25. aprill 2013

Eesti 2020 tegevuskava LISA
Eesti konkurentsivõimekava „Eesti 2020“ uuendamise raames võetavad laiendatud euroala pakti
reformikohustused 2013/2014 aastal (tähtajaga juuni 2014)

2011. aasta 24.-25. märtsi Ülemkogul leppisid valitsusjuhid kokku laiendatud euroala paktis, mille
eesmärgiks on struktuursete reformide läbiviimine1 majanduse konkurentsivõime ja tööhõive
suurendamiseks, riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tugevdamiseks ja finantsstabiilsuse tagamiseks.
2012. aastal võttis Eesti laiendatud euroala pakti raames kaksteist reformikohustust, kinnitades
need valitsuse otsusega 26. aprillil riiklikus reformikavas „Eesti2020“. Reformid tuleb ellu viia 2013.
aasta suveks ning nende täitmise hetkeseisu ülevaade on järgmine:
neli on hetkeseisuga sisuliselt ellu viidud – (1) töötuskindlustuse maksemäära langetamine,
(2) gaasituru avamise eelduseks olevad seadusemuudatused, (3) üldhariduse rahastamise
põhimõtete arendamine (4) gümnaasiumivõrgu korrastamise programmi käivitamine;
kuus on plaanitud 2013. aasta suveks ellu viia – (1) keskkonnasõbraliku ühistranspordi
investeeringute programm; (2) energiasäästu investeeringute esimene etapp, (3) seadusandlik baas
kutseõppe õppekavade kaasajastamiseks, (4) finantsarvestuse ja personaliarvestuse
tsentraliseerimine, (5) EL vahendite juhtimissüsteemi reform (6) ettevõtlustoetuste lihtsustamine;
kaks eeldatavalt hilineb mõne kuu võrra – (1) uus töövõimeskeem, (2) madala
konkurentsivõimega noorte tööhõive tõstmise programm.
Nimekiri 2013/2014 reformikohustustest
Laiendatud euroala pakti eesmärkide täitmiseks viib valitsus Ülemkogul kokkulepitud prioriteetidest
lähtuvalt ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia,
stabiilsusprogrammi ning SF 2014+ aruteludega 2014. aasta juuniks läbi järgmised üheksa reformi ja
tegevust, mis kinnitatakse valitsuse poolt aprilli lõpus „Eesti 2020“ uuendusega:
1. Kõrgharidusreformi ellurakendamine, toetada kõrgkoolide vastutusvaldkondade
tugevdamist sh prioriteetsete erialastipendiumite sisseviimist ja rahvusvahelistumist ning
ettevõtlusõppe läbiviimist ja praktikasüsteemi arendamist.
2. Gümnaasiumivõrgu reformi rahastamise laiendamine, reformi toetuseks omavalitsustele
suunatud investeeringute programm mahuga 50 mln eurot (sh õpilaskodude rajamine).
Esimese etapi maht on 24 miljonit eurot, millega on kaetud vähem kui kolmandik
koguvajadusest.
3. Välismaalaste seaduse muutmine, luuakse paindlikumad võimalused kõrge kvalifikatsiooniga
töötajate ja teadlaste ning üliõpilaste mobiilsuse suurendamiseks.
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4. IT- akadeemia toetamine struktuurse tööpuuduse leevendamiseks. Jätkatakse edukalt
käivitunud IKT valdkonna hariduse ja uurimistöö eelisarendamist vastavalt sektori
tööjõunõudlusele.
5. Nutikal spetsialiseerumisel tuginevate teadus- arenduse ja kasvuettevõtete
toetusprogrammide väljatöötamine, uued meetmed, mis keskenduvad majandusliku ja
ühiskondliku
mõju
põhjal
väljavalitud
piiratud
hulgale
eelisarendatavatele
kasvuvaldkondadele.
6. Lairibavõrgu „viimase miili“ väljaarendamise jätkuv toetamine, turutõrke piirkondades (eriti
maapiirkonnad) ettevõtetesse ja kodudesse internetiühenduse viimiseks riigi lisatoetuse
pakkumine (25% ulatuses koguinvesteeringust)
7. Rail Baltic ühisettevõtte käivitamine, Euroopa tasandi olulise transporditaristu rajamise
terviklikuks juhtimiseks.
8. Töövõimeskeemi I etapi käivitamine, töövõime langusega seotud uute hindamis- ja
tugisüsteemide ning erakindlustusel baseeruva tööõnnetuskindlustuse süsteemi
ellurakendamine.
9. Haiglavõrgu arengusuundade uuendamine, esmatasandi arstiabi tugevdamine läbi selleks
vajaliku taristu võrgu ühtlustamise ning tipptasemel eriarstiabi pakkuva haiglavõrgu edasise
optimaalse arengu toetamiseks.

