infrastruktuuri arendamine
a.

Investeeringute jätkamine sadamate logistikateenuste osutamise tõhustamiseks*

x

b. Jäätõrje ja õlireostuse likvideerimise võimekuse suurendamise investeeringud*

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

IV Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võrkude potentsiaali
tõstmine
a.

Uue põlvkonna lairibaühenduste viimine kõikjale üle Eesti maapiirkondadesse
põhivõrgu rajamisega ning juurdepääsuvõrkude rajamise toetamisega *

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseministeerium

KESKKONNASÕBRALIK MAJANDUS JA ENERGEETIKA
Energeetika pikaajaliste struktuursete muutuste elluviimine kooskõlas Eesti energiajulgeoleku ja energiasäästu eesmärkidega
a.

Energiaallikate portfelli mitmekesistamise jätkamine energiasõltumatuse
säilitamiseks, sh taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine ning
süsinikumahukate energiaallikate osakaalu vähendamine. Eesti energiamajanduse
arengukava muutmine vastavalt viimaste aastatel toimunud arengutele.*

b. Energiataristu projektide ettevalmistamine ja elluviimine energia siseturu
arendamiseks (EstLink 2, BalticConnector, kolmas elektriühendus Lätiga)*
c. Ühtsete Euroopa Liidu energiaturu reeglite kehtestamine, mis hõlmab ka EL
välispiiril rakendatavaid meetmeid süsinikulekke vältimiseks.*
d. Regionaalse gaasituru arendamine ja täiendavate gaasi tarneallikate loomine
(regionaalne LNG terminal). Gaasituru avamine sobivaimal omandilise
lahtisidumise viisil, mis on kooskõlas gaasi kui sisemaise ja regionaalse kütuse
jätkusuutlikkuse analüüsi ja prognoosi tulemustega.*
e. Taastuvatest allikatest ja elektrienergia ning soojuse koostootmise režiimis
toodetud elektrienergia toetusskeemi arendamine

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

f.

Kaugküttepiirkondade auditeerimissüsteemi ja investeeringutoetuste skeemi
väljatöötamine ning rakendamine kaugküttevõrkude efektiivsuse tõtmiseks või
üleminekuks alternatiivsetele lokaalsetele küttelahendustele

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium,
Rahandusministeerium,
Keskkonnaministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Majanduse üldise ressursi- ja energiamahukuse vähendamine
I Energiasääst
a.

Senisest rangemate hoonete energiatõhususe nõuete rakendamine alates 2013
uutele ja rekonstrueeritavatele hoonetele. Riik näitab eeskuju, rajades uued
avaliku sektori hooned maksimaalselt energiasäästlikena *
b. Energiasäästu investeeringute paketi elluviimine avaliku ja kohaliku omavalitsuse
hoonete, korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimiseks

Keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamine läbi gaasi- ja
elektritranspordivahendite investeeringute programmi
d. Alternatiivseid kütuseid (sh biogaas) kasutavate sõidukite kasutuse
suurendamiseks meetmete kava väljatöötamine ja elluviimine
e. Elektromobiilsuse arendamine, sh üle-Eestilise elektriautode infrastruktuuri
rajamine ja elektriautode toetusmeetme elluviimine eratarbijatele*

x

c.

f.

Sõidukite energiaklassi märgiste kasutusele võtmine (arvestades Euroopa ühtse
märgise süsteemi arenguid) tarbijate teadlikkuse tõstmiseks, sealhulgas
automüügi portaalides otsinguvõimaluse loomine sõiduki CO2 heite näitaja järgi.

g.

Linnalise (liikumis)keskkonna arendamine linnaruumi parema planeerimise ja
alade taaskasutuselevõtu abil

h. Meede taastuvenergiaallikate laialdasema kasutamise edendamiseks energia
tootmisel*
i. Tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetus*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Keskkonnaministeerium

x

x

Siseministeerium
Keskkonnaministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

x

Rahandusministeerium

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II Ressursisääst
a.

Rohelise maksureformi jätkamine tööjõumaksude järkjärgulise vähendamise
ning keskkonnamaksude osakaalu suurendamise läbi avaliku sektori tuludes

b. Tööstusettevõtete ja VKE-de energia- ja ressursisäästu meetme väljatöötamine
ning rakendamine

c.

Jäätmete (sh põlevkivijäätmete) tekke vältimise, korduskasutuse ja ringlussevõtu
edendamine tootmisettevõtetes
d. Innovatsiivsete tehnoloogiate sh PVT, lõpp-puhastustehnikate ja tehnoloogiate
täiustamise toetamine tööstusest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks
e.
f.

x

Ökosüsteemiteenuste hindamismetoodika väljatöötamine nende majanduslikku
väärtust arvestavate ettevõtlusvõimaluste loomiseks
Maavarade arvepidamise ja kaevandamislubade süsteemi arendamine eesmärgiga
tagada maavarade piisav kättesaadavus, säästlik kasutamine ja varustuskindlus

x

x

x

x

Keskkonnaministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

x

x

x

Keskkonnaministeerium

x

x

Keskkonnaministeerium

x

x

x

Keskkonnaministeerium

x

x

x

Keskkonnaministeerium

JÄTKUSUUTLIK JA KOHANDUV RIIK
Aastaks 2014 ülejäägiga valitsussektori eelarvepositsioonini jõudmine ja selle säilitamine pikas perspektiivis
a.

Valitsussektori eelarve struktuurses ülejäägis hoidmine

b. Omavalitsustele investeeringutoetuste eraldamisel omavalitsuste
finantssuutlikkuse ja võlakoormuse piiri jälgimine*

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium

x
x

x
x

x
x

x
x

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

c. Omavalitsuste tulubaasi pikaajaline planeerimine läbi riigi eelarvestrateegia
d. Maksu- ja Tolliameti täiendavad meetmed maksulaekumiste parandamiseks
(ehitus, toitlustus, hotellindus)

Avaliku sektori sotsiaalkulutuste kestlikkuse parandamine tööealise elanikkonna vähenemise ja vanemaealiste osakaalu suurenemise
tingimustes, kindlustades seejuures tulemuslik tervishoid ning hästi sihistatud ja tulemuslik sotsiaalpoliitika (sh vajalikud tugiteenused)
a. Uus erakindlustusel põhinev tööõnnetuskindlustuse skeem
b. Üldise pensioniea tõstmine alates 2017. aastast kolme kuu võrra aastas, jõudes
65 eluaastani 2026. aastal
c. Tervishoiu rahastamise mitmekesistamise analüüs, suurendamaks võimalusi
vabatahtlikuks tervisekindlustuseks*
d. Peretoetuste ja -teenuste kontseptsiooni ehk "Peretoetuste ja -teenuste rohelise
raamatu" koostamine

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium

x

x

x

Sotsiaalministeerium

Konkurentsivõimet toetava eelarvepoliitikaga (kõrge tootlike kulude tase, eelarve paindlikkuse suurendamine, avaliku sektori palgakulude
ohjamine, omavalitsuste tulubaasi planeerimine riigi eelarvestrateegias) jätkamine

a.

Erasektori TA investeeringute kasvueelduste loomiseks tõsta järk- järgult T&A
kulutuste riigipoolset finantseerimist tasemeni 1 % SKPst
b. Finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse tsentraliseerimise reformi
lõpuleviimine
c. Euroopa Liidu vahendite juhtimise ja tugisüsteemide reform
d. Uue EL finantsperioodi meetmete käivitamine 2014.a algusest

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

x

x

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Töötamise ja kasumi teenimise maksude vähendamisega ning tarbimise ja keskkonna koormamise maksude suurendamisega jätkamine
a. Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osale lae kehtestamise analüüs*
b. Põlevkivi riigitulu rakendamise võimaluste analüüs*
c. Alkoholiaktsiisi tõstmine 5% igal aastal, aastani 2016

x

x
x
x

x

x

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Makromajanduslike tasakaalustamatuste vältimine
a.

Maksusüsteemi ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks tulumaksusoodustuse ülempiiri
edasise langetamise analüüs, vähendades sh eluasemelaenu intresside arvelt
saadava maksutagastuse mõju kinnisvarahindade ja inflatsiooniga seotud
makrotasakaalustamatusele*

x

x

x

Rahandusministeerium

