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Kosmos
Kosmoseteemades puuduvad kõrge prioriteetsusega failid. Teemasid ilmselt eesistumise sisuprogrammi ei jõua. Eeldatavasti peame EE PRES ajal tegelema järgneva kahe teemaga:
Keskmine prioriteetsus
• Euroopa kosmosestrateegia
• Galileo määruse vahehindamine



Kosmos
Euroopa kosmosestrateegia
• strateegia rakendamine on osa KOM 2017. a tööplaanivõtmealgatustest
• kantud KOM strateegilisest eesmärgist maksimeerida kosmosevaldkonda tehtud investeeringute tulemit uute töökohtade, teenuste ja innovatsiooni näol üldisemalt
• SK plaanib strateegia tutvustust töörühmades, MT plaanib NK järelduste koostamist
 2017 II pa: strateegia elluviimisega seotud  jätkutegevused

Galileo määruse vahehindamine
• hiljemalt 30. juunil 2017 esitab KOM EP-le ja NK-le Galileo ja EGNOSE määruse rakendamise hindamisaruande KOM teatise vormis eesmärgiga otsustada meetmete pikendamise, muutmise või peatamise üle
 2017 II pa: eeldatavasti arutelu ja NK järelduste koostamine EE PRES laual



Tööstus
Tööstuse teemades puuduvad kõrge prioriteetsusega failid. Teemasid täna sisuprogrammi kavandatud pole. Eeldatavasti peame EE PRES ajal tegelema järgnevate teemadega:
Keskmine prioriteetsus
• European Defence Action Plan (EDAP)
• Tööstuse digitaliseerimine



Tööstus
EDAP
• MT plaanib EDAP tutvustust oma 1. KVNis AOB punktina2017 II pa:
 1) Kui MT on jätnud mõned olulised aspektid EDAPisttöörühmades arutamata, võib LR-ide survel see EE lauale tulla. Samuti võib tulla surve NK järelduste koostamiseks
 2) EDAPi jätkutegevused võivad jõuda EE lauale

Tööstuse digitaliseerimine
• KOM poolt tuleb DSM mid-term review mais 2017
2017 II pa:
 Peaksime paketi rakendamisele tegema ülevaate ja NK järeldused. Kindlasti on järeldustest huvitatud üle poole LR-idest



Siseturg
Kõrge ja keskmise prioriteetsusega teemad, mis jõuavad eeldatavasti eesistumise sisuprogrammi:
• Euroopa jagamismajanduse tegevuskava
• Asukohapõhine piiramine (geoblokk)
• Teenuste pakett
• Jõustamispakett
• Mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve määrus



Siseturg: kõrge prioriteetsus
Jagamismajanduse tegevuskava
• KOM plaanib ca 2017. a I pooles tulla teatise juurde tagasi, analüüsida LRdepraktikaid ja hinnata seadusandliku algatuse vajadust2017 II pa:
 EE eesmärk on poliitiline debatt

Geoblokk
• 25.05.2016 esitas KOM ettepaneku põhjendamatu asukohapõhise piiramise lõpetamiseks osana e-kaubanduse meetmepaketist
• kompromisstekst on teemaks 28.11 KVNil
2017 II pa:
 EE eesmärk on lõpetada triloogid



Teenuste pakett: ettepanek 13.12.2017, kõrge prioriteetsus
Teavitamismenetlus
• teenustest teavitamise protseduuri muutmine, et vältida põhjendamatute nõuete kehtestamist ja soodustada teenuste vaba liikumist ELi ühtsel turulTeenuste kaart
• annab teenusepakkujale välisriigis võimaluse tõendada vastavust teenusepakkumise reeglitegaProportsionaalsuse testi juhised, sh reguleeritud kutsed
• sisu seotud teenustega, mitte kutsekvalifikatsioonid
2017 II pa:
 arutelud töögrupis, võib-olla triloogid



Jõustamispakett: 2017 algus, keskmine prioriteetsus
Single digital gateway
• internetipõhine infopunkt kogu ühtse turu piiriülese tegevusega seotud info ja abi jaoks

SOLVIT tegevuskava
• internetipõhine lahendus siseturuõiguse rakendamisega seotud probleemide lahendamiseks kohtuväliselt

KOM poolt tuleb DSM mid-term review mais 2017
2017 II pa:
 poliitiline debatt



Mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve määrus: kõrge prioriteetsus

ELi tasandil väga aktuaalne/tundlik teema (seotud Volkswageni emissiooniskandaaliga)
 2017 II pa: triloogid
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Kosmosevaldkond
• Kosmosenädal: 

– Satellite Masters Conference - kosmosetehnoloogia (Euroopa programmide Copernicuse ja Galileo) maapealsed rakendused, sihtrühm nii olemasolev tööstus kui ka eesrindlikud idufirmad
– Galileo- and Copernicus Masters Joint Awards Ceremony –kosmosevaldkonna ideede ja iduettevõtete Euroopa glamuurseim auhinnagala
– Let´s Embrace Space Conference - keskendub Horizon2020 projektidele, Space 4.0-le

• Korraldajad: Euroopa Kosmoseagentuur, KOM, MKM
• 06.–10.11.2017
• Eesti kontakt: Paul Liias, MKM



Innovaatiliste riigihangete teema
• Innovaatiliste riigihangete konverents (EAFIP 2017)
• 17.–18.10.2017
• Tallinn, Kino „Kosmos“
• Sisu:

– Innovaatiliste riigihangete teema sisu tutvustus ja analüüs
– Erinevate EU riikide seiresüsteemide võrdlus
– H2020 innovatsioonihangete call’id
– Professionaalne võrgustumine

• Euroopa kontakt: DG CONNECT
• Eesti kontakt: Paul Jaakson, MKM



Idufirmade valdkond
• Startup Nations Summit
• 20.–22.11.2017, eelneb vahetult VKE-de assambleele
• Suurim ülemaailmne idufirmade konverents, mida korraldab Global Entrepreneurship Network (GEN) 
• Osalevad idufirmade delegaadid ca 70 riigist üle maailma
• Keskne teema: digital disruption
• Korraldaja koos GENiga MKM ja Start-Up Estonia
• Eelmised toimunud: Kanadas, Malaisias, Koreas, Mehhikos, Iirimaal
• Eesti kontakt: Mikk Vainik, MKM



VKE-de valdkond
• VKE-de assamblee
• 22.–24.11.2017, Kultuurikatel ja Lennusadam
• Eeldatavalt ca 600 osalejat
• Esialgsed teemad: VKEde rahastamine, digitaliseerimine, siseturg, oskused, ettevõtlikkus / ettevõtlusharidus, alustamine ja iduettevõtlus, jagamismajandus jms
• Aasta olulisim VKE poliitikat käsitlev kõrgetasemeline konverents, mida korraldab KOM koos eesistujaga. 
• Eesti kontakt: Kaupo Sempelson, MKM



Tööstuse digitaliseerimise teema
• Manufuture 2017 / Tööstus 4.0: Tööstuse digitaliseerimine paralleelsessioonina
• 24.–25.10.2017
• Eesti kontakt: Rami Morel, MKM



Digitaalne transport
• Digitaalse transpordi konverents (ITS)
• 09.–10.11.2017
• Eeldatavalt ca 500 osalejat, võimalusel messiala ettevõtetele. 
• Esialgsed sisuteemad: 

– C-ITS delegeeritud aktid, 
– ITS  direktiivi uuendamine, 
– autonoomsed sõidukid (pakirobotid, autod, seadusandlus), 
– MAAS (mobility as a service), 
– transpordi digitaalsed andmed jne

• Eesti kontakt: Johann Peetre, MKM



Andmete vaba liikumise teema
• Digitaalse Ühisturu andmete vaba liikumise konverents
• 17.07.2017
• Eeldatavalt ca 400 inimest
• Sisu on üle ehitatud andmete vaba liikumise kolmele sambale: 

– Et kaoksid põhjendamatud asukohapõhised piirangud EL-is
– LR-ides rakendataks andmete ühekordse küsimise põhimõtet
– Isikutel oleks suurem otsustusõigus oma andmete kasutamise üle.

• Konverents on sisend järgmisel päeval toimuvale ministrite mitteametlikule kohtumisele.
• Eesti kontakt: Kaspar Kala, MKM



Küberturvalisuse valdkond
• Küberturvalisuse konverents
• 14.–15.09.2017, Swisshotel
• Eeldatavalt ca 400 inimest
• Konverents kajastab päevakajalisi teemasid: NIS ülevõtmine ja rakendamine, EL küberjulgeolekustrateegia, ENISA mandaadi uuendamisega seotud küsimused, tehnoloogiaväljakutsed (eHealth, blockchain, krüpto, IoT), elutähtsate  teenuste info- ja võrguturve.
• Eesti kontakt: Liis Rebane, MKM; Liia Areng, RIA



E-riigi valdkond
• E-maksude konverents
• 05.10.2017
• Swissotel
• Sisuteemadega enne 2017. aastat tõenäoliselt tegelema ei hakka
• Kersti Krause-Veebel, EMTA 



E-riigi valdkond
• E-valitsemise konverents
• 06.10.2017
• Swissotel
• Lisaks CIO-de kohtumine ja eGovernment SteeringBoard-i kohtumine
• Konverents on ministeriaal, selle raames on plaanis vastu võtta e-valitsemise deklaratsioon.
• Sisulised teemad: andmete vaba liikumine avalikus sektoris ning selle võimaldamise põhimõtted (once-only), avalikud teenused, arhitektuuri ja koosvõime küsimused 
• Kaspar Kala, MKM; TTÜ; LR-id; KOM



Maapõue ressursside valdkond
• Euroopa toormeinitsiatiivi mitteametlik konverents „Sustainable supply of aggergates in Europe“
• 17.11.2017
• Milline on ehitusmaterjalide nõudlus ja pakkumine Euroopas. Töötoad: (A) Tasakaalustatud keskkonna- ja majanduskaalutluste arvestamine kaevelubade menetluses; (B) Maavarade kasutamise planeerimine regionaalsel ja riiklikul tasandil
• Kalev Kallemets, MKM; Keskkonnaministeerium; Euroopa Ehitusmaterjalide Tootjate Liit; DG Growth


