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SELETUSKIRI 
 

Vabariigi Valitsuse istungi protokollilise otsuse eelnõu juurde 

 

Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelnõude paketi, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” 

aastateks 2014–2020, kohta  
 

Koostajad: Vabariigi Valitsuse istungi protokollilise otsuse eelnõu ning seletuskirja 

koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö 

osakonna nõunik Maia-Liisa Anton (tel 7350 157, e-post maia-liisa.anton@hm.ee), 

teadusosakonna peaekspert Maarja Adojaan (tel 7350 306, e-post maarja.adojaan@hm.ee), 

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja Ülle Kurvits (tel 7350 159, e-

post ulle.kurvits@hm.ee) ja teadusosakonna nõunik Reesi Lepa (tel 7350 235, 

reesi.lepa@hm.ee) koos SA-ga Archimedes (alates 01.03.2012 SA Eesti Teadusagentuur) 

ning teadlaskonna esindajatega Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahastamisprogrammi "Horisont 2020" siseriiklikust töörühmast. Protokollilise otsuse eelnõu 

ning seletuskiri on kooskõlastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 

Põllumajandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuri-

ministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga. 

 

Sissejuhatus 
Komisjon avaldas uue põlvkonna teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 

2020” eelnõude paketi 30.novembril 2011.a. Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon 

(edaspidi TA&I) on peamisteks vahenditeks muutmaks Euroopa konkurentsivõimelisemaks 

ning on „Euroopa 2020“ strateegia üks olulisemaid prioriteete. Seda eesmärki toetab ka 

Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa Liidu järgmiseks eelarveperioodiks. Teadusuuringud 

ja innovatsioon aitavad luua töökohti, saavutada heaolu, parandada elukvaliteeti ning pakkuda 

üleilmseid avalikke hüvesid. Lisaks on programm „Horisont 2020” põhiline vahend 

juhtalgatuse „Innovatiivne liit”
1
 rakendamisel.  

Ettepaneku olulisemaks muudatuseks võrreldes praeguse teaduse raamprogrammiga on kõigi 

seniste teadust ja innovatsiooni toetavate meetmete s.o teaduse raamprogramm (edaspidi RP), 

innovatsiooni osa konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammist (CIP) ja Euroopa 

Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut (edaspidi EIT), integreerimine ühtseks programmiks 

ning seeläbi lähenemine kogu innovatsioonitsüklile ühtselt. Lisaks sisulisele 

konsolideerimisele on oluline ka märgatav eelarvekasv (u. 45%). Uue ühise raamistikuga 

soovib Euroopa Komisjon keskenduda üldistele poliitilistele prioriteetidele (nn suured 

sotsiaalmajanduslikud väljakutsed) ning lihtsustada teaduse ja innovatsiooni 

rahastamisvõimalusi, viies need ühiste reeglite ning rahastamisskeemide alla. Programm 

soodustab uute osalejate, sh tavapärasest erinevate ideedega osalejate kaasamist, tagades 

osalemisvõimaluse väljapaistvatele teadlastele ja novaatoritele kogu Euroopas ja väljaspool 

seda. 

 

Eelnõude paketti kuulub 5 dokumenti:  
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1. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 

(edaspidi üldmäärus)
2
; 

2. NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. 

aasta raamprogrammi „Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm (edaspidi eriprogramm)
3
; 

3. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja 

levitamiseeskirjad
4
(edaspidi osalemiseeskirjad); 

4. NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi 

(2014–2018) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020”
5
; 

5. KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA 

MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE „Horisont 

2020“ – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm
6
. 

 

„Horisont 2020“ paketiga on seotud kaks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti  

puudutavat eelnõud:  

1) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus 

uuenduslikumasse Euroopasse (Strategic Innovation Agenda, edaspidi SIA)
7
 

2) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut
8
.   

SIA esitamine oli ette nähtud EIT asutamise määruses. Sisuliselt on kava seotud EITi 

tegevuse laienemise ning rahastuse olulise suurenemisega „Horisont 2020“ raames võrreldes 

eelmise eelarveperioodiga. EITi asutamise määruse muutmine on vajalik samal põhjusel. 

 

Seisukoha võtmise vajalikkuse põhjendus 

Eelnõude osas tuleb vastu võtta Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) seisukoht, sest TA&I on 

majanduskasvu edendamisel Euroopa 2020 strateegias kesksel kohal ning eelnõude edasisel 

menetlusel on töögruppides osalejatele vaja tagada asjakohane mandaat.  

 

Eelnõude menetlemise hetkeseis ja ajakava Euroopa Liidus  

Õiguslik alus: „Horisont 2020“ üldmäärus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklitele 173 ja 182 
9
. Programmi osalemis- ja levitamiseeskirjad põhinevad artiklitele 173, 

183 ja 188. „Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm põhineb lepingu artiklil 182. Euratomi 

teadusuuringute- ja koolitusprogrammi ettepaneku aluseks on Euratomi asutamislepingu 

artikkel 7. 

 

Menetlus: Eelnõude vastuvõtmisele kohaldub kvalifitseeritud häälteenamus Euroopa Liidu 

Nõukogus ning kaasotsustusmenetlus Euroopa Parlamendiga (v.a „Horisont 2020“ paketi 

eelnõud nr 2 ja 4). 
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Hetkeseisu lühikirjeldus: Programmi eelnõud puudutavad üldised arutelud algasid Poola 

eesistumise ajal detsembris 2011 ja jätkusid Taani eesistumise ajal jaanuaris 2012, detailsed 

arutelud algasid teaduse töörühmas veebruaris. Konkurentsivõime nõukogus toimus 

programmi esmane tutvustamine ning ministrite arutelu 6. detsembril 2011. a ning ministrite 

orientatsiooni debatt 21.veebruaril 2012. a. Eesistuja eesmärk on jõuda „Horisont 

2020“ üldmääruse ja EIT SIA osas osalise üldise lähenemisviisi heakskiitmiseni (v.a 

programmi eelarvet puudutavad sätted) 30.-31. mai 2012.a konkurentsivõimenõukogus.  

 

Liikmesriigid toetavad programmi fookust Euroopa 2020 strateegia eesmärkidele ja 

majanduskasvule suunatud tegevustele, lihtsustamist ning eelarve kasvu. Senistes aruteludes 

on esile kerkinud kolm olulist programmiga seotud laiemat probleemi: 1) komplementaarsus 

teiste Euroopa Liidu programmidega (ennekõike ühtekuuluvuspoliitika ja väike- ja keskmiste 

ettevõtjate programm); 2) lihtsustamine; 3) teaduse ja innovatsiooni omavaheline parem 

sidustamine. 

 

Vastavus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele 

Subsidiaarsuse põhimõte 

Määruste eelnõud on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega, sest Liidu tasandi sekkumisega saab tugevdada üldist teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamistikku ning kooskõlastada liikmesriikide teadusuuringuid, vältides nii 

kattumist ning tagades tähtsaimates valdkondades kriitilise massi olemasolu ja optimaalse 

rahastamise avaliku sektori vahenditest. Eelnõude ettepanekud on koostatud eesmärgiga viia 

liidu lisaväärtus ja mõju maksimumini keskendudes nendele eesmärkidele ja tegevustele, 

mida liikmesriigid üksinda tegutsedes saavutada ja tulemuslikult läbi viia ei suuda. Liidu 

tasandil sekkumine võimaldab kogu Euroopat hõlmavat konkurentsi, mistõttu paraneb 

erinevate valdkondade tipptase ning tipptaseme teadusuuringud. Riikidevahelise teadlaste 

liikuvuse toetamise läbi paraneb teadlaste koolitus ja karjäärikujundus. Programm võimaldab 

paremini tegeleda väga riskantse ja pikaajalise teadus- ja arendustegevusega, jaotades nii 

riski, laiendades ulatust ja suurendades mastaabisäästu, mis üksiku riigi tasandil poleks 

võimalik. Liidu tasandil sekkumisega saab suurendada avaliku ja erasektori 

lisainvesteeringuid TA&I valdkonnas, panustada Euroopa teadusruumi, kus teadmised, 

teadlased ja tehnoloogia ringlevad vabalt, ning kiirendada uuenduste äriotstarbelist kasutamist 

ja levitamist ühtsel turul. Samuti on programm vajalik selleks, et toetada poliitikaloomet ja 

erinevate poliitikavaldkondade eesmärkide saavutamist.  

 

Proportsionaalsuse põhimõte 

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 4 on sätestatud, et liidu meetme sisu ega vorm ei või 

minna aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.  

 

Eesti seisukohad „Horisont 2020“ eelnõude suhtes 
Eesti seisukohad on põhiosas kujundatud 19.05.2011 Vabariigi Valitsuse protokollilise 

otsusega „Informatsioon ja Eesti seisukohad rohelise raamatu „Probleemid ja võimalused: 

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku 

arendamine“ kohta“ ja ja 3.11.2011 Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega „Eesti 

seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu 2014–2020 finantsraamistiku ettepanekute 

kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide 

määruste eelnõude kohta“ esitatud seisukohtadel. Lisaks on konkurentsivõime nõukogu 

seisukohtade raames Vabariigi Valitsus kinnitanud seisukohad „Horisont 2020“ kohta 
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1.detsembril 2011. a (6. detsembri 2011 konkurentsivõime nõukogu jaoks) ja 16. veebruaril 

2012 (21. veebruari 2012. a konkurentsivõime nõukogu jaoks). 

 

I. Programmi üldstruktuur ja eelarve 

„Horisont 2020“ keskendub kolmele põhilisele prioriteedile: 

1) Tipptasemel teadus – antud prioriteet aitab Euroopa teadusbaasi taset tõsta ja tagada 

pidev maailmatasemel teadusuuringute jätkumine. Rõhuasetusteks on uute 

tehnoloogiate ja eesliini teadusuuringute toetamine, teaduse inimkapitali ning -taristute 

arendamine; 

2) Juhtpositsioon tööstuses – selle prioriteedi eesmärk on muuta Euroopa atraktiivseks 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise kohaks arendades progressi 

võimaldavaid tehnoloogiaid, toetades ja võimendades erasektori panustamist TA&Isse 

meetmetega, mis katavad kogu innovatsioonitsükli alusuuringutest uue toote 

turulejõudmiseni, parandades innovatiivsete ettevõtete ligipääsu riskikapitalile, 

toetades innovatiivseid väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid (edaspidi VKE); 

3) Ühiskonnaprobleemid – selle prioriteediga kajastatakse Euroopa 2020 strateegia 

poliitilisi prioriteete. Rõhuasetusteks on laiahaardelised ja keerukad probleemid, mille 

lahendamine on eeltingimus kestlikule kasvule ning vajab teaduse panust 

(„Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“; „Toiduga kindlustatus, säästev 

põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus“; „Turvaline, puhas ja 

tõhus energia“; „Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport“; 

„Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained“; „Kaasav, innovaatiline ja turvaline 

ühiskond“). 

 

Komisjoni ettepaneku järgi on „Horisont 2020“ eelarve 79,3 miljardit eurot
10

. 

Kliimameetmete ja ressursitõhususe sihtotstarbelist rahastamist eriprogrammist 

„Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained“  täiendatakse muude „Horisont 

2020“ erieesmärkide kaudu, mille tulemusena on vähemalt 60 % programmi „Horisont 2020” 

eelarvest ette nähtud jätkusuutlikule arengule ja valdav osa sellest on seotud kliima- ja 

keskkonnaeesmärkidega. Komisjon eeldab, et ligi 35% programmi eelarvest moodustavad 

kliimaga seotud kulutused sh vastastikku kooskõlas olevad meetmed ressursitõhususe 

suurendamiseks. 

Makroregionaalsed strateegiad on üks võimalus tõhustatud koostööks sarnaste probleemide 

lahendamisel ning ühiste eesmärkide saavutamisel. „Horisont 2020“ tegevuste kavandamisel 

ja kajastamisel peaks võimalusel arvestama nende panust makroregionaalsete strateegiate 

eesmärkide saavutamiseks. Samas ei tohiks see kaasa tuua administratiivse koormuse tuntavat 

suurenemist taotlejate ning menetlevate asutuste jaoks. 

 

1.1. Eesti nõustub Euroopa Liidu TA&I raamprogrammi aastateks 2014-2020 „Horisont 

2020“ üldjaotusega ja põhieesmärkidega, mis toetavad strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide 

saavutamist. Eesti jaoks on oluline hästi toimiva Euroopa teadusruumi väljaarendamine ning 

                                                 
10

 2011. a hindades. „Tipptasemel teadus“ 24 598 mln eurot: millest 13 268 mln Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 

arendamisele, 3 100 mln tulevastele ja kujunemisjärgus tehnoloogiatele, 5 752 mln Marie Curie programmile ja 

2472 mln üleeuroopalistele teadusuuringute taristutele (sh e-taristutele). „Juhtpositsioon tööstuses“ 17 938 mln 

eurot: millest 13 781 mln võtmetehnoloogiate arendamisele, 3 538 mln riskikapitali kättesaadavuse edendamisele 

ja 619 mln VKEde toetamisele. Ühiskonnaprobleemid 31 748 mln eurot: millest „Tervishoid, demograafiline 

muutus ja heaolu“ 8 033 mln; „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning 

biomajandus“ 4 152 mln; „Turvaline, puhas ja tõhus energia“ 5 782 mln; „Arukas, keskkonnahoidlik ja 

integreeritud transport“ 6 802 mln; „Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained“ 3 160 mln; „Kaasav, 

innovatiivne ja turvaline ühiskond“ 3 819 mln. Teadusuuringute Ühiskeskus 1 962 mln, EIT 2 800 mln eurot.  
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selle rakendamiseks vajalike tingimuste loomine liikmesriikides: „Horisont 2020“ raames 

kavandatav teadlaste karjääri ja liikuvuse suuremamahulisem toetamine,  teadustaristute ja 

„Euroopa e-teadusruumi“ arendamine ning ühisalgatuste läbipaistev ja lihtne rakendamine, 

mis tagaks prioriteetsetes valdkondades koordineeritud ja fokusseeritud tegutsemise.  

1.2. Eesti toetab TA&I rahastamise olulist suurendamist „Horisont 2020“ kaudu.  

1.3. Eesti lähtub „Horisont 2020“ läbirääkimistel „Eesti 2020“ strateegia ning Eesti teadus-ja 

arendustegevuse strateegia prioriteetidest. 

1.4. Eesti toetab „Horisont 2020“ lähenemisviisi siduda eelarvest valdav osa vastastikku 

tugevdavate kliima- ja keskkonnaeesmärkidega ning rahastada kliimameetmete ja 

ressursitõhususe eesmärkide saavutamist toetavaid teadusuuringuid, lisaks erieesmärgile 

„Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained“, ka horisontaalselt programmi „Horisont 

2020” muude erieesmärkide kaudu. 

1.5. Eesti toetab võimalusel makroregiooni strateegiate eesmärkide arvestamist „Horisont 

2020“ tegevuste kavandamisel. 

1.6. Teadusuuringute rahastamisotsuste esmaseks kriteeriumiks peab jääma projektide 

tipptase. Kõigil Euroopa Liidu teadlastel peab olema võrdne võimalus jõuda tipptasemele ja 

võistelda parimate rahastamisvõimaluste pärast.  Ühistest vahenditest rahastatavate meetmete 

või programmide osas peaks kõikidel riikidel olema võrdne võimalus osaleda programmide 

loomis- ja otsustusprotsessis.  

1.7. Rohkem tuleks toetada väikese ja keskmise suurusega projekte, mis võimaldavad 

reageerida kiirelt ja paindlikult väliskeskkonnast tulenevatele muudatustele ning toimivad 

suurte projektide algatajatena. 

 

II. Prioriteet „Tipptasemel teadus“ 

Prioriteedi „Tipptasemel teadus“ eesmärk on parandada ja laiendada liidu teadusbaasi ning 

ühendada Euroopa teadusruum. See koosneb neljast erieesmärgist: 

1) Erieesmärk „Euroopa Teadusnõukogu“ (European Research Council, ERC) edendab 

maailma tasemel eesliiniuuringuid – see on teadustegevusest lähtuv rahastamisorgan 

spetsiaalse rakendamisstruktuuriga, mis pakub konkurentsi alusel paindlikku rahastamist. 

ERC sõltumatu nõukogu kehtestab teadustöö üldstrateegia ja otsustab, milliseid 

teadusuuringuid rahastatakse. Eelarve on ettepaneku kohaselt 13,3 mld eurot, võrreldes 7. 

RP-ga kasvab ERC eelarve „Horisont 2020“s 77%.  

 

2) Erieesmärk „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ (Future and Emerging 

Technologies, FET) on planeeritud visionäärlik ja ebakonventsionaalne. Selle tegevustel 

on erinev loogika ning selle rahastamine, kogukonnad ja teemad on vabad või erinevalt 

struktureeritud. Eelarve on ettepaneku kohaselt 3,1 mld eurot. 

 

Erieesmärk on jagatud kolmeks sambaks: 

(a) Uudsete ideede soodustamisega (algatus „FET Open”) toetatakse algjärgus 

pöördelisele uuele tehnoloogiale rajatud uuringuid, mis tegelevad tundmatute 

valdkondadega ja seavad kahtluse alla praegused paradigmad. Alt üles protsessi 

eesmärgiks on paljulubavate uute valdkondade, muutuste ja suundumuste varane 

avastamine. 

(b) Kujunemisjärgus teemade ja kogukondade toetamisega (algatus „FET Proactive”) 

soodustatakse kõrge potentsiaaliga uurimisteemasid, millel on eeldused tekitada uusi, 

teemaga mitme erineva nurga alt tegelevaid projekte.  

(c) Suurte valdkondadevaheliste teaduslik-tehnoloogiliste probleemidega tegelemisega 

(algatus „FET Flagships”) toetatakse pikaajaliste eesmärkidega suuri, teaduslikku 



   6 

 

läbimurret tõotavaid teadusuuringuid, mille jaoks on vajalik riikide tegevuskavade 

kooskõlastamine.  

FET-i eelkäijateks on 6.RP NEST (New and Emerging Science and Technology) ja 7.RP 

ICT (Information and Communication Technologies) programmid. FET projektide 

juhtimis- ja rahastamismudelid ei ole praeguseks hetkeks teada. On võimalik, et suur osa 

tegevustest rahastatakse erinevate partnerlusvormide kaudu, milles osalemiseks peavad 

liikmesriigid ka oma eelarvetest vahendeid panustama. 2012. a keskpaigas loodetakse 

läbirääkimiste käigus otsusele jõuda, kuidas liikmesriikide rahastusega edasi minna. On 

väga oluline, et erieesmärgi „Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad“ rahastamise ja 

regulatsiooni osas järgitaks lihtsustamise printsiipe. 

 

3) Erieesmärk „Marie Skłodowska-Curie (Marie Curie) nimelised meetmed“ hõlmavad 

teadlastele tipptasemel karjääri arendamise ja koolitusvõimaluste pakkumist; piiriülest ja 

valdkondadevahelist liikuvust; piirkondlike, riiklike või rahvusvaheliste programmide 

kaasrahastamist; poliitiliste tugimeetmete väljatöötamist ja analüüsi. Komisjoni 

ettepaneku alusel eraldatakse Marie Curie nimelistele meetmetele 5,75 mld eurot 

(plaanitav eelarve tõus võrreldes 7. RP 21%). Siiski, võrreldes 7. RP-ga väheneb Marie 

Curie programmi suhtosa programmis: 7. RPs 9%, programmis „Horisont 2020“ 7%.  

Eesti jaoks on väga edukas olnud Marie Curie kaasrahastamismeetme COFUND projekt 

(Eesti Teadusfondi // Eesti Teadusagentuuri projekt) järeldoktorantide 

mobiilsusprogramm ERMOS. 7. RPs on Marie Curie tegevuste raames Eestisse toodud 

üle 3 miljoni euro (üle poole sellest moodustab eelpool mainutud projekti ERMOS 

rahastus). Leiame, et „Horisont 2020“ Marie Curie tegevuste eelarve tõus peaks olema 

suurem, sest: 

 -  järgmisel rahastusperioodil on Marie Curie ainus instrument, mille raames toetatakse 

doktoriõpet (senine doktoriõpet toetanud programm Erasmus Mundus restruktureeritakse 

ja selle tegevused ei kata enam doktoriõpet); 

-  Marie Curie meetmed toetavad süstemaatiliselt karjääri arengut ja teadlaste 

sotsiaalkindlustuse alaseid õigusi; 

-  Marie Curie soodustab koostööd ettevõtete ja ülikoolide vahel, sh arendades osalevate 

teadlaste komplementaarseid oskusi; 

Marie Curie tegevustes osalemise üheks eeltingimuseks on kavandatud osaleva asutuse 

ühinemine Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendiga
11

 ja selle 

rakendamine. Eesti hindab kõrgelt Euroopa teadlaste hartas ja töölevõtmise juhendis 

toodud põhimõtteid. Rektorite Nõukogu tunnustas harta ja juhendi põhiprintsiipe juba 

2005. a ja 8. septembril 2011 allkirjastatud Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava lepe 

sisaldab mh ka viidet hartale ja juhendile
12

. 2009. aastal lõi Komisjon 5-astmelise 

raamistiku
13

, mille eesmärgiks on aidata organisatsioonidel hartat ja juhendi põhimõtteid 

ja nõudeid ellu viia, kavandada konkreetseid samme, mida nemad saaksid teha teaduse 

inimressursi edendamiseks - Protsessi edukalt läbinud organisatsioonid võivad kasutada 

kvaliteedimärki „HR Excellence in Research“. Hetkel on kvaliteedimärgi taotlemine 

                                                 
11

 Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend (Euroopa Komisjoni soovitus, ELT L 75, 22.3.2005) 

on kogum üldisi põhimõtteid ja nõudeid, mis määravad kindlaks teadlaste ning nende tööandjate ja/või 

rahastajate rollid, kohustused ja õigused. 
12

 „Ülikoolid tunnustavad „Euroopa teadlaste harta“ ja „Teadlaste töölevõtmise juhendi“ põhimõtteid. Ülikoolid 

parandavad ja tugevdavad oma teaduse inimressurssi kooskõlas harta ja juhendi üldiste põhimõtete ja nõuetega, 

järgides ja jagades neid põhimõtteid ja väärtusi ka tulevastes algatustes, mis arendavad teadlaskarjääri ja 

Euroopa teadlastele mõeldud ligitõmbavat, avatud ja jätkusuutlikku tööturgu.“ 
13

 Komisjoni infokiri „Human Resources (HR) Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code!“. 

(http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/hrs4r/Paper_on_the_HR_Strategy_for_Researchers.pdf) 
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vabatahtlik, samas juba 7RP Marie Curie tegevustes sisuliselt eeldatakse teadlaste harta ja 

juhendi järgmist. Kuna kvaliteedimärgi taotlemise protsess on pikk ja tegelikku kvaliteeti 

näitab see alles peale teistkordset määramist, on täna märki omavaid asutusi väga vähe, 

sealjuures Eestis ei ole ükski TA-asutus ega rahastav asutus kvaliteedimärki taotlema 

hakanud. 

Eesti ei toeta harta ja juhendiga ühinemise kohustuslikuks muutmist, sest täiendavate 

administratiivsete  nõudmiste esitamine on vastuolus lihtsustamise põhimõttega. Leiame, 

et piisab nõudest rakendada hartas ja juhendis toodud printsiipe, kuna formaalne 

tunnustamine ei pruugi tagada eesmärkide täitmist,  harta ja juhendi printsiipe toetava 

kvaliteedimärgi taotlemine on aeganõudev protsess ja veel enam nõuab aega 

kvaliteedimärgi tunnustamine sihtgrupi poolt. Eesti näeb selget ohtu, et harta ja juhendiga 

ühinemise kohustuslikuks muutmine pärsib eelkõige VKEide, kuid ka väiksemate TA-

asutuste osalemisvõimalusi Marie Curie programmis. 

 

1.8. Inimressursi arendamisele ja teadlaste mobiilsuse toetamisele suunatud Marie 

Sklodowska-Curie meetmete osakaal programmi eelarves peaks olema suurem. 

1.9. Eesti ei toeta Euroopa teadlaste harta ja juhendiga ühinemise kohustuslikuks muutmist. 

 

4) Erieesmärgi „Teadustaristu“ ülesandeks on anda Euroopale tipptasemel teadustaristu, 

mida saavad kasutada kõik Euroopa ja muu maailma teadlased, ning kasutada täiel määral 

ära selle potentsiaal teaduse ja innovatsiooni edendamiseks. Selle eesmärgi raames 

nähakse ette järgmised peamised „Horisont 2020“ tegevussuunad: 

(a) Euroopa 2020. aasta ja edaspidise teadustaristu arendamine 

Eesmärkideks on tagada ESFRI ja teiste tipptasemel teadustaristuüksuste rakendamine ja 

tegevus, sealhulgas piirkondlike partnerüksuste arendamine, riikide teadustaristute 

lõimimine ja juurdepääs nendele ning e-taristu väljaarendamine, kasutuselevõtt ja 

tööshoidmine.  

(b) Teadustaristu ja selle inimkapitali innovatsioonipotentsiaali arendamine  

Eesmärkideks on ärgitada teadustaristut toimima tehnoloogia varase kasutuselevõtjana, 

edendada teadus- ja arenduskoostööd tööstusega, soodustada teadustaristu 

tööstusotstarbelist kasutamist ning ergutada innovatsiooniklastrite loomist. Selle 

tegevusega toetatakse ka teadustaristut haldava ja töös hoidva personali koolitust ja/või 

vahetusi. 

(c) Euroopa teadustaristupoliitika ja rahvusvahelise koostöö tugevdamine 

Eesmärgiks on toetada asjaomaste poliitikakujundajate ja rahastamisasutuste koostööd, 

otsustamise abivahendite väljaselgitamist ja jälgimist ning rahvusvahelist koostööd. 

 

„Horisont 2020“ ülesanne ei ole mitte üle-euroopalise teadustaristu ehituse rahastamine, 

vaid selle loomise toetamine läbi eespoolt nimetatud meetmete, s.o. eelkõige 

liikmesriikide koostöö toetamine. Teadustaristute ehituse rahastajateks on Euroopa Liidus 

liikmesriigid. Üle-euroopaliste teadustaristute paiknemise planeerimisel on oluline 

arvestada kõigi Euroopa piirkondade huvidega, sest tipptasemel teadustaristu olemasolu 

annab olulise tõuke regiooni innovaatilise potentsiaali arendamisse. Eesti toetab 

teadustaristute rahastuse suurendamist, sest paljudes teadusvaldkondades on tipptasemel 

teadustaristu olemasolu tipptasemel teaduse loomise eelduseks. Eestile on oluline, et 

teadustaristute arendamiseks, sealhulgas ehituse rahastamiseks saaks kasutada EL 

struktuurivahendite võimalusi, seejuures peaks liikmesriikidele andma paindlikumaid 

võimalusi raamprogrammi ja tõukefondide rahastuse kooskasutamiseks. 
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1.10. Eesti peab oluliseks, et Euroopa ühtlase arengu tagamiseks, teadlaste mobiilsuse ja 

võimekuse suurendamiseks oleks raamprogrammi toel algatatud üle-euroopaliste 

teadustaristute paiknemine regionaalselt võimalikult tasakaalus.  

1.11. Eesti toetab teadustaristute rahastuse suurendamist, seejuures peaks liikmesriikidele 

andma paindlikumaid võimalusi raamprogrammi ja tõukefondide rahastuse 

kooskasutamiseks taristute arendamisel ja neis osalemisel.  

1.12. Eesti toetab mastaapsete e-taristute arendust, mis annavad võimaluse hajustaristu 

loomiseks ja kasutamiseks, eriline tähelepanu peaks olema suunatud ühiste standardite ja e-

taristu koostalitlusvõime arendamisele ning teadustulemuste, andmete parema kättesaadavuse 

ja taaskasutuse võimaluste avardamisele. 

 

 

III. Prioriteet „Juhtpositsioon tööstuses“ 

Prioriteedi „Juhtpositsioon tööstuses“ eesmärk on kiirendada niisuguse tehnoloogia ja 

innovatsiooni arengut, mis panevad aluse tuleviku ettevõtetele ja aitavad Euroopa 

uuenduslikel VKEdel saada maailma tippettevõteteks. Prioriteet sisaldab kolme erieesmärki. 

1) Juhtpositsiooni saavutamiseks progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas 

antakse sihtotstarbelist toetust IKT, nanotehnoloogia, arenenud materjalitehnoloogia, 

biotehnoloogia, arenenud tootmis- ja töötlemistehnoloogia ning kosmosetehnoloogiaga 

seotud teadus-, arendus- ja tutvustamistegevuse jaoks. Rõhuasetus on erinevate 

tehnoloogiate seostel ja üksteisele lähenemisel. 

Enamus prioriteedis „Juhtpositsioon tööstuses“ nimetatud progressi võimaldava ja 

tööstusliku tehnoloogia valdkondadest kattuvad Eesti TA&I strateegia prioriteetsete 

teemadega (IKT, materjalitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, biotehnoloogia, 

energeetika ja tervis). 

Eesti toetab prioriteedis „Juhtpositsioon tööstuses“ nimetatud valdkondades uute 

tehnoloogiate arendamist, mis on võtmetähtsusega kestliku majanduse arenemiseks. 

Arvestades IKT osatähtsuse kasvu ning teenuste ning tundlike andmete liikumise kasvu 

küberruumis on küberturvalisus, eriti turvalise andmeside ja isikutuvastuse tehnoloogia 

arendamine olulise tähtsusega. 

 

1.13. Küberjulgeolek, küberturvalisus ja andmekaitse peaks olema info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas eraldi tegevussuund. 

 

2) Riskikapitali kättesaadavuse tagamiseks püütakse üle saada teadus- ja arendustegevuse, 

innovaatiliste ettevõtete ja erinevatel arenguetappidel olevate projektide jaoks vajalike 

laenude ja aktsiakapitali laiendamise võimaluste nappusest. Koos ettevõtete ja VKEde 

konkurentsivõime programmi omakapitaliinstrumendiga toetab see liidu tasandi 

riskikapitali loomist. „Horisont 2020“ võimaldab ettevõtetel saada juurdepääsu laenudele, 

tagatisele ja rahastamisele kahe uue finantsinstrumendi - omakapitaliinstrument ja 

võlainstrument - kaudu. Kokku on selleks ette nähtud ligi, 3,6  miljardit eurot. Turule 

sarnased tingimused ning võimalikult vähene halduskoormus on eeltingimusteks 

erainvestorite kaasamise kaudu piisava finantsvõimenduse tagamiseks. 

 

1.14. Eesti toetab riskikapitali kättesaadavuse lihtsustamist. Samas juhime tähelepanu, et 

omakapitali instrumendi puhul peaksid rahastamistingimused olema võimalikult sarnased 

turutingimustega ning oluline on vähendada rakendamisega kaasnevat bürokraatiat ja 

administratiivseid kulusid. Võlainstrumendi puhul on oluline silmas pidada, et pakutava 

raha hind oleks võimalikult soodne võrreldes rahaturul pakutavaga ning oleks tagatud 

finantsvahendajate motivatsioon nimetatud vahendit kasutada. 
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3) Innovatsiooni saavutamiseks VKEdes ergutatakse igasugust innovatsiooni, keskendudes 

neile VKEdele, kellel on potentsiaali kasvada ning muutuda ühtsel turul ja kaugemalgi 

rahvusvaheliseks ettevõtteks. Konkursile "Innovatsioon VKEdes" on „Horisont 2020“ 

eelarve ettepanekus plaanitud 619 miljonit eurot. 

 

1.15. Eesti seisukoht on, et senisest enam peaks tähelepanu pöörama noorte innovaatiliste 

ettevõtete rahastamisele ja riigipiire ületava koostöö edendamisele. VKEdele suunatud 

toetussüsteemi struktuur peaks olema võimalikult lihtne ja vältima killustumist, 

programmid VKEde erinevate innovatsioonitsüklite tarbeks kui erinevates arengujärkudes 

VKEdele on otstarbekas konsolideerida. 

 

Erieesmärkide „Riskikapitali kättesaadavus“ ja „Innovatsioon VKEdes“ eelarvetel pole 

eelmääratletud prioriteete - need sõltuvad nõudlusest ehk järgivad n-ö alt üles põhimõtet.  

 

VKEde osaluse tugevdamine 

Kuna raamprogrammi üheks eesmärgiks on teadustulemuste võimalikult efektiivne 

rakendamine ühiskonna teenistusse, siis erilise tähelepanu all on VKEde (moodustavad 90% 

Euroopa ettevõtetest) kaasatus projektidesse. VKEdel on märkimisväärne 

innovatsioonipotentsiaal ning nad suudavad tehnoloogilisi läbimurdeid ja teenuste 

innovatsiooni kiiresti turule tuua.  

Programmis „Horisont 2020” kohaldatakse VKEde suhtes integreeritud lähenemisviisi, samuti  
soodustatakse mitme uuendusega VKEde osalemist. VKEde jaoks, kes soovivad programmis 

„Horisont 2020“ osaleda, luuakse ühtne juurdepääsupunkt. Lisaks ülalviidatud 

eriprogrammile "Innovatsioon VKEdes" oodatakse VKEde osalemist vähemalt 15% (6,8 

miljardi euro) ulatuses muude valdkondade (täpsemalt „Ühiskonnaprobleemide“ ja 

„Juhtpositsioon tööstuses“ prioriteedi „Progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 

juhtpositsioon“) tegevustes. VKEde vahendist antakse toetust kolmes etapis, mis katavad 

kogu arendustsükli (kontseptsiooni ja teostavuse hinnang; teadus- ja arendustegevus, 

tutvustamine, turule viimine; turustamine). Üleminek ühest etapist teise toimub tingimusel, et 

eelmine etapp on olnud edukas. Rahalist toetust saavad taotleda üksnes VKEd. Nad võivad 

kaasata teisi partnereid, kuid üks oluline uuendus selles vahendis on see, et lubatud on ka 

üheainsa osalejaga projektid. Toetust antakse igat liiki innovatsiooni jaoks, sh teenustega 

seotud, mittetehnoloogilise ja sotsiaalse innovatsiooni jaoks.  

Programmi „Horisont 2020“ ettepanek toob VKEde osas kaasa mitmeid muudatusi võrreldes 

praeguse 7. RP-ga, kus VKEde konkurss koosneb kolmest osast (teadustöö VKEde huvides; 

teadustöö VKE assotsiatsioonide huvides; demonstratsiooni projektid). VKEde 

projektikonkurssidele oli 7. RP eelarves 1,34 miljardit eurot, lisaks oli VKEdele ette nähtud 

15% „Koostöö“ alaprogrammi eelarvest. Erinevatest 7. RP konkurssidest on Eesti partneritele 

seni projektide arvult kõige edukam olnud just VKEde projektikonkurss. 

Eesti toetab põhimõtet, et VKEde rahastamisel tuleb arvestada ahelapõhise lähenemisega, mis 

hõlmab kogu arendustsüklit ning soodustab nn ”tehnoloogiliste perekondade“ teket. Seniseks 

probleemiks ei ole olnud mitte tsükli erinevate etappide alguses rahastuse jagamise 

printsiibid, vaid tsükli kui terviku juhtimine. Valdkondades „Ühiskonnaprobleemid“ ja 

„Juhtpositsioon tööstuses“ peaks olema vähemalt 15% ulatuses spetsiaalselt VKEdele 

suunatud konkursse, mis võiksid järgida alt üles põhimõtet. 
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IV. Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid“ 

„Ühiskonnaprobleemide“ prioriteedi alla on koondatud järgmised eriprogrammid:  

- „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ tegevussuunad hõlmavad tervishoiu 

edendamise, haiguste ennetamise, haiguste ja puuete kontrolli all hoidmise ja ravimise 

temaatikat, sh. diagnoosimise parandamist, uurimisprogrammide väljatöötamist, paremate 

ennetavate vaktsiinide väljatöötamist, in silico meditsiini kasutamist diagnostikas ja 

terviseandmete paremat kasutuselevõttu.  

-  „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning 

biomajandus“ loetletud tegevussuunad katavad säästva põllumajanduse ja metsanduse, 

vee-elusressursside võimaluste parema ärakasutamise, säästvad ja konkurentsivõimelised 

biotehnoloogia tööstusvaldkonnad ja põllumajandusliku toidutööstuse temaatika. 

Põllumajandusteaduse alalise komitee (SCAR)
14

 koostatud tulevikuprognoosis „Foresight 

3rd“
15

 on olulisemate lahendamist vajavate probleemidena  esile tõstetud ressursi- ja 

energiatõhususe arendamist kõigis toiduahela lülides. Euroopa Komisjon on välja töötanud 

strateegia "Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus"
16

, mille 

tegevuskava toetab nimetatud eriprogrammi eesmärkide saavutamist. Strateegias on 

ühitatud jätkusuutlik põllumajandus ja kalandus ning toiduga kindlustatus taastuvate 

loodusvarade säästliku tööstusliku kasutamisega ja nii on tagatud elurikkus kui ka 

keskkonnakaitse.   

-  „Turvaline, puhas ja tõhus energia“ loetletud tegevussuunad seovad omavahel 

kliimamuutuste vastased tegevused (CO2-jalajälje vähendamine) majanduse 

konkurentsivõime tõstmise (alternatiivkütuste kasutuselevõtt, uued tehnoloogiad), energia 

siseturu tugevdamise (ühtne Euroopa elektrivõrk) ja energiajulgeoleku tagamise 

meetmetega.  

- „Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport“ tegevussuundade eesmärk on 

saavutada selline Euroopa transpordisüsteem, mis on ressursitõhus, ohutu ja tõrgeteta ning 

seda nii kodanike, majanduse kui ka ühiskonna jaoks. Sealjuures peavad uuringud ja 

innovatsioon toetama ajakohaste edasiarengute esilekutsumist, mis aitavad saavutada 

põhilisi EL-i poliitikaeesmärke, suurendada majanduslikku konkurentsivõimet, toetada 

üleminekut kliimamuutustele vastupidava ja madala süsihappegaasi heitega majandusele 

ning säilitada juhtpositsioon üleilmsel turul. 

-  „Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained“ seab eesmärgiks kujundada välja 

ressursitõhus ja kliimamuutustele vastupanuvõimeline majandus ning toorainete 

jätkusuutlik tarnimine. Tegevussuunad hõlmavad kliimamuutuste vastu võitlemist ja 

nendega kohanemist, loodusressursside ja ökosüsteemide jätkusuutlikku haldamist, 

toorainete jätkusuutliku varu tagamist, ökoinnovatsiooni keskkonnahoidlikule majandusele 

üleminekuks ning keskkonnaseire ja -teabesüsteemide arendamist.  

-  „Kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond“ hõlmab sotsiaalset, majanduslikku ja 

poliitilist kaasatust, uuenduslikkust ja turvalisust (küberjulgeolek, kriisidele/katastroofidele 

vastupanuvõime tõstmine). Eriprogrammis on ettenähtud tegevused, mis toetavad Euroopa 

teadusruumi arengut ja toimimist, sh. „Euroopa 2020 strateegia“ juhtalgatused 

„Innovaatiline liit“ ja „Euroopa digitaalne tegevuskava“. Hetkel maailmas ja Euroopas 

toimuv näitab selgelt, et paljude ühiskondlike probleemide tulemuslikuks lahendamiseks 

peab arvestama ajaloo, kultuuri, keele, religiooni jt sotsiaalsete aspektidega. Seetõttu on 

programmis „Horisont 2020“ vajalik lisaks horisontaalsetele meetmetele käsitleda neid 

teemasid ka omaette programmis. Analoogia võib tuua 7. RP IKT programmiga – IKT on 

                                                 
14

 http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.html 
15

 http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_feg3_final_report_01_02_2011.pdf 
16

 KOM (2012) 60 
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samuti valdkond, mis on seotud paljude teiste valdkondade probleemide lahendamisega, 

kuid vajab lisaks sellele ka fokusseeritud lähenemist.  

Eesti hinnangul on prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid“ alla koondatud olulised ning „Euroopa 

2020“ strateegia poliitiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud teemad.  

Eriprogrammis „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“ nimetatud konkreetsed 

tegevussuunad on aktuaalsed, nõuavad riikidevahelist koostööd ja innovaatilist lähenemist. 

Mitmetel tegevussuundadel on kokkupuude teadustegevuse ühisalgatustes planeeritud 

teemadega. Eesti on seadnud eluea pikendamise ja elukvaliteedi tõstmise oma prioriteediks;  

sellest lähtub Rahvastiku tervise arengukava
17

, mis püstitab strateegilised eesmärgid 

rahvastiku tervise jätkuvaks parandamiseks. 

Eriprogramm „Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning 

biomajandus“ aitab kaasa valdkonna põhiliste probleemide lahendamisele. Erieesmärkide 

saavutamisel on põllumajandussektoril oluline roll, seega tervitame nii ühise 

põllumajanduspoliitika kui ka kalanduspoliitika eesmärkide selgemat sidumist  teaduspoliitika 

eesmärkidega. Eesti jaoks on oluline uue algatusena põllumajanduse tootlikkuse ja 

säästlikkusega tegeleva Euroopa innovatsiooni partnerluse rakendamine.  

Eesti toetab eriprogrammi „Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport“ 

tegevussuundi ning peab oluliseks, et eriprogramm aitaks liikuvust piiramata ja 

konkurentsivõimet vähendamata toime tulla üha suuremaid väljakutseid esitavate 

keskkonnanõuetega. Eriti oluline on see Eesti jaoks merevedude osas. 

Eesti toetab eriprogrammi „Turvaline, puhas ja tõhus energia“ raames alternatiivsete ja 

fossiilkütuste puhtamate tehnoloogiate edasiarendamist, s.h.  põlevkiviga seotud teadus- ja 

arendustegevust. Oluline on rõhutada ELi suuremat rolli teadusprojektide, -uuringute ja 

näidisprogrammide toetamisel, mis panustaks uute energiatehnoloogiate väljaarendamisse ja 

kiiremasse kasutuselevõttu. Taastuvenergiat tuleb soosida Euroopa Liidu energiatootmise 

mitmekesistamise eesmärgil. Taastuvenergia laialdasemaks kasutuselevõtuks on vajalik 

soodsa keskkonna loomine. Samas tuleb energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamiseks 

jätkata tööd tõhusate fossiilsetel ressurssidel põhinevate tehnoloogiatega. 

Eesti toetab eriprogrammi „Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained“ raames Euroopa 

Liidu ühtset kliimapoliitikat ja liidu juhtrolli kliimapoliitika rahvusvahelistes küsimustes. 

Tõhusa kliimapoliitika peamised eeldused on tehnoloogiline areng ja Euroopa Liidu siseste 

ressursside parem kasutuselevõtt. Eriti oluliseks peame kohanemis- ja 

leevendamismeetmetega seotud keskkonnahoidlike lahenduste väljatöötamist, 

loodusressursside ja ökosüsteemide jätkusuutlikku haldamist ja ressursitõhusust soodustava 

ökoinnovatsiooni edendamist. 

 

1.16. Eesti toetab ühiskondlike väljakutsete ja erinevate poliitikate, sh sotsiaal-, keskkonna- 

(sh tuumaohutuse ja kiirguskaitse) ja põllumajanduspoliitika tegevuste selgemat sidumist 

teadus- ja innovatsioonipoliitika eesmärkidega, sest see aitab kaasa erinevate poliitikate 

täiustumisele ja paremale rakendumisele. 

1.17. Peame oluliseks põllumajanduse, metsanduse ja kalandusega seotud teadusteemade 

terviklikumat toetamist, sh saavutatud teadustulemuste rakendamist ning teadmiste laiemat 

levitamist. 

1.18. Eesti toetab eriprogrammi „Kaasav, uuenduslik ja turvaline ühiskond“ jagamist kaheks 

eriprogrammiks, millest ühe teemaks oleks „Turvaline ühiskond“ ning teise teemaks 

„Uuenduslik ja kaasav ühiskond“. 

                                                 
17

 http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/RTA/Rahvastiku_tervise_arengukava_2009-2020.pdf 

ja https://www.riigiteataja.ee/akt/13001453 
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6. ja 7. raamprogrammist on finantseeritud Euroopa Liidu liikmesriikide, sh Eesti jaoks olulisi 

kultuuripärandi säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud uurimis-ja koostööprojekte, 

mille tulemiks on kultuuripärandi säilitamise ja digiteerimise parimate praktikate ning 

andmevahetus-ja digiteerimismeetodite väljatöötamine, samuti teadusinfrastruktuuri 

kaasamine kultuuripärandi institutsioonide probleemide lahendamisse. Käesoleva 

raamprogrammi eelnõu kohaselt ei oleks antud valdkonnad enam abikõlbulikud. Kuna 

uurimis-ja arendustöö kultuuripärandi säilitamise, digiteerimise, elektroonilises keskkonnas 

visualiseerimise ning kättesaadavaks tegemise valdkonnas ei ole veel kaugeltki ammendunud, 

oleks Euroopa Liidu tasandil koostöö ning Euroopa Liidu poolne rahastamine jätkuvalt 

vajalik.  

 

1.19. Eesti peab vajalikuks lisada prioriteetse suuna III „Ühiskonnaprobleemid“ toetatavate 

uurimissuundade hulka kultuuripärandi füüsilise säilitamise ja kultuuripärandi digitaalsena 

kättesaadavaks tegemise tehnoloogiate valdkonnad. 

 

V. Horisontaalsed küsimused 

 

Partnerlused 

Euroopa ja liikmesriikide tasandi vaheline koostöö toimub avaliku sektori siseste 

partnerlussuhete (Public-Public Partnerships) ning avaliku ja erasektori partnerlussuhete 

(Public-Private Partnerships) raames. Kogemused nende partnerlusvormidega Euroopa 

tasandil on näidanud, et partnerlused tagavad liikmesriikide ja teiste sidusrühmade, sh 

piirkondade ning riigihangete ja standardimisega tegelevate asutuste aktiivsema osalemise, 

suurendavad Euroopa rahastamismehhanismide võimendavat toimet ning teadusuuringute ja 

innovatsiooni sidusust. Samas esineb probleeme seoses juhtimise, rakendamise/rahastamise ja 

raamtingimustega ning erasektori motiveerimisega kaasrahastuses osalemiseks. On väga 

oluline, et ka juba olemasolevad avaliku sektori sisesed ning avaliku ja erasektori partnerlused 

oleksid ka pärast loomist avatud hiljem liituda soovijatele, kes täidavad algsetele osalejatele 

esitatud tingimusi. 

Selleks, et kooskõlastada tegevusi ning algatada ühiseid projektikonkursse, loodi 6. RP ajal 

ERA-NET skeem. 7.RPs loodi lisaks uus skeem ERA-NET Plus, milles juba olemasolevad 

konsortsiumid saavad taotleda lisaraha ühiskonkursi jaoks põhimõttel 2/3 osalevatelt 

organisatsioonidelt ja 1/3 Euroopa Komisjonilt. Eesti organisatsioonid osalevad 17 ERA-NET 

projektis.  

7.RPs toimus väga suur nihe teadusmahukate projektitüüpide suunas, mis liidab ettevõtteid ja 

teadusorganisatsioone tootmise ja tehnoloogia uurimise võtmevaldkondades mitmete suurte 

ühiste tehnoloogiaalgatuste (Joint Technology Initiatives, JTI) kaudu. 

„Horisont 2020“ raames tegevus erinevate partnerlusvormide kaudu jätkub. Kavas on 

ühendada ja võimendada erinevaid koostööalgatusi ja –programme ERA-NET skeemi kaudu, 

nähes ette toetuse alates riiklike programmide koordineerimisest kuni ühiste konkursikutsete 

kaasrahastamiseni. Võimalus kasutada ERA-NET skeemi nende teadusuuringute ühisalgatuste 

finantseerimisel, mis on kooskõlas programmi „Horisont 2020“ eesmärkidega, tagab 

prioriteetsetes valdkondades koordineeritud ja fokusseeritud tegutsemise ning aitab kaasa 

koostööle. Samas tuleb jälgida, et suurt osa programmist ei rahastataks kaasrahastust vajavaid 

partnerlusvorme kasutades, sest see võib panna liiga suure koormuse riikide eelarvetele ning 

selle läbi piirata tipptasemel teadlaste osalusvõimalusi. 

 

1.20. Eesti toetab „Horisont 2020“ lähenemisviisi ühendada ja võimendada erinevaid 

koostööalgatusi ja –programme sh ühise kavandamise algatusi, nähes ette toetuse alates 

riiklike programmide koordineerimisest kuni ühiste konkursikutsete kaasrahastamiseni. 
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Peame oluliseks, et ka olemasolevad partnerlusvormid saavad taotleda „Horisont 2020“ 

toetust. 

1.21. Peame oluliseks, et partnerlused oleksid kõigile liituda soovijatele avatud ning liitumis- 

ja rahastamispõhimõtted oleksid selged ning läbipaistvad, et lihtsustada osalemist ning 

säilitada konkreetsete algatuste eesmärkide saavutamiseks vajalik paindlikkus. 
1.22. Eesti hinnangul tuleb tähelepanu pöörata liikmesriikide omafinantseerimist vajavate 

instrumentide ja partnerluste hulgale ning mõistlikule ja majanduslikult põhjendatud 

omafinantseerimise määrale, et riiklikele eelarvetele pandav surve  poleks 

ebaproportsionaalselt suur. 

 

Teadlaste töötasud 

Varasemates raamprogrammides osalemise käigus on probleemina üles kerkinud teadlaste 

töötasude suured erinevused liikmesriikide lõikes. Kuigi üldist valemit või etteantud 

palgamäära raamprogrammis töötasu arvestamiseks ei ole, peab töötasu määr olema 

põhjendatud – audiitorite jaoks on pädevaks põhjenduseks varasem töötasu sama töö eest ehk 

siis näiteks eelneva aasta keskmine töötasu. „Horisont 2020“ programmi üks põhieesmärke, 

ühtse teadusruumi loomine, peaks tähendama ka teadlaste võrdset kohtlemist nii tipptaseme 

kui töötasude osas. Praegune olukord töötab sellele põhimõttele vastu - ühelt poolt suurendab 

see ajude äravoolu Euroopa Liidu sees, teisalt aga on see takistuseks vastupidisele protsessile, 

kuna teadlased ei ole motiveeritud liikuma madalama palgakuluga regiooni, kuigi seal võivad 

tema erivaldkonnas olla teadustööks isegi paremad tingimused või parem teadustaristu.  

Üks võimalikke lahendusi oleks kasutada töötasude puhul Marie Curie programmis määratud 

töötasumäärasid ja koefitsiente. 7RP "Inimesed" programmis on Marie Curie tegevustes 

tööjõukulude arvestamisel teised alused kui ülejäänud raamprogrammis: teadlaste töötasude 

aluseks on tööprogrammis kehtestatud staažist sõltuvad määrad, mis korrutatakse läbi teadlase 

sihtriigi korrektsioonikoefitsiendiga
18

.  

 

1.23. Leiame, et kui programmi eesmärgiks on ühtse teadusruumi loomine ning sellel 

eesmärgil finantseeritakse ühiseid projekte ühesuguste kvaliteedinõuetega, siis on ebaõiglane 

kohalikust keskmisest palgatasemest lähtuv tasude kuluarvestuse süsteem. Programmis 

osalevate teadlaste töötasumäärade arvutamise alusena tuleks ühe võimalusena aktsepteerida 

Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud Marie Sklodowska-Curie meetmete töötasumäärade 

skeemi. 

 

Sooline võrdõiguslikkus 

Programmi „Horisont 2020“ raames arendatava tegevuse tulemusena peaks suurenema meeste 

ja naiste võrdõiguslikkus teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. Soolise ebavõrdsuse 

põhjuseid käsitletakse valdkondadevahelise teemana, et luua tasakaalu sugude vahel ning 

integreerida sooline mõõde teadustegevuse ja innovatsiooni kavandamisse ja sisusse. Võrdne 

kohtlemine ametipositsioonidele valimisel ja rahastamisel on väga oluline, kandidaatide 

hindamisel tuleb arvesse võtta nii vanemapuhkusel kui ka ajateenistuses veedetud aega ning 

võimalusel pakkuda töö- ja pereelu ühildamist soodustavaid meetmeid (paindlik ja osaajaga 

tööaeg, mõlema partneri karjääri toetavate mobiilsusskeemide rakendamine jne).  

Eesti jaoks on esmatähtis kvalifikatsioonil ja kompetentsil põhineva karjäärimudeli ja 

rahastamissüsteemi olemasolu. Naiste erikohtlemine ega kvootide seadmine ei saa olla 

omaette eesmärgiks atraktiivsete töötingimuste kujundamisel teaduses. Samal ajal on vaja 

                                                 
18

 Kasutatavad korrektsioonikoefitsiendid on samad, mida Euroopa Komisjon kasutab oma töötajate palkade 

arvestamisel. Korrektsioonikoefitsiendid kajastavad suhtelist elukallidust võrreldes Belgiaga. 
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koguda senisest enam soopõhiselt võrreldavaid andmeid probleemide väljaselgitamiseks ning 

edasiste sammude paremaks planeerimiseks. 

 

1.24. Eesti leiab, et “Horisont 2020“ rakendamisel tuleks pöörata tähelepanu soolise 

võrdõiguslikkusega seotud probleemidele ja soodustada naiste kandideerimist kõrgematele 

positsioonidele ning ühiskonna ja teadustegevuses aktiivselt kaasa lööma. Tähtis on selgete 

sotsiaalsete garantiide väljatöötamine ja teadlase elukutse populaarsuse tõstmine. 

 

Teaduse ja ühiskonna sidustamine 

Alates 5RPst on teaduse ja ühiskonna sidustamise meetmete rakendamisega seotud 

valdkonnad olnud koondatud eraldi alaprogrammidesse, soodustades sellega nii 

valdkondadevahelist rahvusvahelist koostööd kui üle-Euroopalist mõõdet teaduse ja 

ühiskonna sidustamisel (7RPs alaprogramm „Teadus ühiskonnas“). „Teadus ühiskonnas“ 

alaprogramm on nii Euroopa kui ka Eesti sotsiaalteadlastele ja teaduse populariseerijatele 

olnud oluline koostööprogramm. „Horisont 2020“ ettepanekus on teaduse ja ühiskonna 

sidustamise meetmed ümberkujundatud üksikuteks eraldiseisvateks horisontaalseteks 

tegevusteks ning suures osas laiali jaotatud erinevatesse „Horisont 2020“ programmi 

osadesse. Alaprogrammi kadumine võib nende valdkondade rahvusvahelisele koostööle 

mõjuda pärssivalt. Ühelt poolt võib selline killustumine teaduse ja ühiskonna sidustamise 

meetmed jätta piisava fokusseeritud tähelepanuta, teisalt on selle tulemusena programmi 

tekstidest välja jäänud mitmed olulised valdkonnad - näiteks teaduse ja ühiskonna vaheliste 

suhete üldine areng ja juhtimine, teaduse järelkasvu tagamine (töö noortega enne nn. 

teadmiste kolmnurka – kõrgharidus, teadus, ettevõtted – jõudmist), teaduse ja erinevate 

kommunikatsioonikanalite (meedia, populariseerijad, kodanikuühiskond) koostöö 

teadustulemuste viimisel ühiskonnani aga ka dialoogi loomisel ühiskonna ja teaduse vahel 

teadlaste kaasamist vajavate probleemide väljaselgitamisel.  

Uues raamprogrammis on vähe viiteid üldhariduse loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia 

valdkondade õppe kvaliteedi tõstmise, uuendamise ja arendamisvajadustele, mille läbi peaks 

tõusma noorte huvi nende valdkondade vastu ja tekkima eeldused teadlaskonna ja inseneride 

järelkasvu tekkeks. Kuna Euroopa Liit on huvitatud elanikkonna huvi kasvust teadus- ja 

innovatsioonialase tegevuse vastu, peab ka senisest enam toetama ja tunnustama aktiivseid 

teaduse populariseerijaid. Teaduse populariseerijaid tuleb rohkem tunnustada – üheks heaks 

võimaluseks oleks kuni 2007. aastani koos rahvusvahelise teaduskoostöö eest välja antud 

Descartes’i auhinnaga välja antud Euroopa teaduse populariseerimise auhinna (European 

Science Communication Prize) väljaandmise taastamine. 

 

1.25. Eesti ei toeta teaduse ja ühiskonna sidustamise meetmete killustamist üksikuteks 

eraldiseisvateks horisontaalseteks tegevusteks ning erinevatesse „Horisont 2020“ programmi 

osadesse jaotamist. 

 

VI. Teadusuuringute Ühiskeskus 

Teadusuuringute Ühiskeskuse (Joint Research Centre, JRC) eesmärk on pakkuda teaduslikku 

ja tehnilist tuge Euroopa Liidu poliitika määratlemisele, väljatöötamisele, rakendamisele ja 

seirele.  

Peame oluliseks, et Teadusuuringute Ühiskeskuse teadustegevus toetaks partnerlustealaste 

strateegiliste otsuste tegemist, arendaks edasi partnerluspõhimõtet ning analüüsiks 7.RPs 

saadud kogemusi otsustamaks, kus ja kuidas oleks võimalik partnerluspõhist lähenemisviisi 

kõige edukamalt kasutada. 
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VII. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 

EITi eesmärgiks on paremini integreerida teadmiste kolmnurga (kõrgharidus, teadus, 

ettevõtted) osapooli teadmiste ja innovatsiooni kogukondade (edaspidi TIK) (ingl k 

Knowledge and Innovation Community, KIC) kaudu. EIT on ELi tasandil uudne algatus, mis 

seob kogu uuendustsüklit haridusest ja teadmiste loomisest uute turuvõimaluste ja ettevõtete 

loomiseni.  

EIT toetub kahele põhimõttele: 1) sõltumatu EIT organisatsioon
19

, kes vastutab TIKide 

valimise eest, koordineerib neid paindliku raamistiku kaudu ja levitab TIKide parimaid 

juhtimis- ja rahastamismudeleid. EIT pikaajalised prioriteetsed valdkonnad, sh ülevaade 

kavandatud kõrgharidus-, teadus- ja uuendustegevusest seitsme aasta jooksul, määratakse 

kindlaks EIT raamstrateegiaga (Strategic Innovation Agenda, SIA).; 2) autonoomsed TIKid, 

kes määravad oma struktuuri ja töökorra ise. TIKid on juriidilised isikud, mis kujutavad 

endast 7–15 aastat kestvaid integreeritud pikaajalisi partnerlusi, mis ulatuvad üle mitme 

finantsraamistiku.  

Praegu on loodud 3 TIKi
20

, mille 16 koospaiknemiskeskuses on koondunud 195 partnerit, sh 

61 ülikooli, 51 teadusinstituuti, 73 ettevõtet ja 10 kohalikku/piirkondlikku asutust 12 riigist. 

Tegutsevates TIKides ei osale ükski Eesti asutus ega ettevõte, kuna nad ei osutunud tihedal 

konkursil valituks. Esimesed TIKid on olnud tegevad suhteliselt lühikest aega (1 aasta), selle 

aja jooksul on loodud kuus uut ettevõtet ja veel 50 on loomisel; ligi 700 magistri- või 

doktoriõppe üliõpilast on kandideerinud TIKi kaubamärgiga kursustele. Komisjon loodab, et 

aastaks 2020 annab EIT tõuke 600 uue ettevõtte loomiseks ning 25 000 tudengi ja 10 000 

tulevase doktori koolitamiseks uute õppeprogrammide alusel, milles on ühitatud tipptasemel 

teadus ja ettevõtluskomponent.  

Komisjoni eesmärk on EIT mõju kogu Euroopas märkimisväärselt suurendada. Soovitakse 

jagada TIKide kogemusi - nii parimaid tavasid kui ka saadud õppetunde. Kavas on luua 

süsteemid sellise teadmiste jagamiseks stipendiumide, vilistlasvõrgustiku ja sidusrühmade 

foorumi kaudu. Neid meetmeid täiendavad püüdlused muuta EIT juhtimine tõhusamaks ning 

seada sisse uus järelevalvesüsteem EIT ja TIKide tulemuslikkuse hindamiseks. 

Järelevalvesüsteem võimaldab EIT-l mõõta oma tulemuslikkust seatud eesmärkide ning 

Euroopa ja üleilmse tasandi parimate tavade taustal. „Horisont 2020“ raames on kavas luua 

veel 6 TIKi: 3 TIKi (tervislik eluviis, toorained, tulevikutoit) 2014. a ja 3 TIKi (linnaline 

liikuvus, lisaväärtusega tootmine ja arukad turvalised ühiskonnad) 2018. a  ning oluliselt 

suurendada EIT rahastamist (planeeritav kogueelarve on 2,8 mrd eurot
21

). Euroopa Komisjoni 

ettepanek suurendada EIT eelarvet järgmisel perioodil peaaegu 10 korda tekitab siiski 

küsimusi. EIT tegevused on reaalselt kestnud veidi üle ühe aasta, mistõttu hetkel on raske 

anda hinnangut sellise formaadi toimimise kohta pikas perspektiivis. 

 

1.26. Eesti toetab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarve kasvu eelarve 

ettepanekus kavandatud mahus tingimusel, et teadmiste ja innovatsiooni kogukonnad, nii 

olemasolevad kui loodavad, on avatud ning toetavad koostöös arendatud teadmiste ja 

kogemuste laiemat kättesaadavust. Teadmiste ja innovatsiooni kogukondade loomise ja 

laienemise protseduur peab olema kaasav, läbipaistev ja selgete reeglitega ning võimalikel 

osalejatel peab jääma piisavalt aega konsortsiumite moodustamiseks.  

                                                 
19

 EIT juhatusse ei kuulu ei komisjoni ega liikmesriikide esindajad. 
20

 Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise (ClimateKIC), tuleviku info- ja 

kommunikatsiooniühiskonna (ICT Labs) ja säästev energia (InnoEnergy). 
21

 EIT eelarvest 59% on kavandatud olemasolevate TIKide tegevuste toetamiseks, 35%  uute TIKide 

tegevusteks, 4% levitamis- ja teavitustegevusteks ning 2% halduskuludeks. 
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1.27. On oluline, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevused oleksid 

suunatud „Horisont 2020“ eesmärkide saavutamiseks, kuid samas ei dubleeriks teiste 

ühisalgatuste ja –partnerluste tegevusi. 

1.28. Leiame, et TIK-id peaksid oma tegevustega arendama innovatsioonikultuuri ja 

teadmiste kolmnurga osapoolte kokkuviimist kogu Euroopas ning leidma viise, kuidas 

erinevate piirkondade teadlasi tegevustesse kaasata. Regionaalne keskuste jaotus võiks olla 

Euroopa üldist taset ühtlustavaks ja edendavaks teguriks. 

 

VIII. „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad 

Osalemis- ja levitamiseeskirjades sätestatakse programmis osalemise tingimused ning 

programmi käigus tekkinud uue teadmuse levitamise reeglid. Eeskirjade eesmärgiks on tagada 

ühtne ja piisavalt paindlik õigusraamistik, mis lihtsustaks osalemist, looks nii teadusuuringuid 

kui ka innovatsiooni hõlmava ühtsema vahendite kogumi ning suurendaks teaduslikku ja 

majanduslikku mõju, vältides samas dubleerimist ja killustumist. 

Üks programm „Horisont 2020” eesmärke on lihtsustamine, mis peaks täiel määral kajastuma 

programmi ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja rakendamises. „Horisont 2020” 

osalemisreeglite lihtsustamisel on kolm peamist eesmärki: vähendada osalejate 

halduskoormust, kiirendada ettepanekute ja toetuste haldamise protsessi ning vähendada 

finantstoimingute puhul veamäära. Rahalise toetuse andmiseks ettenähtud keskmine aeg 

peaks võrreldes praegusega 100 päeva võrra lühenema.  

Lihtsustamise tulemusena peaks „Horisont 2020“ rahastusele olema kergem kandideerida, 

kaasneb oluliselt lihtsam kulude hüvitamine, kuna võetakse kasutusele ühtne kaudsete kulude 

arvestamise määr ja üksnes kaks rahastamismäära: üks teadusuuringutele ja üks 

tutvustamistegevusele. Eeskirjade ja kontrolli lihtsustamise kõrval tõhustatakse projektide 

rakendamise menetlusi ja protsesse. Osalejatele on ette nähtud üks juurdepääsukoht, taotluste 

ettevalmistamine nõuab vähem tööd ning kontrollimist ja auditeerimist on vähendatud. 

Täpsemalt näeb programm ette järgmised võimalused: 

- otsekulude lihtsam hüvitamine -  aktsepteeritakse üldiselt toetusesaaja tavapärast 

raamatupidamist; 

- keskmiste personalikulude kasutamise võimalus, mis antakse toetusesaajatele, kelle 

jaoks see on tavapärane arvestusmeetod; 

- tööaja arvestamise lihtsustamine - ajakasutuse registreerimiseks nähakse ette selged ja 

lihtsad miinimumnõuded; 

- üks ühtne hüvitismäär kõikide osalejate ja tegevuste puhul samas projektis; 

- Marie Curie nimeliste meetmete puhul ühikukulude ja ühtsete määrade süsteemi 

rakendamise jätkumine; 

- kogu projekti tulemuspõhine rahastamine ühekordsete summeeritud väljamaksetega 

teatud valdkondades; 

- ühtne kaudsete kulude arvestamise määr- toetuskõlblike kulude kindlaksmääramisel 

kohaldatakse kindlasummalist makset, milleks on 20% otsestest toetuskõlblikest 

kogukuludest,  

- programmi toetus võib ulatuda kuni 100%-ni kõigist toetuskõlblikest kogutuludest, 

ilma et see piiraks kaasrahastamispõhimõtte kohaldamist; 

- programmi toetust piiratakse maksimaalselt 70%-le meetme toetuskõlblikest 

kogutuludest kaasrahastusmeetmete puhul ning meetmete puhul, mis seisnevad 

peamiselt sellises tegevuses nagu prototüüpimine, testimine, tutvustamine, 

arendustegevus, katsetamine, tehnoloogia turustamine. 

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamisele suunatud Euroopa Liidu 

vahendite kasutamise reeglite ühtlustamise ja lihtsustamisega tuleb tegeleda pidevalt ja 

järjekindlalt. „Horisont 2020“ osalemisreeglite lihtsustamise  põhieesmärgid vähendada 
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osalejate halduskulusid, kiirendada kõiki taotluste ja töölepingutega seotud menetlusi ning 

vähendada finantstoimingute veamäära on väga olulised programmi edukaks toimiseks. 

 

1.29. Toetame uuendusi, mille tulemusena: 1) meetmete lõikes on ühtsed rahastamismäärad;  

2) projekti lõikes on ühtsed hüvitismäärad; 3) toetuse määr ulatub kuni 100%-ni; 4) kõikidele 

tegevustele kehtib ühtne kaudsete kulude määr . 

 

Raamprogrammi „Horisont 2020“ kõikide erieesmärkide juurde kuulub ka sihtotstarbeline 

toetus meetmetele levitamise, teabevahetuse ja dialoogi valdkonnas (kaasa arvatud avatud 

juurdepääsu andmine uurimistulemustele). „Horisont 2020“ kontekstis võetavate 

teabevahetusmeetmete eesmärk on avalikkuse teadlikkuse suurendamine teadustegevuse ja 

innovatsiooni kohta nii väljaannete, sündmuste, teadmisvaramute, andmebaaside, 

veebilehtede kui ka suhtlusmeedia kaudu. Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 

programmi „Horisont 2020” alusel toetust saavate meetmete ühine ülesanne.  

Eesti on võtnud sarnaselt ülejäänud Euroopaga eesmärgi liikuda teadustulemuste avatud 

juurdepääsu suunas. Sarnased tingimused on Eestis sisse kirjutatud ka uute institutsionaalsete 

uurimistoetuste tingimustesse (rakendub alates 2012. a). Oluline on rõhutada, et avatud 

juurdepääs rakendub peamiselt publikatsioonidele. See, kuidas teadusasutus teadustöö 

tulemused vormistab ja formaliseerib (kas publitseerib või patenteerib), sõltub teadustöö 

iseloomust ja eesmärgist, intellektuaalomandi haldamise strateegiast ning rahastaja seatud 

tingimustest. Suurematel Eesti teadusasutustel on oma intellektuaalomandi haldamise 

strateegiad välja töötatud ja rakendatud. Teadusasutustes loodud intellektuaalomand kuulub 

Eestis reeglina teadusasutustele, kelle ülesandeks on selle kaitsmise, avalikustamise ning 

kasutamise ja kommertsialiseerimise korraldamine. 

Teabe levitamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata meetmetele, mis ühendavad mitme eri 

projekti (sh teiste rahastamisallikatega projektide) tulemused, et koostada kasutajasõbralikke 

andmebaase ja aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest leidudest. Teadusprojektide 

uurimistulemuste ja –andmete pikaajalist säilitamise ja kättesaadavuse tagamiseks  tuleb 

Euroopa Liidu tasandil pöörata tähelepanu vajaliku taristu arendamisele. 

 

1.30. Eesti toetab eesmärki, mille kohaselt „Horisont 2020“ programmist rahastatud 

teadusuuringute tulemustele tuleb tagada avatud juurdepääs, arvestades autoriõiguse ja 

tööstusomandi käsitlemise üldpõhimõtteid ja erisusi. 

 

 

XI. Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm (2014–2018) 

Euratomi teadus- ja koolitusprogramm (2014–2018), edaspidi „Euratomi programm” hõlmab 

tuumaenergia (tuumasüntees ja tuuma lõhustumine) ja kiirguskaitse alaseid teadusuuringuid. 

Ettepanek on raamprogrammi „Horisont 2020” lahutamatu osa. Kavandatud Euratomi 

programm on selgelt seotud „Euroopa 2020“ strateegia ja strateegia „Energia 2020” 

eesmärkidega. Programmi abil rakendatakse juhtalgatust „Innovatiivne liit”, toetatakse 

kommertskasutusele eelnevaid ja poliitiliste otsuste tegemiseks olulisi teadusuuringuid ning 

hõlbustatakse tehnosiiret akadeemiliste ringkondade ja tööstussektori vahel. Euratomi 

asutamislepingu kohaselt kestavad tuumauuringute programmid kuni viis aastat. Euratomi 

programmi rakendatakse üheainsa määrusega. 

Eesti seisukohalt on õnnetuste ärahoidmiseks oluline pöörata tähelepanu tuumaohutuse ja 

kiirguskaitse vallas tehtavatele uuringutele. Oluline on tagada antud valdkondades järjepidev 

asjakohane koolitus ning teadustegevus.  
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Eelnõu kehtestamisega seotud majanduslikud kulud ja 

finantseerimisallikad ning kaasnevate võimalike õiguslike, majanduslike ja 

sotsiaalsete tagajärgede prognoos 
 

Õiguslike tagajärgede prognoos 

Eesti assotsieerus Euroopa Liidu T&A raamprogrammiga juba alates 5.RPst (1998-2002). 

Raamprogrammi kontaktorganisatsiooni rolli täidab SA Archimedes, kus töötavad ka enamus 

T&A kontaktisikutest. Seoses SA Eesti Teadusfond reorganiseerimisega sihtasutuseks Eesti 

Teadusagentuur alates 1.märtsist 2012.a, liiguvad Euroopa Liidu T&A raamprogrammi 

koordineerimise alased kohustused Eesti Teadusagentuuri. Konkurentsivõime ja 

Innovatsiooni raamprogrammi kontaktorganisatsiooniks on SA Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus. Seoses teaduse raamprogrammi, innovatsiooni osa konkurentsivõime ja 

innovatsiooni raamprogrammist (CIP) ja Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi 

(EIT)) integreerimisega ühtseks programmiks tuleb modifitseerida raamprogrammide 

siseriiklikku tugisüsteemi, et tagada integreeritud tegevuste ühtne ja koordineeritud juhtimine.  

„Horisont 2020“ tegeleb lahenduste otsimisega ka „Euroopa 2020“ strateegia poliitilistele 

prioriteetidele, mille laiahaardeliste ja keerukate probleemide lahendamine vajab teaduse 

panust. Need ühiskondlikud probleemid hõlmavad selliseid valdkondi, mis Eesti 

valitsemisstruktuuris langevad erinevate ministeeriumide haldusaladesse, seega on 

mõeldamatu nende probleemide lahendamises osalemine ilma vastavate ministeeriumide 

aktiivse osaluseta. Praegu selline võimekus puudub, mistõttu oleks vaja välja kujundada 

legaalne raamistik valdkondlike uuringute ja arendustööde korraldamise ja läbiviimise 

potentsiaali kasvatamiseks ministeeriumites ja teistes riigiasutustes. 

 

Majanduslike tagajärgede prognoos 

Nagu varemgi tasutakse raamprogrammi osavõtumaks Euroopa Liidu liikmemaksu osana, 

mistõttu selles osas olulist lisakoormust riigieelarvele ei kaasne. Kuna Euroopa Liidu 

raamprogrammi projektide rahastamine on reeglina konkurentsipõhine, st konkureeritakse 

taotlejatega teistest riikidest võrdsetel alustel, ei ole summad, mis saadakse Euroopa 

Komisjonilt (edaspidi EK) ette määratud ning sõltuvad nii taotluste tasemest (reeglina esitab 

taotluse erinevatest riikidest pärit partnerite konsortsium) kui konkursi suurusest. Vastavalt 

EK 2010. ja 2011.a ilmunud aruannetele ületab võrdsetel tingimustel teiste liikmesriikidega 

kvaliteedinäitajate alusel konkureerivate Eesti partnerite taotluste edukus EL27 keskmist, 

Eesti on kolme edukama uue liikmesriigi hulgas ning on absoluutsel juhtpositsioonil EK poolt 

edukatele projektidele eraldatud kogusumma poolest ühe SKP ühiku kohta, ületades Euroopa 

Liidu keskmist ligi 2,5 korda. Viimase näitaja poolest oli Eesti edukaim riik ka 6.RPs.  

Nominaalses vääringus ulatus Eesti partnerite rahastamine Euroopa Komisjoni poolt 5.RPs 

(1998-2002) 19,2 mln euroni, 6.RPs (2002-2006) 33,8 mln euroni ning 7.RP esimese viie 

aasta jooksul 54,9 mln euroni. Aastate lõikes on T&Ad Eestis rahastatud välismaistest 

allikatest 11-17% ulatuses T&A kogumahust, hinnanguliselt moodustavad raamprogrammide 

vahendid sellest ligikaudu poole. 

Siiski kuuluvad „Horisont 2020“ koosseisu ka niisugused riikide ühistegevust toetavad 

meetmed, kus partnerid lepivad kokku ühiseid huvisid kajastavad ja ühiseid probleeme 

lahendavad uurimisprogrammid, mida omalt poolt ka rahastatakse, kuid millele EK lisab 

täiendava rahastamise raamprogrammi eelarvest. Sellistes ühistegevustes osalemiseks on 

vajalikud täiendavad vahendid, mis on lülitatud riigieelarve lisataotlusesse alates 2014. 

aastast. 

Samuti on vajalik jätkata raamprogrammide tugitegevuste finantseerimist sihtasutustes Eesti 

Teadusagentuur ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.  
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Sotsiaalsete tagajärgede prognoos 

Arukad investeeringud, eelkõige teadusuuringutesse ja innovatsiooni, on olulised selleks, et 

säilitada kõrge elatustase ning samal ajal tegeleda kiireloomuliste ühiskondlike 

probleemidega, nagu kliimamuutused, vananev elanikkond või liikumine ressursitõhusama 

ühiskonna suunas. Teadusuuringud ja innovatsioon aitavad luua töökohti, saavutada heaolu, 

parandada elukvaliteeti ning pakkuda üleilmseid avalikke hüvesid. Tänu neile saavutatakse 

teaduslikud ja tehnilised läbimurded, mida on vaja kiireloomuliste ühiskonnaprobleemide 

lahendamiseks. Investeeringud kõnealuses valdkonnas toovad endaga kaasa ärivõimalusi, 

luues innovatiivseid tooteid ja teenuseid. 

Arvestades Eesti teadlaste ja ettevõtete raamprogrammides osalemise pikaajalist kogemust 

ning suhtelist edukust, võib eeldada, et uuel programmi perioodil aktiivne osalemine jätkub. 

Selle mõjul võib oodata Eesti teadlaste rahvusvaheline koostöö tihenemist, suuremat 

integreeritust Euroopa Teadusruumiga ning uute töökohtade teket. „Horisont 2020“ suur 

toetus innovatsioonile peaks kaasa aitama teadusmahukate VKEde arengule ning suuremat 

lisandväärtust andvate töökohtade loomisele. 

 

Eelnõu vastavus eesti seadustele  

Eelnõud on kooskõlas Eesti seadustega. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

Jaak Aaviksoo 

Haridus ja teadusminister 

 


