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2. RAKENDUSKAVA RAKENDAMISE ÜLEVAADE
EKF-i vahendite kasutamiseks koostas Põllumajandusministeerium Eesti kalanduse
strateegia 2007-2013 ning Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava, mis said
valitsuse heakskiidu 01. märtsil 2007. Euroopa Komisjon kiitis Euroopa
Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks 2007-2013 heaks 18. detsembril 2007.a.
2007. aasta oli seotud peamiselt Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava
ettevalmistavate tegevustega.
Rakenduskava elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise
(edaspidi KSH), mis on osa rakenduskava eelhindamisest, viis läbi riigihanke teel
valitud hindaja. Eelhindamise ja KSH töörühmad töötasid iseseisvalt ning esitasid
eraldi hindamisaruanded. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aluseks oli
rakenduskava tööversioon seisuga 23. jaanuar 2007. a. Hindamine viidi läbi 2007.
aasta jaanuari lõpust märtsi alguseni.
Rakenduskava väljatöötamine on toimunud Põllumajandusministeeriumi juhtimisel.
Selleks on kokku kutsutud kalandusnõukogu, mis on põllumajandusministri nõuandev
organ. Nõukogu koosseisu kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, PRIA, Eesti
Kalakasvatajate Liidu, Eesti Kalaliidu, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu,
Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Eesti
Kalurite Liidu ja Keskkonnainspektsiooni esindajad.
Riikliku strateegilise kava ja rakenduskava ettevalmistamiseks kutsuti kokku eraldi
ekspertrühm,
kuhu
kuulusid
järgmiste
organisatsioonide
esindajad:
Põllumajandusministeerium, PRIA, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kaugpüüdjate Liit,
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, Eesti Kalaliit, Keskkonnaministeerium, Eesti
Kalakasvatajate Liit, Eesti Vähikasvatajate Tulundusühistu, Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituut, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon, Eesti Kalaspordi
Liit, Peipsi Kalurite Ühing, Eesti Kutseliste Kalurite Ühing (tootjaorganisatsioon) ja
Eesti Traalpüüdjate Ühing (tootjaorganisatsioon). Töörühmas ettevalmistatud
dokumendid esitati kalandusnõukogule arutamiseks ja kooskõlastamiseks. See
ekspertrühm loodi selleks, et kaasata sektori esindajaid võimalikult varases staadiumis
strateegia ja rakenduskava väljatöötamisse. Algatuseks levitati informatsiooni ja
koostati analüüse sektori alavaldkondade kohta, et saada teada, millised olid sektori
silmis peamised nõrgad kohad ja kuidas huvigruppide esindajad tulevikku ette
kujutasid.

Ekspertrühm moodustati sektori erinevate huvigruppide põhjal tagamaks, et kõik
asjassepuutuvad pooled oleksid strateegilise dokumendi koostamisest teadlikud.
Protsessi käigus lepiti kokku ekspertrühma koosolekute orienteeruv tihedus
(optimaalne kord kuus) ja ettepanekute esitamise viis koosolekute käigus (neid kas
arvestati suuliselt kohapeal või paluti esitada kirjalikult kokkulepitud aja vältel).
Suhtlemiseks moodustati ekspertrühma liikmetest meililist, mille kaudu teavitati ja
esitati dokumente aruteludeks. Partnerid andsid aktiivset tagasidet: nad tegid
ettepanekuid SWOT-analüüsi osas, strateegiliste suundade määramisel ja konkreetsete
meetmete paikapanemisel. Ka korraldati mitu konverentsi, et dokumente laiema
üldsusega arutada.
Rakenduskava koostamise protsessist on antud ülevaateid kalandusnõukogu istungitel
ja Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud konverentsidel.
Lisaks ekspertrühma ja kalandusnõukogu liikmete kaasamisele konsulteeriti
rakenduskava eelnõu keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus ka ettevõttega
InterAct Projektid & Koolitus, Eesti Mereakadeemiaga, Eesti Loodushoiu Keskusega,
Keskkonnainvesteeringute Keskusega, Rohelise Liikumise ja Eesti Kalapüüdjate
Ühinguga.
Korraldusasutus korraldas ka erinevates piirkondades erinevaid kohtumisi sektori
esindajatega, et arutada prioriteetseid suundi ja meetmeid. Erilist tähelepanu pöörati
neljanda prioriteetse suuna rakendamisele selle uudsuse tõttu ja selles sisalduva
kalanduspiirkondade elanike kaasamise vajaduse tõttu.
Peamiseks aruteluteemaks oli rahaliste vahendite jagunemine prioriteetsete suundade
vahel. Kohtumiste käigus tehtud kommentaare võeti rakenduskava koostamisel
arvesse ning käesolev lõplik rakenduskava peegeldab kohtumiste käigus kõigi
asjaosaliste vahel saavutatud konsensust.
2007.aastal viidi läbi eelhindamine vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1198/2006
ja selle rakendamist käsitlevale Euroopa Komisjoni määrusele. Eelhindamise
tulemused põhinevad 23.01.2007. a edastatud Euroopa Kalandusfondi 2007–2013
rakenduskava eelnõul. Hindamise erinevatel etappidel konsulteerisid hindajad
rakenduskava koostajatega ja esitasid oma ettepanekud rakenduskava täiendamiseks,
esitati ka eelhindamise vahearuanne. Rakenduskava parandati olulisel määral lähtuvalt
aruandes esitatud soovitustest ja suunavatest ettepanekutest
Pärast konsulteerimist asjaomaste ministeeriumidega kinnitas Vabariigi Valitsus
rakenduskava eelnõu 01. märtsil 2007. aastal Euroopa Komisjonile esitamiseks.

3. RAKENDUSKAVA RAKENDAMISE
SUUNDADE KAUPA

ARUANNE

PRIORITEETSETE

3.1. Teave prioriteetsete suundade sisulise progressi kohta
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa hinnata ka prioriteetsete suundade
sisulist progressi.

Prioriteetne suund: 1
Näitajad
Näitaja 1: Mere
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Prioriteetne suund: 2
Näitajad
Näitaja 1:
Uuendatud
sisevete
kalalaevade
protsentuaalne
osakaal kõikide
registreeritud
laevade seas
Näitaja 2:
Vesiviljelustoodangu kasv
Näitaja 3:
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ngu väärtus
(eurodes)

Näitaja 4:
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Eesmärk

Saavutus

2009

15%

Esialgne
tase

Esialgne
tase

2008

106
miljonit
eurot

Kokku

Prioriteetne suund 3:
Näitajad
Näitaja 1:
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Näitaja 2:
Nende liikide
arv, mille
kudemisalade
olukorda on
parandatud
Näitaja 3:
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Prioriteetne suund: 4
Näitajad
Näitaja 1:
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Näitaja 3:
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Näitaja
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Eesmärk

Esialgne
tase

60%
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3.2. Eriteave prioriteetsete suundade ja meetmete kohta
Prioriteetne suund 4:
Valiti välja kaheksa kalanduspiirkonda, mis hõlmavad mere- ja järve rannikuga
piirnevaid kohalike omavalitsuste territooriumeid. Eesti kontekstis on neis
piirkondades märkimisväärne tööhõive tase kalandussektoris.
Igal territooriumil saab moodustada ühe kalanduse tegevusgrupi. Iga kalanduse
tegevusgrupp peab välja töötama oma piirkonna kalanduse strateegia. Piirkonna
eelarvet kasutatakse kooskõlas strateegias püstitatud eesmärkidega.
Iga piirkonna eelarve suurus sõltub selles piirkonnas kalandussektoris hõivatud
kalurite arvust.
Tegevusgruppide toetuse taotluseid oodatakse alates juuli lõpust, 2008. aastal.

60%

3.3. Finantsteave (eurodes)

Lähenemiseesmärgiga hõlmatud abikõlblikud piirkonnad

1.prioriteetne
suund
2.prioriteetne
suund
3.prioriteetne
suund
4.prioriteetne
suund
5.prioriteetne
suund
Kogusumma

Toetusesaajate
kulud, mis
sisalduvad
korraldusasutusele
saadetud
maksetaotlustes

Avaliku sektori
toetus

0

0

0

Komisjonilt
saadud
maksed kokku

Toetusesaajatele
maksete tegemise
eest vastutava
asutuse
väljamaksed

EKFi kulukohustus
seoses
korraldusasutusega

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 919 762.73*

* ettemaks, laekumise kuupäev 27.12.2007

EKFi toetus

Komisjonilt
taotletud maksed
kokku Komisjoni
toetuse summa
arvutamise alus
(nõukogu
määruse (EÜ) nr
1198/2006 artikli
76 lõige 1 või 2)

3.4. Kvalitatiivne analüüs
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa läbi viia füüsiliste ja finantsiliste
näitajatega mõõdetud tulemuste analüüsi progressi kohta, mis on toimunud esialgselt
määratud eesmärkide suhtes.

3.5. Seiretegevuse korraldamine
Põllumajandusministeerium koostab nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa
Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artiklis 67 nimetatud igaaastase rakenduskava seire aruande. Aastaaruandluse teostamisel kasutatakse Euroopa
Komisjoni poolt soovitatud aruande vormi. Meetme seire aastaaruande (Euroopa
Komisjoni poolt soovitatud aruande vormil) esitab PRIA elektrooniliselt ja
paberkandjal. Põllumajandusministeerium koondab meetme seirearuandest saadud
teabe
ning
koostab
selle
alusel
rakenduskava
seire
aastaaruande.
Põllumajandusministeerium esitab seirekomisjoni poolt kinnitatud rakenduskava seire
aastaaruande Euroopa Komisjonile elektrooniliselt järgmise aasta 30. juuniks, esimest
korda 2008. aastal.
Väljaspool iga-aastast seiretsüklit vaatavad korraldusasutus ja sertifitseerimisasutus
andmeid (eriti määratud ja väljamakstud summade kohta) regulaarselt üle, et
veenduda, kas rakendamine kulgeb soovitud rütmis ning kas on täheldada puudujääke,
millega tuleb tegelema asuda.
Vastavalt rakenduskavale kogutakse seireandmeid mitmel rakendustasandil sõltuvalt
prioriteetsete suundade indikaatorite iseloomust. Seega kogutakse seireandmed kokku
suures osas just projektitasandil – küll aga võib saavutustasandeid täpsustada ka
uuringute ja hindamiste või üldstatistika abil. Lisaks rakenduskavas määratletud ja
ühenduse õigusaktidest tulenevatele indikaatoritele võib korraldusasutus määratleda
ka täiendavaid indikaatoreid, mida peetakse konkreetse meetme või tegevuse juures
vajalikuks.
Rakenduskavade hindamiseks kasutatakse ka eel-, vahe- ja järelhindamist vastavalt
nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223,
15.08.2006, lk 1–44) artiklite 48, 49 ja 50 sätetele. Planeeritud hindamiste
läbiviimiseks koostab Põllumajandusministeerium koostöös PRIAga iga-aastase
hindamiste tööplaani.
Teave rakenduskava hindamiste peamiste järelduste, soovituste ja nende elluviimise
kohta esitatakse hindamise läbiviimist korraldanud ametiasutuse poolt teadmiseks
seirekomisjonile.
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223,
15.08.2006, lk 1–44) artiklis 49 osutatud vahehindamise tulemused edastatakse
seirekomisjonile ja Euroopa Komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2011. a.
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223,
15.08.2006, lk 1–44) artikli 50 lõikes 3 osutatud järelhindamine toimub Euroopa

Komisjoni algatusel ning vajadusel peab Põllumajandusministeerium esitama
komisjonile vajalikku teavet. Järelhindamine lõpetatakse hiljemalt 31. detsembriks
2015. a.
Seirekomisjon
Rakenduskava elluviimise seire teostamiseks moodustatakse hiljemalt kolm kuud
pärast rakenduskava ametlikku kinnitamist seirekomisjon. Seirekomisjon
moodustatakse lähtuvalt partnerluse printsiibist ning ametkondade ja fondide vahelise
koordinatsiooni tagamise eesmärgist. Seirekomisjoni hakkavad kuuluma asjaomaste
ministeeriumide ja teiste avalike institutsioonide esindajad, valitsusväliste
organisatsioonide esindajad, teadlased jne. Sünergia teiste ühenduse fondidega
tagatakse erinevate Euroopa Liidu rahaliste vahendite rakendamisega seotud
institutsioonide kaasamisega. Euroopa Komisjoni esindajad osalevad seirekomisjoni
töös vaatlejatena. Seirekomisjoni koosolekud toimuvad reeglina kaks korda aastas,
kuid mitte vähem kui kord aastas. Seirekomisjoni eesistuja on
Põllumajandusministeerium.
Seirekomisjon viib ellu järgnevaid tegevusi:
•

vaatab kuue kuu jooksul pärast „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013
rakenduskava” heakskiitmist läbi rahastatavate tegevuste valiku kriteeriumid
ja kiidab need heaks ning samuti kiidab heaks kriteeriumites tehtavad
muudatused vastavalt programmitöö vajadustele;

•

vaatab korrapäraselt läbi rakenduskava konkreetsete eesmärkide
saavutamiseks tehtud tegevused vastavalt Põllumajandusministeeriumi poolt
esitatud dokumentidele;

•

vaatab läbi rakendamistulemused, eelkõige iga prioriteetse suuna jaoks
kavandatud eesmärkide saavutamise ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006
Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artiklis 49
osutatud vahehindamised;

•

vaatab läbi ja kiidab heaks rakenduskava iga-aastase seirearuande ja
lõpparuande enne nende Euroopa Komisjonile esitamist – nii tagab
seirekomisjon indikaatorite süsteemi haldamise;

•

võib teha ettepanekuid rakenduskava läbivaatamiseks või kontrollimiseks, kui
see teeb võimalikuks nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa
Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artiklis 4 esitatud
Euroopa Kalandusfondi eesmärkide saavutamise või võib parandada
rakenduskava juhtimist, sealhulgas finantsjuhtimist;

•

vaatab läbi ja kiidab heaks Euroopa Kalandusfondi rakenduskava rahastamist
ja rakendamist käsitlevad komisjoni otsuste sisu muudatusettepanekud.

Seirekomisjon võib oma töö tõhustamiseks moodustada täiendavalt valdkondlikke või
ad hoc töögruppe, mis raporteerivad seirekomisjonile.
Andmete kogumine ja elektrooniline andmehaldus
Andmete kogumine ning säilitamine toimub nii paberkandjal kui elektroonilist
taasesitamist ning töötlemist võimaldavas formaadis.

Andmete
registrit:
•
•
•
•

kogumisel ning elektroonilise andmehalduse tagamisel kasutatakse toetuse
projektijuhtimiseks vajaliku informatsiooni talletamiseks;
finantsjuhtimiseks ning seirearuandluseks vajalike andmete koondamiseks
raportite genereerimiseks;
väljamaksetaotluste elektrooniliseks menetlemiseks.

Elektroonilise andmevahetuse Euroopa Komisjoniga tagab korraldusasutus vastavalt
Euroopa Komisjoni rakendusmääruses sätestatud eeskirjadele. Elektrooniline
andmevahetus toimub kas elektroonilise andmevahetuslingi abil või internetiliidese
kaudu.
Järgitakse komisjoni poolt antud struktuurifondide infosüsteemi SFC 2007
kasutamise juhiseid.
3.6. Ilmnenud olulised probleemid ning nende lahendamiseks võetud
meetmed.
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 3.6 nõutud infot.
3.7. Komisjoni soovitused rakenduskava iga-aastase kontrollimise põhjal.
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 3.7 nõutud infot.
3.8. Tagasimakstud või taaskasutatud abi (täita juhul, kui eelmise
aruandega võrreldes on toimunud olulisi muudatusi)
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 3.8 nõutud infot.

3.9. Olulised muudatused määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 56 tähenduses
(täita üksnes juhul, kui eelmise aruandega võrreldes on toimunud olulisi
muudatusi)
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 3.9 nõutud infot.
3.10. Rakenduskava rakendamise kontekstis ja üldtingimustes toimunud
muutused (täita üksnes juhul, kui eelmise aruandega võrreldes on toimunud
olulisi muudatusi)
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 3.10 nõutud
infot.
4. TEHNILISEST ABIST SAADUD KASU (TÄITA JUHUL, KUI
EELMISE ARUANDEGA VÕRRELDES ON TOIMUNUD OLULISI
MUUDATUSI)

Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 4 nõutud infot.
5. TEAVITAMINE JA AVALIKUSTAMINE
2007. aastal valmis EKFi veebileht, aadressil www.agri.ee/ekf.
Rakenduskava koostamise protsessist on antud ülevaateid kalandusnõukogu istungitel
ja Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud konverentsidel.
Kalanduse rakenduskava KSH aruande avalikustamise korraldas rakenduskava
koostaja ehk Põllumajandusministeerium. Aruanne sisaldab kõiki direktiivi
2001/42/EÜ I lisas nõutud elemente. Aruanne on lisatud rakenduskava juurde.
Avalikustamine algas koostajapoolse teatega Ametlikes Teadaannetes 2. aprillil 2007.
aastal. Ajalehes Postimees ilmus avalikustamise teade 10. aprillil 2007. aastal. Lisaks
oli teave programmi avalikustamise kohta üleval koostaja veebilehel. Kogu avaliku
väljapaneku perioodi jooksul oli võimalik programmi eelnõuga tutvuda
Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonnas ning ministeeriumi veebilehel.
Eraldi teavitati kõiki asjaomaseid institutsioone (sh asjaomaseid ministeeriume ning
Keskkonnaühenduste Koda).
Programmi avalik arutelu toimus 8. mail 2007. aastal Põllumajandusministeeriumi
väikeses saalis aadressil Lai 39/41. Koostaja saatis avalikustamise kutsed eraldi
kõigile asjaomastele institutsioonidele. Kirjalikult KSH aruande kohta küsimusi ei
esitatud. Avalikul arutelul esitatud küsimustele ja ettepanekutele vastati kohapeal
suuliselt.
Keskkonnaministeerium kinnitas KSH aruande 22. juunil 2007. aastal.
KSH koostamise käigus kaasati ekspertgrupi liikmete kõrval rakenduskava analüüsi
ka huvigruppe – Eesti Loodushoiu Keskus, Eesti Roheline Liikumine, Eesti
Mereakadeemia, Eesti Kalaliit, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalakasvatajate Liit. Saadud
arvamusi käsitleti täiendava alusmaterjalina rakenduskava ja selle elluviimisega
kaasneda võivate mõjude hindamisel.
21. veebruariks kutsuti kokku KSH ümarlaud, mille eesmärk oli huvitatud osapoolte
üheaegne kaasamine KSH protsessi. Ümarlaual osalenute nimekiri on toodud
rakenduskava 4. lisas. Ümarlaual tulid arutluse alla rakenduskava üldeesmärgid ja
nende kooskõla Euroopa Liidu ja Eesti ning Euroopa Kalandusfondi määruses
nimetatud keskkonnaeesmärkidega; mõjuindikaatorid üldeesmärkide täitmise
jälgimiseks ning rakenduskavas loetletud võimalikud rahastatavad tegevused.
Põllumajandusministeeriumilt küsiti täpsustust käesoleva rakenduskava versiooni
võimalike tulevaste muudatuste ning meetmekirjelduste ja tegevusloendi täpsusastme
kohta. Ümarlaual ja pärast seda kogunenud suulisi ja kirjalikke ettepanekuid ning
arvamusi huvitatud osapooltelt võeti arvesse KSH aruande koostamisel.
Rakenduskava seire raames tuleb muuhulgas jälgida ka keskkonnaeesmärkide täitmist
ja elluviimise keskkonnamõju, vajadusel tehakse selle põhjal ettepanekuid
rakenduskava elluviimise parendamiseks või rakenduskorralduse muutmiseks, sh ka

keskkonnauuringuteks ja keskkonnamõju täpsemaks hindamiseks, mille tulemusi
võetakse edaspidise seire raames arvesse.

6. TEAVE ÜHENDUSE ÕIGUSE JÄRGIMISE KOHTA
Seoses sellega, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetmete
taotlusvoorud ei avanenud 2007. aastal, ei saa kajastada punktis 6 nõutud infot.
7. VASTASTIKUNE TÄIENDAVUS MUUDE
RAHASTAMISVAHENDITEGA
Euroopa Liidu toetusvahendite efektiivsemaks kasutamiseks tuleb tagada nende
omavaheline täiendavus ning kattuvuste vältimine. EKF raames rakendatavate
meetmete puhul tuleb eelkõige jälgida seoseid ja vastastikust täiendavust „Eesti
maaelu arengukava 2007–2013” meetmetega ja Eesti poolt Euroopa Liidu
eelarveperioodi 2007–2013 jooksul eraldatavate struktuurivahenditega, mida
rakendatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013”
valdkondlike rakenduskavade (ehk arengukavade) kaudu. 31. märtsi 2006. aasta
Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 216 kiideti heaks valdkondlike rakenduskavade
koostamine Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks perioodil 2007–2013
ning nende väljatöötamist määrati Rahandusministeeriumi koordineerimisel juhtima
järgmised ministeeriumid:
• inimressursi arendamise rakenduskava – Haridus- ja Teadusministeerium;
• elukeskkonna arendamise rakenduskava – Keskkonnaministeerium;
• majanduskeskkonna
arendamise
rakenduskava
–
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium.
Rakenduskavade väljatöötamiseks on vastutavad ministeeriumid moodustanud
töörühmad, kuhu kuuluvad kõigi seotud ministeeriumide ja partnerite esindajad. Kuna
mitmed tegevused erinevate valdkondade rakenduskavades täiendavad üksteist, on
oluline efektiivne koordinatsioon neid rakendavate ministeeriumide vahel, et tagada
erinevate vahendite omavaheline täiendavus ning kattuvuste vältimine. Rakenduskava
koostamisel ja elluviimisel toimub koordinatsioon eelkõige järgmiste mehhanismide
kaudu:
• ministeeriumid kaasavad meetmete väljatöötamise protsessi teised antud
valdkonnas olulist huvi omavad ametiasutused ning vajadusel
sotsiaalpartnerid;
• rakenduskava seirekomisjoni töös osalevad kõik seotud ministeeriumid ja
olulised sotsiaal-majanduslikud partnerid;
• elektrooniline õigusaktide kooskõlastamise süsteem tagab selle, et
ministeeriumidel on ligipääs teiste ametkondade õigusaktide eelnõudele ning
võimalus neid kommenteerida;
• rahaliste vahendite kavandamine perioodil 2007–2013 toimub kõikide EL
toetuste puhul ühtse riigieelarve strateegia protsessi raames;
• rahaliste vahendite iga-aastane eelarvestamine toimub ühtse riigieelarve
koostamise protsessi raames;

•

Vabariigi Valitsusele esitatakse regulaarselt ühtseid ülevaateid EL toetuste
rakendamise kohta.

