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OECD tutvustus
mEIE MISSIOON

VASTASTIKUSED EKSPERDIHINNANGUD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

Et täiustada olemasolevaid strateegiaid,

(OECD) annab oma 34 liikmesriigile

uurivad ja hindavad riigid koostöös OECD

foorumi koostööks, kogemuste jagamiseks

sekretariaadiga üksteise tulemuslikkust.

ja ühistele probleemidele lahenduse

Ülevaated sisaldavad sõltumatuid, faktidel

leidmiseks. Tulevikusuundumuste

põhinevaid hinnanguid ja täpselt suunatud

prognoosimiseks me analüüsime ja

soovitusi, mis peaksid kogu valitsemist

võrdleme andmeid. Seame paljudes

hõlmavast seisukohast innustama edasiste

valdkondades, alates põllumajandusest

reformide elluviimist. Ülevaadete eesmärk on:

kuni maksunduse ja kemikaaliohutuseni,

zz

rahvusvahelisi standardeid.

kui rahvusvaheliste kohustuste
täitmisel tehtud edusamme,

Meie tööd iseloomustab ühine pühendumus
säästvale arengule, tööhõivele ja

zz

kõigi elanike heaolule.
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edendada riikidevahelist dialoogi ja
üksteiselt õppimist,

kaubandusele; meie tegevus põhineb
rahvusvahelisel koostööl ning keskendub

aidata riikidel mõõta nii kodumaiste

zz

tõsta riikide vastutust nii üksteise kui
üldsuse ees.

Eesti ja OECD

Eesti liitus OECDga 2010.
aastal ning sellest ajast saadik
on Eesti alaline esindus ja
siseriiklikud eksperdid OECD
töörühmades aktiivselt
tegutsenud.
Hiljuti avaldas OECD mitu Eesti
poliitikat käsitlevat raportit.
Liikmesriigid on soovitused
võrdsetel alustel läbi vaadanud
ja heaks kiitnud.

«

Eesti oli 2010. aastal üks viimaseid OECDga liitujaid
ja meie eesmärk on jõuda 34 liikmesriigi seas parimate
sekka ning tõsta Eesti inimeste elustandardit.

»

Peaminister Taavi Rõivas, 28. jaanuar 2015

OECD on alates 2009. aastast avaldanud neli Eestit käsitlevat majandusülevaadet ning
regulaarseid poliitikaülevaateid. Parema elu indeksi abil võrreldakse Eesti elukvaliteeti
teiste liikmesriikide omaga, vt www.oecdbetterlifeindex.org.

3

Keskkonnatoime
ülevaated
Alates 1992. aastast on OECD teinud üle 80
keskkonnatoime ülevaate, mis põhinevad
siseriiklikest ja rahvusvahelistest allikatest
saadud majandus- ja keskkonnaandmetel. Nüüd
koostatakse OECD liikmesriike käsitlevad ülevaated
kolmandat korda. Luubi alla on jäänud ka mitmed
OECDsse mittekuuluvad riigid, näiteks Brasiilia,
Hiina, Colombia ja Lõuna-Aafrika.

MIDA ÜLEVAATED SISALDAVAD?
zz

Peamised keskkonnaalased
suundumused kirjeldavad
riigi edusamme energia ja
looduseressursside tõhusal
kasutamisel, süsinikumahukuse
vähendamisel, loodusvarade baasi
haldamisel ja keskkonnaalase
elukvaliteedi parandamisel.

zz

Poliitikakujundamise raamistik
annab ülevaate riigi keskkonnaalase
juhtimise süsteemist,
kooskõlastusmehhanismidest ja
sellest, kuidas kõnealuses riigis
lõimitakse keskkonnakaalutlusi
valdkonnastrateegiatesse.

zz

Keskkonnasäästliku
majanduskasvu suunas on
väljaanne, milles tutvustatakse riigi
jõupingutusi keskkonnaaspektide
kaasamisel majanduspoliitikasse
ja majanduse muutmisel
keskkonnasõbralikumaks
näiteks maksustamise ja muude
hinnapõhiste meetodite abil

Iga riik valib ka kaks teemat
süvaanalüüsiks. Eesti valitud teemad on:
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zz

Jäätmed ja materjalihaldus

zz

Kaevandamine ja keskkond

«

OECD koostatud keskkonnatoime ülevaated on juba 20 aastat aidanud
liikmesriike keskkonnajuhtimise täiustamisel. Nende koostamine on ainulaadne
analüüsiprotsess, mille käigus mitte üksnes ei selgitata välja probleeme ja lahendusi,
vaid mis pakub vaadeldavatele riikidele kaasamise kaudu ka kasulikke teadmisi ja
konkreetseid võimalusi muutusteks.

»

Klaus Töpfer, endine Saksamaa keskkonnaminister ja ÜRO keskkonnaprogrammi direktor

HILJUTI AVALDATUD

AVALDATAKSE 2015. AASTAL: Brasiilias, Madalmaades.
2016. AASTAL: Tšiilis, Prantsusmaal.
KESKKONNANÄITAJAD
Eesti alustas OECD-le keskkonnaandmete esitamist 2008. aastal. Praegu on OECD
andmebaasis Eesti keskkonnaandmed aastatest 1990–2014.
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Ülevaate tegemise ajakava
AVALÖÖK

2015
suvi ja
sügis

zz

Süvaanalüüsitavate valdkondade valimine
ning ajakavas kokkuleppimine.

zz

Teabematerjalide koostamine eesmärgiga tõsta Eestis
teadlikkust ülevaatest.

zz

Meeskonna kokkupanek analüütikutest ja spetsialistidest,
sealhulgas eksperdid kahest ülevaadet koostavast riigist.

zz

Küsimustikele vastuste hankimine, koostöös asjaomaste
ministeeriumide ja riigiasutustega.

zz

Ülevaate koostamise ettevalmistused

TEABE KOGUMINE

2015
sügis

ÜLEVAATE KOOSTAMINE
zz

Kohtumised keskkonnapoliitika sidusrühmadega:
kohtumised keskkonnaministeeriumi, muude
ministeeriumide (maaeluministeerium, majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium jt), riigiasutuste,
valitsusväliste organisatsioonide, tööstusringkondade,
ametiühingute ja kohalike omavalitsuste esindajate ning
sõltumatute ekspertidega.

zz

Külastus vastavalt valitud süvaanalüüsi teemale.

18-23
jaanuar
2016

2015. aastal ülevaadet koostamas
Rotterdamis (Madalmaad)
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Chapada dos Veadeiros’e rahvuspark,
Brasiilia 2015

POLIITIKA LÄBIVAATAMINE

Juuli või
september
2016

zz

Kõrgetasemeline kohtumine Eestis järelduste
ja soovituste projekti arutamiseks

zz

Raporti projekt on kättesaadav Eesti valitsusele ja OECD
keskkonnatoime töörühma esindajatele.

RAPORTI PROJEKT

7
oktoober
2016

VASTASTIKUNE EKSPERDIHINNANG

7
november
2016

zz

Raporti esitlus töörühmale Eesti kõrgetasemelise
delegatsiooni juuresolekul.

zz

Delegaadid arutlevad ülevaates käsitletud teemade üle ja
esitavad küsimusi.

zz

Ülevaate ja selles sisalduvate soovituste heakskiitmine
Soovitused kajastavad OECD liikmesriikide ühiseid
seisukohti.

Keskkonnatoime töörühmas on
esindatud kõik OECD liikmesriigid
ja Euroopa Komisjon.
Osa „Järeldused ja soovitused”
lõplik redaktsioon peegeldab
OECD liikmesriikide ühiseid
seisukohti, mis avaldatakse
töörühma vastutusel.

Keskkonnatoime töörühm
AVALDAMINE

2017
algus

zz

Raport avaldatakse veebis ning tehakse üldsusele ja
ajakirjanikele tasuta kättesaadavaks.

zz

Pressikonverents, brošüüri Highlights jt veebipõhiste
teabevahendite avaldamine.
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Keskkonnatoime ülevaated
sisaldavad sõltumatut hinnangut
ja sihipäraseid soovitusi
keskkonda mõjutavate strateegiate
täiustamiseks.
Esimeses Eesti keskkonnatoime
ülevaates tehakse kokkuvõte
alates 2005. aastast saavutatud
edusammudest.
OECD liikmesriikide heakskiit selles
raportis toodud soovitustele antakse
novembris 2016.

KONTAKT:
Nathalie Girouard

keskkonnatoime- ja teabeosakonna juht
nathalie.girouard@oecd.org

Kathleen Dominique

ülevaate koostamise administraator
kathleen.dominique@oecd.org
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www.oecd.org/environment/country-reviews/

