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TEADUSUURINGUTE JA
TEHNOLOOGIAARENDUSE POLIITIKA

Euroopa teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse poliitika on Euroopa õigusloome oluline
osa ühenduse esimestest aluslepingutest alates. Seda laiendati 1980. aastate alguses,
mil kehtestati Euroopa teadusuuringute raamprogramm. Alates 2014. aastast rahastatakse
ELi teadusuuringuid enamjaolt programmist „Horisont 2020“, ELi 8. teadusuuringute ja
innovatsiooni raamprogrammist aastateks 2014-2020, mille eesmärk on tagada Euroopa
globaalne konkurentsivõime.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 179–190.

EESMÄRGID

Pärast ühtse Euroopa akti vastuvõtmist on liidu teadus- ja tehnoloogiapoliitika eesmärk
olnud tugevdada Euroopa tööstuse teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid ning toetada selle
konkurentsivõime suurendamist rahvusvahelisel tasandil. Ühtlasi on Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklis 179 öeldud: „Liidu eesmärk on tugevdada oma teaduslikke ja tehnoloogilisi
aluseid, luues Euroopa teadusruumi, kus teadlased, teaduslik teave ja tehnoloogia vabalt
liiguvad“.

SAAVUTUSED

A. Teadusuuringute raamprogrammid
Esimene raamprogramm asutati 1983. aastal neljaks aastaks. Järgmise 30 aasta jooksul
on Euroopa teadus- ja innovatsioonipoliitika rakendamist rahaliselt toetatud järjestikuste
raamprogrammidega. Raamprogrammidest on saanud Euroopa teaduskoostöö oluline osa
ning nende suurus, ulatus ja ambitsioonid on järk-järgult kasvanud. Muutunud on ka
raamprogrammide eesmärk – piiriülese teadus- ja tehnoloogiakoostöö toetamiselt on nüüdseks
üle mindud tõeliselt üleeuroopalisele tegevuse ja meetmete kooskõlastamisele. „Horisont 2020“,
8. raamprogramm, on senistest suurim ja ambitsioonikaim ning selle eelarve on ligi 80 miljardit
eurot. Teadusuuringutega seotud võimalusi pakuvad ka muud ELi programmid, sh Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondid, COSME, Erasmus+, programm LIFE, Euroopa ühendamise
rahastu ja ELi terviseprogrammid.
B. (Rahvusvaheline) kooskõlastamine ja koostöö
Euroopa teadusruumi võrgustik (ERA-NET) käivitati 2002. aastal, et toetada liikmesriikide
ja assotsieerunud riikide riiklike ja piirkondlike teadusprogrammide kooskõlastamist ja
koostööd võrgustike loomise, samuti programmide vastastikuse avamise ja ühismeetmete
rakendamise abil. Samas kooskõlastamise ja koostöö vaimus hõlmab programm „Horisont
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2020“ ka riiklikult rahastatud teadusuuringute üleeuroopaliseks kooskõlastamiseks loodud
valitsustevahelise teadus- ja tehnikakoostöö raamistiku COST tegevuskulusid. Selle abil
prognoositakse ja täiendatakse ELi raamprogrammide tegevust. „Horisont 2020“ meetmeid
koordineeritakse veel valitsustevahelise algatusega EUREKA, et edendada rahvusvahelist
turusuunitlusega teadus- ja uuendustegevust. EUREKA kaudu toovad teadusorganisatsioonid ja
tööstusettevõtted turule uusi tooteid, protsesse ja teenuseid.
C. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) loodi 2008. aastal, et tugevalt
lõimitud teadmis- ja innovaatikakogukondi asutades edendada maailmatasemel innovatsiooni
ja saavutada häid tulemusi. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad koondavad kõrgkoolide
esindajaid, teadlasi ja ettevõtjaid, et luua uuendusi ja uudseid innovatsioonimudeleid, mis
võivad teistele eeskuju anda.
Osalemine
Tüüpilisse Euroopa Liidu rahastatavasse projekti on kaasatud juriidilised isikud, st
ülikoolid, teaduskeskused, ettevõtted (kaasa arvatud väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtted – VKEd) ning mitme liikmesriigi, samuti assotsieerunud ja kolmandate riikide
teadlased. Raamprogrammi rakendatakse eriprogrammide kaudu. Liidul on mitmeid vahendeid
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse eesmärkide saavutamiseks järgmiste eriprogrammide
raames:
— Teadusuuringute Ühiskeskuse otsesed meetmed, mida liit täielikult rahastab;

— kaudsed meetmed, mis võivad olla järgmised: (i) teaduskoostööprojektid, mida
viivad ellu liikmesriikide, assotsieerunud ja kolmandate riikide juriidiliste isikute
konsortsiumid; (ii) tippkeskuste võrgustikud (ühised uurimisprogrammid, mida rakendab
mitu teadusorganisatsiooni, kes tegutsevad asjaomases valdkonnas ühiselt); (iii)
koordineerimis- ja toetusmeetmed; (iv) üksikprojektid (toetus nn eesliiniuuringutele) või
(v) teadlaste koolitamiseks ja karjääri kujundamiseks antav toetus, mida kasutatakse
peamiselt Marie Skłodowska-Curie meetme rakendamiseks.

PROGRAMM „HORISONT 2020“

Novembris 2011 esitas komisjon 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020“
seadusandliku paketi. „Horisont 2020“ on ELi esimene teadusuuringute ja innovatsiooni
lõimimise programm, kus on suurendatud toetust avaliku ja erasektori partnerlustele ja
uuenduslikele VKEdele ning rahastamisvahendite kasutamisele.
Programmis „Horisont 2020“ võetakse kasutusele ühtsed eeskirjad, mis olukorda tunduvalt
lihtsustavad, ning püütakse ühiskonna probleeme lahendada teadusuuringute ja turu vahelise
lõhe vähendamisega, näiteks aidates innovaatilistel ettevõtjatel töötada oma tehnoloogiliste
uuenduste põhjal välja tõelise kaubanduspotentsiaaliga tooteid. Selline turupõhine käsitus
hõlmab partnerluste loomist erasektori ja liikmesriikidega, et kindlustada vajalikud vahendid.
Programmis „Horisont 2020“ täpsustatakse eesmärke, lihtsustatakse menetlusi ning püütakse
vältida dubleerimist ja killustatust. Lisaks pööratakse tähelepanu VKEde ja tööstuse,
naisteadlaste, uuemate liikmesriikide ja kolmandate riikide osaluse laiendamisele ELi
programmides. Programmiga „Horisont 2020“ püütakse ühtlasi saavutada, et ettevõtjad,
investorid, avalikud asutused, teadlased ja poliitikakujundajad teadustulemusi rohkem
kasutaksid.
„Horisont 2020“ on liigendatud kolmeks sambaks:
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— Tipptasemel teadus. See toetab ELi üleilmset juhtpositsiooni teaduses, kasutades 24,4
miljardi euro suurust sihtotstarbelist eelarvet, mis hõlmab ka Euroopa Teadusnõukogule
eraldatavate vahendite 77%-list kasvu.

— Juhtpositsioon tööstuses. Juhtpositsiooni tööstusinnovatsiooni alal püütakse tagada 17,01
miljardi euro suuruse eelarve abil. See hõlmab 13,5 miljardit eurot investeeringuid
peamistesse tehnoloogiavaldkondadesse, kapitali paremat kättesaadavust ja VKEde
toetamist.

— Ühiskonnaprobleemid. 29,68 miljardit eurot on eraldatud Euroopa ühiskonna
seitsme probleemivaldkonna jaoks: tervishoid, rahvastikumuutused ja heaolu; toiduga
kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus;
turvaline, puhas ja tõhus energia; arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport;
kliimameetmed, ressursitõhusus ja tooraine; Euroopa muutuvas maailmas – kaasav,
uuendusmeelne ja järelemõtlik ühiskond; turvaline ühiskond, kus kaitstakse Euroopa ja
selle kodanike vabadust ja turvalisust.

Programmi „Horisont 2020“ kolme samba raames käsitletakse mitmeid prioriteete.
Need hõlmavad soolist võrdõiguslikkust ja soomõõdet teaduses, sotsiaal-, majandus- ja
humanitaarteadusi, rahvusvahelist koostööd ning Euroopa teadusruumi ja juhtalgatuse
„Innovaatiline liit“ toimimise ja saavutuste toetamist, samuti muude strateegia „Euroopa 2020“
juhtalgatuste (nt digitaalse tegevuskava) toetamist. Loodud on ka sihtotstarbelised eelarved
„Tipptaseme levitamine ja osaluse laiendamine“ ning „Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna
heaks“.
Et VKEsid osalema ergutada, tegi komisjon ettepaneku luua sihtotstarbeline rahastamisvahend,
millest antakse tagastamatut abi uurimis- ja arendustegevuseks ning selle tulemuste
kaubastamiseks, seda nii kapitali kättesaadavaks muutmisega (varase ja kasvufaasi
investeeringute rahastamine) kui ka laenuvõimaluste loomisega (laenud ja tagatised).
Novembris 2013 võttis parlament vastu mitmeaastase finantsraamistiku, millega programmile
„Horisont 2020“ eraldati 77 miljardi euro suurune eelarve (2013. aasta hindades). Juunis 2015,
mil võeti vastu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), vähenes see summa siiski
74,8 miljardi euroni.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on üle 20 aasta edendanud üha ulatuslikumat ELi teadusuuringute
ja tehnoloogiaarenduse poliitikat ning nõudnud liikmesriikides teadusuuringutele tehtavate
kogukulutuste olulist suurendamist, et säilitada ja tugevdada Euroopa rahvusvahelist
konkurentsivõimet. Parlament on toetanud ka tihedamat koostööd ELi mittekuuluvate
partneritega, struktuurifondide ja raamprogrammide meetmete tihedat lõimimist ning
sihipärast tegevust VKEde optimaalseks kaasamiseks ja nõrgemate, ent paljutõotavate
ettevõtjate osalemise hõlbustamiseks. Lisaks on parlament nõudnud menetluste
lihtsustamist ja raamprogrammide paindlikkuse suurendamist, et oleks võimalik vahendeid
perspektiivikamatesse valdkondadesse ümber suunata ja reageerida muutuvatele tingimustele
ning teadusuuringute uutele eelisvaldkondadele.
Programmi „Horisont 2020“ paketi üle peetud kolmepoolsetel läbirääkimistel, mille tulemusena
2013. aasta juunis nõukoguga kokkulepe saavutati, õnnestus parlamendiliikmetel lisada
ettepanekusse mitmeid muudatusi, millest tähtsamad olid kaks uut eesmärki omaette struktuuri
ja eelarvereaga:
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— tugevdada teadlaste ja ühiskonna dialoogi ja koostööd ning muuta teaduskarjäär noortele
huvipakkuvamaks;

— laiendada programmis osalejate ringi institutsioonidevaheliste töörühmade moodustamise,
teadustöötajate partnerluse ja kogemuste vahetamise teel.

Lisaks eraldatakse VKEdele vähemalt 20% kahe samba („juhtpositsioon tööstuses“
ja „ühiskonnaprobleemid“) eelarvete kogusummast. 7% nende kahe samba eelarvete
kogusummast eraldatakse uuele sihtotstarbelisele VKEde rahastamisvahendile, mille eesmärk
on suurendada VKEde osalemist programmist „Horisont 2020“ rahastatavates projektides (nt
muutes teadusuuringute tellimise vähem teadusmahukatele VKEdele lihtsamaks ja toetades
nende koostööd). 2015. aastal käivitati uus innovatsiooni kiirtee, et lühendada aega, mis
kulub ideest selle realiseerimiseni turul, ning suurendada VKEde ja tööstuse kaasamist.
Programmi „Horisont 2020“ rahastatavate teadusuuringute tulemuste üldkättesaadavus on
enamasti kohustuslik.
Suurte, väikeste ja keskmise suurusega projektide vahel tasakaalu saavutamiseks on 40%
tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate eelarvest (kuulub 1. samba alla) ette nähtud
koostööprojektide lihtsaks, avatud ja paindlikuks rahastamiseks (algatus „FET Open“). Lisaks
eraldasid parlamendiliikmed 85% energiaprobleemide eelarvest (kuulub 3. samba alla) muu kui
fossiilkütustest saadava energia uuringuteks.
EFSI 2015. aasta eelarve läbirääkimistel õnnestus parlamendil vähendada programmi „Horisont
2020“ maksimaalset toetust EFSI-le 2,7 miljardilt eurolt 2,2 miljardile eurole. Need kärped
ei puudutanud Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie meedet ega programmi
„Tipptaseme levitamine ja osaluse laiendamine“, vaid peamiselt programme „Tipptasemel
teadus“ (kärbe 209 miljonit eurot), „Juhtpositsioon tööstuses“ (kärbe 549 miljonit eurot) ja
„Ühiskondlikud probleemid“ (kärbe miljard eurot).
Et avaliku ja erasektori partnerluste arv programmi „Horisont 2020“ rakendamisel liiga suureks
ei paisuks, on hakatud selliste struktuuride moodustamist ja toimimist rangemalt hindama.
Tuleks märkida, et 2017. aasta kolmandas kvartalis on kavas programmi „Horisont 2020“
vahehindamine. See aitab parandada programmi rakendamist ning annab kindla tõendibaasi
tulevase tegevuse ja algatuste kavandamiseks. Vahehindamise tulemusi kasutatakse üheksanda
raamprogrammi ülesehituse ja sisu kavandamiseks. Raamprogrammi käsitlev ettepanek
kavatsetakse avaldada 2018. aasta esimesel poolel.
Järgneb parlamendi mõningate hiljutiste raamprogrammi „Horisont 2020“ teemaliste
resolutsioonide ja raportite loetelu:
— 2016/2147(INI), resolutsioon programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta

seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga, tööstuse, teadusuuringute
ja energeetikakomisjon, raportöör: Soledad Cabezón Ruiz;

— A7-0002/2013, 8. jaanuar 2013, raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus,
millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi
Horisont 2020 rakendamise eriprogramm; (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 –
2011/0402(CNS)), tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, raportöör: Maria Da
Graça Carvalho;

— A7-0427/2012, 20. detsember 2012, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020; (COM(2011)0809 – C7-0466/2011
– 2011/0401(COD)), tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, raportöör: Teresa
Riera Madurell;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
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— A7-0428/2012, 19. detsember 2012, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogrammi „Horisont 2020“ (2014-2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad;
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)), tööstuse, teadusuuringute ja
energeetikakomisjon, raportöör: Christian Ehler;

— Resolutsioon P7_TA(2011)0401, 27. september 2011, Roheline raamat. „Probleemid
ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise
raamistiku arendamine“.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0810
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