Kus me täna oleme?
 MAK2030 algatamise ettepanek, mis on lähteülesandeks
MAK2030 eelnõu koostamiseks, aga ka protsessi läbiviimiseks
(protsessi eesmärk).

 Ettepanekud MAK2030 koostamiseks ja leitud ühisosad ja
erimeelsused.
 4 arengustsenaariumit, juhtkogu tagasiside kirjalikult, kuid ei ole
arutanud. Arengustsenaariumites on leitud puudusi (lüngad,
vastuolud).
Arengustsenaariumite mõjuhinnangut ei ole.
Ei ole leitud KSH ja muude oluliste mõjude hindajat MAK2030
eelnõule.

Kuidas protsess pidi edasi minema?
Käskkiri: MAK2030 juhtkogu esitab MAK2030 eelnõu keskkonnaministrile
2020. aasta jaanuaris.
• jaan-veeb 2020
MAK2030 eelnõu lõppversiooni KSH ja muude
oluliste mõjude hindamine
• veeb 2020
Juhtkogu viimane kogunemine - MAK2030
terviktekst
• märts 2020
KeM esitab MAK2030 eelnõu kooskõlastamiseks
ja arvamuste esitamiseks eelnõude infosüsteemi
• mai 2020
KeM esitab MAK2030 eelnõu VV-le
otsustamiseks ja Riigikogule edastamiseks
• nov 2020
Riigikogu kinnitab MAK2030

Edasi: variant 1
Arengustsenaariumid antakse edasi teadlastele, kes neid
täiendavad, misjärel hinnatakse mõjusid
 jaan–märts 2020 sõlmitakse teadlastega lepingud, teostatakse töö
 märts 2020 – otsitakse mõjuhindaja (KSH ja muude oluliste mõjude
hindamine)
 aug-sept 2020 – juhtkogu arutab mõjuhindaja vahearuande tulemusi,
esitab eelnõu keskkonnaministrile
 sept-okt 2020 – MAK eelnõu EISis
 nov 2020 – KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu
esitatakse VV-le ja edasi liigub see Riigikokku (vastuvõtmise aeg
tõenäoliselt 2021 aasta algul)
 Riskid?

Edasi: variant 2
Juhtkogu arutab arengustsenaariumeid ja seejärel annab edasi
teadlastele, kes neid täiendavad, misjärel hinnatakse mõjusid
 jaan 2020 juhtkogu kohtub ja arutab arengustsenaariumeid
 veeb - märts 2020 sõlmitakse teadlastega lepingud, teostatakse töö
 märts 2020 – otsitakse mõjuhindaja (KSH ja muude oluliste mõjude
hindamine)
 aug-sept 2020 – juhtkogu arutab mõjuhindaja vahearuande tulemusi,
esitab eelnõu keskkonnaministrile
 sept-okt 2020 – MAK eelnõu EISis
 nov 2020 – KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu
esitatakse VV-le ja edasi liigub see Riigikokku (vastuvõtmise aeg
tõenäoliselt 2021 aasta algul)
 Riskid?

Edasi: variant 3
KeM koostab MAK2030 eelnõu, jättes vajadusel valikuid kriitilisematesse
kohtadesse.
Põhineb ÜS-il, mida täiendatakse arengustsenaariumitega. Vajadusel
kaasab teadlasi väga spetsiifilistesse küsimustesse. Seejärel juhtkogu
tagasiside, aga paralleelselt tellitakse mõjuhindamine juba eelnõule.
 Jaan-veeb 2020 - MAK2030 eelnõu kirjutamine
 märts 2020 – juhtkogu tagasiside, kohtumised
 märts 2020 – otsitakse mõjuhindaja (KSH ja muude oluliste mõjude
hindamine)
 aug-sept 2020 – juhtkogu arutab mõjuhindaja vahearuande tulemusi, esitab
eelnõu keskkonnaministrile
 sept-okt 2020 – MAK eelnõu EISis

 nov 2020 – KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu
esitatakse VV-le ja edasi liigub see Riigikokku (vastuvõtmise aeg tõenäoliselt
2021 aasta algul)
 Riskid?

