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EL teaduspoliitika ja SFIC 
European Institutions 

• European Parliament 

• European Council  -  Competitiveness Council  -  COREPER  -  Research WP 

• European Commission 

…… 

European Commission  

• Horizon 2020 Programme Committees 

• Research Policy – European Research Area 

…… 

European Council 

• European Research AREA 

…. 

European Research Area Groups 

• ERAC 

• High Level Group for Joint Programming (GPC) 

• Strategic Forum for International S&T Cooperation 

• European Strategy Forum on Research Infrastructures 

• Steering Group on Human Resources and Mobility 

• Knowledge Transfer Group 

• Helsinki Group 



Euroopa teadusruum 

• 2000.a. Euroopa Komisjon avaldas  oma teates 
“Euroopa teadusruumi suunas” Euroopa teadusruumi 
kontseptsiooni : 

 

• ERA ideeks on luua Euroopas teadmiste ühisturg, kus  
teadlased, tehnoloogiad, teadmised  saavad vabalt 
ringelda.  Selle loomiseks peeti oluliseks tõsta Euroopa 
riikide ja Euroopa Liidu teaduspoliitikate kooskõlalisust. 
Regionaalsed ja riiklikud teadusprogrammide ja 
poliitikad peaksid läbi EL tasemelise koordinatsiooni 
kaudu olema omavahel paremini seotud. 

 



Euroopa teadusruum - Ljubljana protsess 

2008. a. algatati  nn Ljubljana protsess: 
 
Hästiorganiseeritud partnerlus liikmesmaade ja assotsieerunud maade 
ning Euroopa Komisjoni vahel, et vahetada informatsiooni ja juhtida 
tegevusi koordineeritult 
 
 Ühine pikaajaline visioon Euroopa teadusruumist, mis peaks olema 
aluseks tulevikus planeeritud tegevustele 
 
 ERA parem juhtimine, eriti poliitiline juhtimine liikmesmaade 
ministeeriumide ja EL tasemel   (CREST reorganiseerimine - ERAC)  



ERA 5 initsiatiivi (1) 
1. Euroopa koostöö teadlaste jaoks 
– Euroopa peaks olema andekatele teadlastele atraktiivne 
– Mobiilsus asutuste, sektorite ja riikide vahel 
– Mida teha? (Täpsemalt ‐ Biltigen‐ Gago raport 4. Mai 2009) 
– Avatud konkursid ja grantide portatiivsus 
– Sotsiaalsed garantiide süsteem (täiendavad pensionid?) 
– Head töötingimused ja töölepingu tingimused 
– Teadlaste ettevalmistamise ja enesetäiendamise parandamine 
 

2. Ühisprogrammeerimine 
– Üksikute riikide võimed lahendada suuri probleeme on väikesed, ressursid killustatud, sh riiklikud 
teadusprogrammid 
– Teadus ja tehnoloogia peavad kaasa aitama väga suurte ühiskonna ees seisvate probleemide 
lahendamisele. Järeldus: suuri probleeme vaja lahendada ühiselt. E. Komisjon otsus ühisprogrammeerimise 
kohta juuli 2008, Nõukogu otsus dets 2008. 
 - GPC‐ 2008 jaanuar‐ ühisprogrammeerimise töörühm, riikide esindajad määratud  

 
3. Tipptasemel infrastruktuurid 
ESFRI teekart, riiklikud teekaardid 



ERA 5 initsiatiivi (2) 

4. ERA avatus ülejäänud maailmale 
 
– Globaliseerumine ja globaalprobleemid (n kliimamuutused, energiajulgeolek) 
– Uute tugevate partnerriikide esile kerkimine  
– Globaalne teadmiste siire 
– Ühine suhtlemine kolmandate riikidega (st dubleerimise kahandamine 
välissuhtluses). Selles pole praegu peaaegu mingeid märke. 
• Rahvusvahelise koostöö strateegiafoorum (SFIC), ‐ moodustatud jaanuar 2009. 
Eesmärk. Leida ühised viisid koordineeritud või ühisteks initsiatiivideks suhetes 
kolmandate maadega ja rahvusvahelistel foorumitel. 
 

5. Tehnoloogiasiire ja intellektuaalomand 



 
Kuidas SFIC töötab? 
  

• SFIC on organisatsiooniline EL liikmesriikide ja RPga 
assotsieerunud riikide vaheline koostöövorm Euroopa 
rahvusvahelise teaduskoostöö kolmandate riikidega 
elluviimiseks; 

• SFIC on kõrgetasemeline foorum, mis koosneb liikmesriikide ja 
Euroopa Komisjoni kui võrdsete partnerite esindajatest. 
Nõukogu otsus SFICi loomise kohta 2.detsembril 2008.a.; 

• SFIC võimaldab riikidel ja Komisjonil üheskoos vastu võtta 
strateegilisi prioriteete rahvusvaheliseks teaduskoostööks, 
lubab rahvusvahelist teaduskoostööd läbi viia enam 
sidusamalt ühendades teadmisi ja ressursse; 

• SFICi tööd juhatab liikmesriigi esindaja, kes valitakse kohale 
kaheks aastaks; 

• SFIC annab iga aasta oma tegevusest aru Nõukogule ja 
Komisjonile (esimene aruanne kinnitati Aprillis 2010). 

 



  

•  SFIC juhindub oma töös Nõukogu poolt antud 
mandaadist (2.12.2008 KVN) 

Objective:  

    To facilitate the further development, implementation 
and monitoring of the international dimension of ERA 
by the sharing of information and consultation 
between the partners (Member States and the 
Commission) with a view to identifying common 
priorities which could lead to coordinated or joint 
initiatives, and coordinating activities and positions vis-
à-vis third countries and within international fora. 

 



   
 

Main activities: 
•  systematically sharing and structuring information on the S&T 

cooperation activities and objectives (whether ongoing or planned) 
of the various partners, 

•  pooling relevant knowledge concerning third countries, in particular 
analyses of their S&T resources and capabilities, 

•  ensuring regular consultation between the partners in order to 
identify their respective objectives and common priorities in terms 
of S&T cooperation with third countries (‘what and with whom?’), 

•  where appropriate, coordinating activities of a similar nature 
implemented by Member States and the Community (with variable 
geometry), 

•  if necessary, proposing initiatives to be implemented with 
appropriate ways and means, 

•  networking of Member States' and the Commission's scientific 
advisors in key third countries. 
 



   
• SFIC leppis kokku samm-sammulises (step-by-step 

approach) lähenemises, alustades oma tööd piloot 
projektidega, mis viiakse muutuva kooslusega 
(variable geometry); 

• Pilootprojektidega omandatud kogemused saavad 
aluseks üldisemale EL rahvusvahelise koostöö 
strateegiale. Pilootprojektid loodi kolme erineva 
riikide rühma korral: tööstusriigid, arenevad/BRIC 
riigid ja arenguriigid, seejuures lähenetakse neile 
erineval viisil; 

• Lisaks, tegeleb SFIC strateegiliste multilateraalsete 
ja bi-regionaalsete suhete küsimustega  (EL-Aafrika, 
EL-Ladina Ameerika); 
 



SFICi tegevuse näited 

•  India pilootalgatus 

• Lähenemine Hiinale 

 



India pilootalgatus 
• India pilootalgatuse teemaks valiti „veega seotud 

väljakutsed“. Teema formuleeriti väga laialt, et 
võimaldada kaasata erinevaid teadusvaldkondi; 

• Pilootinitsiatiivi läbiviimisel kasutati oluliselt EL ja 
liikmesriikide Indias paiknevate teadusnõunike abi; 

• Pilootalgatus kasutas ka eelneva CREST-OMC 
teaduse rahvusvahelistumise töörühma töö 
tulemusi; 

• SFIC analüüsis senist Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriikide bilateraalset teaduskoostööd Indiaga; 

• India pilootalgatus viidi läbi erinevate tegevuste 
kaudu. Komisjoni ja liikmesriikide esindajatest 
moodustati SFIC-India tehniline grupp. 
 



 
Lähenemine Hiinale     
 • Hiina korral valiti välja strateegilisem lähenemisviis. 

Lepiti kokku kõigepealt ette valmistada põhjalik 
ülevaade Hiina teadus- ja arendustegevuse poliitikast ja 
korraldusest; 

• SFIC kavatseb ette valmistada erinevate 
koostöömeetmete loomise ja sujuva rakendamise; 

• Hiina teaduse kaardistamise kohta korraldatakse 
konverents; 

• Lähenemisel Hiinale kasutatakse India pilootprojektist 
saadud kogemusi, reaalne koostöö Hiinaga SFIC 
algatuste kaudu algab hiljem; 

 



2014 activities 

• New Rules of Procedures 

• New small Steering Board – Chair, vice chair, 

chairs of WGs, Commission, Council Secretariat 

• Mandates for WGs on Brazil, China, US and Russia 

• Mandate for WG on Common Principles 

• Contributing to the Multi-Annual Roadmaps - 
workshop 

• SFIC Self-assessment 

 



 
SFIC kui EL/liikmesriikide partnerlus 
 
• Esimesed kogemused näitavad, et SFIC on 

sobiv koht rahvusvahelise teaduskoostöö 
koordineerimiseks; 

• Innovaatilise Liidu juhtalgatus juhib 
tähelepanu rahvusvahelise teaduskoostöö 
tähtsusele. SFIC saab anda olulise panuse EL 
liikmesriikide ühiste seisukohtade 
saavutamiseks, mis on vajalik suhtlemisel 
kolmandate riikidega.   

 



Suggestions for improvements (RWGVenice) 

1. Involvement of more SFIC Members and 

Observers in SFIC activities 

2. Networking and interaction with other 
stakeholders 

3. Analytical capability 

4. Horizontal issues vs country specific 

5. Impact of activities 



Planned activities 2015/16 

(most activities contribute to the ERA Roadmap) 
• Interaction with other ERA-related groups (GPC) 
• Country WGs – according to mandates 
• Coordination of EU/MS activities with country x, 
support to policy dialogues – multi-annual 
roadmaps 
• Input from SFIC on activities in support of policy 
dialogues (support facility) 
• Indicators – monitoring of ERA 
• SFIC Toolbox 



Report on the implementation of the EU Strategy for 
International cooperation in Research & Innovation 

•  Strategic priority setting and the Roadmaps:  

 

• 11 Roadmaps: 9 countries (Brazil, Canada, China, Japan, India, 
Russia, south Africa, south Korea and the United States); 2 
regions (Southern Mediterranean and Eastern Partnership) 

• Other partners: Australia, Mexico, New Zealand, Africa region, 
Gulf region, Latin America, South East Asia 

• Countries Associated to H2020: participation into H2020 on 
the same level as EU Member States 


