Ida-Virumaa õiglase
ülemineku protsessi
juhtkomisjon
26.06.2020

Päevakava
11.00-11.05 Avasõnad
11.05-11.45 Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava protsessiplaan ja
ajakava – Rahandusministeerium
11.45-12.00 Õiglase ülemineku rahastamise võimalused –
Rahandusministeerium
12.00-12.10 paus

12.10-13.10 Eesti ja Euroopa eesmärgid kliimaneutraalsuse suunas
liikumisel – Keskkonnaministeerium
13.10-14.00 Mida õiglane üleminek tähendab, ülevaade õiglase
ülemineku piirkondliku platvormi avakoosolekust – Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liit

Ida-Virumaa õiglase
ülemineku kava
protsessiplaan ja
ajakava
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu
osakond

Lähteraamistik
• Õiglane üleminek on kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete
rakendamine viisil, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on
tagatud elanike heaolu säilimine, omavalitsuste stabiilne toimimine
ning ettevõtjatele tugi uute ärivõimaluste rakendamisel
• Õiglane üleminek puudutab kogu Eestit, ent ülemineku kava fookuses
on Ida-Virumaa kui kõige enam üleminekust mõjutatav piirkond.
Üleminek ei mõjuta üksnes põlevkivisektori ettevõtteid ja töötajaid,
vaid mõjud on laiemad kogu piirkonnas
• Ehkki üleminekuprotsess on pikemaajalisem, on kava fookuses
järgneva 10 aasta tegevused pikaajalise eesmärgi suunas liikumisel
• EL rahastuse kaasamiseks on vajalik koostada 2020.a. lõpuks
laiapõhise partnerluse põhimõttel terviklik territoriaalne ülemineku
kava. Seejuures on EL Õiglase Ülemineku Mehhanismi rahalised
vahendid vaid üheks finantseerimise allikaks, mis ei adresseeri kõiki
väljakutseid ja vajalikke tegevusi

Kontseptsioon
Meil on täna olemas ja uuendamisel keskvalitsuse poolt Ida-Virumaa
tegevuskava ning piirkonnas Ida-Viru maakonna arengustrateegia.
Mõistlik on ülemineku toetamisel tugineda neile
arengudokumentidele.

Ida-Viru maakonna
arengustrateegia
2019-2030+

Ida-Virumaa
tegevuskava 20152030

Territoriaalne
õiglase ülemineku
kava

Rollijaotus ja juhtimine
•

Ida-Virumaa tegevuskava pikendamist aastani 2030 ja territoriaalse ülemineku kava
elluviimist (osana EL ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast) koordineerib
Rahandusministeerium (RM)

•

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) vastutab maakonna arengustrateegia ja
tegevuskava uuendamise ning elluviimise eest

•

Ülemineku kava koostamine toimub tihedas koostöös RM ja IVOLi vahel ning selle
koordineerimiseks on RM moodustanud juhtkomisjoni, kuhu kuuluvad peamised
partnerid nii riigi kui piirkonna tasandilt

•

Erinevate osapoolte laiapõhjaliseks kaasamiseks kava koostamisel on IVOL
moodustanud Ida-Virumaa õiglase ülemineku platvormi, kuhu on kutsutud osalema
kõik huvitatud organisatsioonid

Juhtkomisjoni ülesanded
Juhtkomisjoni ülesanded on kavandatud pikaajalisena:
•

Õiglast üleminekut puudutavate ettepanekute tegemine RMle Ida-Virumaa
tegevuskava 2015-2030 koostamise kohta hiljemalt 31.12.2020 ja selle elluviimise
kohta selle seireperioodi lõpuni

•

Õiglast üleminekut puudutavate ettepanekute tegemine IVOLile Ida-Viru maakonna
arengustrateegia 2019-2030+ muutmise kohta hiljemalt selle kehtestamiseni

•

Seisukoha andmine ÜKP rakenduskava lisaks oleva territoriaalse õiglase ülemineku
kava koostamise kohta kuni eelnõu heakskiitmiseni Euroopa Komisjoni poolt, samuti
seisukohtade andmine selle muutmise korral ning selle alusel rakendatavate
sekkumiste eelnõude kohta vastavalt nende menetlemise ajakavale

•

Territoriaalse õiglase ülemineku kava tulemuste saavutamise seire ja ettepanekute
tegemine sekkumiste paremaks rakendamiseks kava seireperioodi lõpuni

Juhtkomisjoni juhib riigihalduse minister ning seda teenindab RM.
Töövormiks on koosolek (nii füüsiline kui elektrooniline), koosolekud protokollitakse.
Jooksvaks infovahetuseks juhtkomisjoni liikmete vahel on meiliaadress ouj@fin.ee

Protsessiplaan ja ajakava (1)
Märts-aprill 2020
Ida-Virumaa tegevuskava uuendamise ettepanekute esitamine ministeeriumide poolt ja
nende tutvustamine Valitsuskabinetis,
Ida-Viru maakonna arengustrateegia uuendamisprotsessi käivitamine IVOLi poolt
Mai-juuni 2020
Uuringu „Ida-Virumaa majanduse ja tööturu kohandamine põlevkivitööstuse
vähenemisega“ hanke läbiviimine ja teostamise käivitamine (teostaja Poliitikauuringute
Keskus Praxis):
•

põlevkivitööstuse kahanemise stsenaariumite, nende sotsiaalmajanduslike mõjude, mõjutatud
sihtrühmade ning majanduse ja tööturu kohandamise võimaluste analüüs perspektiivis 2050.a.

•

soovitused piirkonna majanduse ja tööturu ümberstruktureerimise suundade ja võimalike
sekkumiste osas

•

välismaise hea praktika juhtumanalüüs

•

ettepanekud õiglast üleminekut toetavate tegevuste kommunikatsiooniks ja edasiseks seireks

Juuni 2020
Juhtkomisjoni ja platvormi moodustamine, avakohtumised

Protsessiplaan ja ajakava (2)
Juuli-august 2020
Piirkondlik arvamuskorje (veebipõhine arvamuskorje, Arvamusfestival jm)
August-september 2020
Teemaarutelud erinevate osapooltega (keskkonna väljakutsed; energeetika ja
põlvekivisektori väljakutsed; ettevõtlus, uued majandusharud, tööturg; elukeskkond,
taristu jm teemad)
September 2020
Juhtkomisjoni koosolek (teemaarutelude kokkuvõtted/ettepanekud, uuringu
vahetulemused),
õiglase ülemineku eesmärkide ja tegevussuundade kujundamine
Oktoober 2020
Avalik konsultatsioon ja platvormi arutelu eesmärkide ja tegevussuundade osas,
rakendusplaani eelnõu koostamine

Protsessiplaan ja ajakava (3)
November 2020
Ida-Viru tegevuskava, maakonna arengustrateegia tegevuskava ja territoriaalse õiglase
ülemineku kava eelnõude esmaversiooni valmimine,
avalik konsultatsioon ja juhtkomisjoni arutelu
Detsember 2020
Uuringu lõpparuande valmimine, eelnõude täiendamine erinevate osapooltega.
Ida-Virumaa tegevuskava ja territoriaalse õiglase ülemineku kava eelnõu esitamine
Vabariigi Valitsusele, maakonna arengustrateegia tegevuskava arutelud ja kinnitamine
KOVde poolt
2021-…
läbirääkimised Euroopa Komisjoniga, meetmete detailsem väljatöötamine jne…

Õiglase ülemineku rahastamise
võimalused
Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond

Eesti ja Euroopa eesmärgid
kliimaneutraalsuse suunas liikumisel
Janika Laht, Keskkonnaministeeriumi kliimaosakond

Ülevaade õiglase ülemineku piirkondliku
platvormi avakoosolekust
Hardi Murula, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Juhtkomisjoni 26.06.20 koosoleku
otsuste ettepanekud:
1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks
2. Kiita heaks Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava protsessiplaani
ettepanek (koos juhtkomisjoni liikmete esitatud täiendustega) ning
võtta see edasise tegevuse aluseks
3. Rahandusministeeriumil ja IVOLil koostöös korraldada augustisseptembris järgmised neli piirkondlikku teemaarutelu:
•

Keskkond (kaasates keskkonnaministeeriumi)

•

Energeetika (kaasates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi)

•

Ettevõtlus/tööhõive (kaasates majandus- ja kommunikatsiooni- ning sotsiaalministeeriumi)

•

Elukeskkond

4. Kavandada järgmine juhtkomisjoni nõupidamine
22.09.20/23.09.20/02.10.20. Päevakavasse arvata piirkondlike
teemaarutelude kokkuvõtted/ettepanekud ning Praxise teostatava
uuringu vahetulemused

