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• Eelmine Euroopa Liidu struktuurivahendite 
programmeerimisprotsessi keskne dokument oli Riiklik 
Arengukava 2003-2006 (RAK) – Single Programming 
Document

• RAK koostamise protsess käis ajavahemikus sügis 2001 –
kevad 2003

• Kodanikuühendused olid koos teiste sotsiaalsete partneritega 
teatud etappides kaasatud, kuid üldiselt marginaalsed

• Üksikud kodanikuühendused aktiivsed, aga omavaheline 
infovahetus ja koostöö siiski puudulik (üheks erandiks näiteks 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda, EKO).

Taust:
Riiklik Arengukava ja kaasamine



• Partnerite kaasamise põhimõtted Riigi Eelarvestrateegia 
2007-2010 koostamisel (Rahandusministeerium)

• Hea kaasamise tava (Riigikantselei)

• Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioon, EKAK.

RES ja kodanikuühendused:
kaasamise alused, 1/3



Euroopa Liidu määrus COM/2004/492 (nn ERF, ESF ja ÜF 
üldmäärus), artikkel 10 (eelnõu):

“Liikmesriigid korraldavad /.../ partnerluse järgmiste enda 
määratud asutuste ja organitega: (a) pädevad piirkondlikud, 
kohalikud ja linnavalitsusasutused ja teised riigiasutused; (b) 
majandus- ja sotsiaalpartnerid; (c) mis tahes teine 
kodanikuühiskonda, keskkonnapartnereid, 
valitsusväliseid organisatsioone või meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust toetavaid organeid esindav asjakohane 
asutus.”

RES ja kodanikuühendused:
kaasamise alused, 2/3



Euroopa Liidu määrus COM/2004/492 (eelnõu):

“Partnerlus hõlmab riikliku strateegilise raamistiku 
ettevalmistamist ja järelevalvet ning rakenduskavade 
ettevalmistamist, rakendamist, järelevalvet ja hindamist. 
Liikmesriik kaasab asjaomased partnerid, eriti piirkonnad, 
ettenähtud tähtajaks programmitöö eri etappidesse.”

RES ja kodanikuühendused:
kaasamise alused, 3/3



• Eesti alustas liiga hilja: alles suvel 2005 (mitmetes 
liikmesriikides selleks ajaks juba suurem eeltöö tehtud)

• Tiheda ajagraafiku tõttu tähtajad hullumeelsed (nii partnerite 
kui ministeeriumite jaoks)

• Partnerite informeerimise ja valiku printsiip segane
• Partnerite osalemist ei tähtsustata – igasuguse finantstoetuse 

jätkuv puudumine
• Puudulik tagasiside partnerite kommentaaridele.

RES hinnang:
senine protsess



• Horisontaalsete eesmärkide osa nõrk
• Soovimatus tähtsustada kodanikuühiskonna arendamist 

olulise eesmärgina
• Seotus näiteks strateegiaga Säästev Eesti 21 (SE21) nõrk
• Indikaatorite valik väga kitsas: majanduskasv keskne
• Eelhindamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise 

(KSH) läbiviimine hilinevad.

RES hinnang:
sisu



• Ühenduste varajane huvi (juba aastal 2004)

• Eri sektorite ühenduste koostöö (umbes 18 ühendust)

• Ühenduste ja omavalitsusliitude koostöö

• Ühenduste regulaarsed koosolekud ja koolitused

• Ühenduste oma infolist (jaanuarist 2005)

• Ühenduste spetsiaalne koduleht www.eurofondid.org.ee

• Ühenduste kommentaarid RES analüütilisele osale (12.2005), 
prioriteetidele (01.2006) ja strateegiale (04.2006).

RES protsess:
ühenduste senine osalus



• PLUSS: kodanikuühendused eelmise, RAK 2003-2006 
protsessiga võrreldes paremini valmistunud:

- omavaheline sektorite ülene koostöö
- spetsiaalne infolist huvilistele, regulaarsed koosolekud, 

koolitused, koduleht www.eurofondid.org.ee
- ühenduste koordineeritud osaluse minimaalne rahastus
• MIINUS: protsessi koordinaator (Rahandusministeerium) pole 

õppinud eelmise, RAK 2004-2006 protsessist
- programmeerimise protsessi alustati liiga hilja
- tagasiside puudulikkus
- analüütilise ja strateegilise osa nõrk seos.
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