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ELi raamprogrammides osalemise lihtsustamine – pidev ülesanne 

ELi raamprogrammides osalemise lihtsustamine on olnud pideva arutelu teema, mis sai alguse 
kohe pärast seda, kui EL viis sisse teadustöö rahastamise programmid. Viimasel kahel aastal 
on parlament komisjonilt korduvalt palunud olulist edasiminekut lihtsustamise osas, et 
parandada huviliste juurdepääsu ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise vahenditele 
ning suurendada programmide atraktiivsust. Parlamendi aruannetes seitsmenda 
raamprogrammi vahehindamise (2011/2043(INI)), teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise (2010/2079(INI)) ja Roheline raamat „Probleemid ja võimalused” 
kohta (2011/2107(INI)) on tehtud arvukalt konkreetseid soovitusi ja ettepanekuid, mis tuleb 
nüüd sätestada programmi „Horisont 2020” õigusaktides. 

Lisaks teadusuuringute rahastamise ühtlustamisele ELi tasandil võib lihtsustamises kõige 
paremaid tulemusi saavutada eelkõige nende sätete asjaomase sõnastamisega, mis on ette 
nähtud lisada finantsmäärusesse ja osalemiseeskirjadesse. Siinkohal tahaks raportöör veel 
kord rõhutada, kui oluline on saavutada lihtsustatud ja ühtsem finantsmäärus, mille üle peavad 
praegu kolmepoolseid läbirääkimisi parlament, komisjon ja nõukogu. Ta avaldab lootust, et 
täielikult rakendatakse kõik parlamendi nõutud lihtsustamise meetmed, eelkõige need, mille 
eesmärk on selliste sätete lihtsustamine, mis on ette nähtud teadustöö ja innovatsiooni 
rahastamiseks.

Sellega seoses peab raportöör tervitatavaks „2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku lihtsustamise kava” (COM(2012)0042), mis näitab selgelt komisjoni suurt 
panust lihtsustamisse. Ta usub, et komisjoni kava võtta kasutusele tulemustabel 
lihtsustamiskava rakendamisel tehtud edusammude jälgimiseks võib otsustusprotsessi toetada. 
Raportöör avaldab aga lootust, et komisjoni kavatsus ,,vankumatult kaitsta /.../ esitatud 
lihtsustamisettepanekuid” ei takista parlamendi ja nõukogu õiguslikke kohustusi 
teadusringkondadele vajaliku tegeliku lihtsustamise saavutamisel. 

Kas lihtsustamise osas on läbimurre juba saavutatud?

Raportöör peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut „Teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammis Horisont 2020 osalemise ja tulemuste levitamise eeskirjade” kohta, mis on 
oluline samm edasi, kuna selles käsitletakse teadusringkondade kiireloomulisi vajadusi ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise valdkonnas. Eriti kiiduväärseks peab ta järgmisi 
aspekte:

 ühtne eeskirjade kataloog, mis sõltumata rahastamisasutusest kehtib raamprogrammis 
,,Horisont 2020” osalejate kõigi meetmete, kaasa arvatud Euratomi rahastamise kohta;

 vähendatud nõudmised ajaarvestussüsteemi osas (ajaarvestussüsteem ei kehti isikutele, 
kes töötavad üksnes meetme jaoks (raamprogrammi /RfP/ Horisont 2020 /H2020/ 
artikkel 25), VKEde omanike ja teiste füüsiliste isikute ühikuhindade astmik 
(raamprogrammi /RfP/ Horisont 2020 /H2020/ artikkel 26) jne);

 toetusesaajate tavapärase raamatupidamise ulatuslikum aktsepteerimine; 
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 käibemaksu lisamine toetuskõlblike kulude määratlemisse;

 ühtne kasutajasõbralik IT platvorm – keskne kontaktpunkt osalejatele;

 taotlejate võrdne kohtlemine, hoolimata asukohast ja tegevusvaldkonnast (RfP H2020 
artikkel 6).

Siiski on paljud üksikasjad komisjoni ettepanekus kas liiga ebamäärased või vastuolulised 
ning vajavad seetõttu põhjalikumat arutelu. Järgnevalt esitatakse teemad, mis tuleks raportööri 
arvates edasistes aruteludes veel kord läbi vaadata.

Ühtne rahastamismäär kõikidele osalejatele

Ettepanek kohaldada kõikidele osalejatele ühtne, üksnes tegevuse liigist sõltuv hüvitismäär –
100+20 % teadusuuringutega seotud meetmeteks või 70+20% turulähedasteks meetmeteks –
tundub kujutavat endast üldist sammu programmi haldamise lihtsustamise suunas. 
Konkreetsed mõjud taotlejatele ja hüvitise saajatele ei ole aga üheselt mõistetavad ja vajavad 
seetõttu täiendavat selgitust. 

Mõnedelt olulistelt teadusasutustelt saadud tagasiside on juba näidanud, et esitatud 
rahastamise määradel, mis on seotud asutuse suuruse, tegevuse olemuse ja kaudsete kulude 
tasemega, oleks erinev mõju üldisele rahastamise tasemele. Seetõttu palutakse komisjonil 
töötada välja mudelarvutused, mis annavad programmis osalejatele ettekujutuse esitatavate 
rahastamismehhanismide võimalikest mõjudest ning on aluseks võimalikele edasistele 
muudatustele selles valdkonnas.

Kindlasti tuleks kaaluda võimalust luua teatud osalejatele, nagu mittetulunduslikud teadus- ja 
tehnoloogiaasutused või ülikoolid, kellel on juba olemas täielik kuluarvestussüsteem, üldise 
mudeli jaoks kohaldamisest loobumise võimalus, et võimaldada neil saada hüvitust oma 
tegelike otseste ja kaudsete kulude alusel.

Samuti on vajalik märkida, et ettepanekus määratakse kindlaks üksnes maksimaalne 
rahastamismäär ning jäetakse tööprogrammide jaoks lahtiseks võimalus sätestada 
toetuskõlbliku kogukulu rahastamiseks madalamad määrad. Täpselt kindlaksmääratud 
rahastamismäärad on võimalikele osalejatele väga olulised, seetõttu on vaja kõrvaldada 
ebatäpsused ja määratleda selged eeskirjad rahastamise maksimummäärade kohta. 

Madalam rahastamismäär võiks olla põhjendatud kaudsete tegevuste korral, mis sooritatakse 
suurelt jaolt tööstuslikult, ning valdkondades, millele on toetus ette nähtud uutest 
rahastamisinstrumentidest. Rahastamiseeskirjadesse tuleks lisada võimalus kasutada mitmest 
fondist rahastamist. Mitmest fondist rahastamine oleks soovitav eelkõige projektidele, mis 
sisaldavad ulatuslikku tutvustamistegevust ja nõuavad suuri rahalisi vahendeid.
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Innovatsiooni rahastamine

Ühelt poolt teadusuuringute ja teisalt turulähedaste tegevuste rahastamise taseme eristamine 
on üldiselt mõttekas. Need turule orienteeritud tegevused (RfP H2020, artikkel 22 ), mille 
kohta kehtib hüvitusmäär 70+20 %, oleks aga ülimalt soovitav üksikasjalikumalt määratleda, 
et vältida olemasolevate eeskirjade võimalikku valesti tõlgendamist. 

Lisaks sellele tervitaks raportöör ka täiendavat selgitust mõistele „innovatsioon”, mida 
komisjon kavatseb edaspidi kasutada. 

Sõltumata sellest on selge eristus teadusmeetmete ja (turulähedaste) innovatsioonimeetmete 
vahel tekitanud teadusringkondades arusaamatust ja ebakindlust. Innovatsiooni 
kiirendamiseks kõikides sektorites ja kogu innovatsiooniketi ulatuses tuleb määrata kindlaks 
sätted, mis võimaldavad projekti raames eri meetmete kombineerimist ja seeläbi eri 
rahastamismäärasid eri tööpakettidele. Käesolev ettepanek on selles punktis kahjuks väga 
ebamäärane ja nõuab suuremat õiguslikku selgust. Seoses sellega tuleb ka kontrollida, kas 
niisugused sätted raskendavad konsortsiumide loomist või projektide haldamist.

Uued esitatud vahendid – eelkõige ergutusauhinnad ja endisest riskijagamisrahastust saadud 
rahalised vahendid –vajavad rakendamise osas siiski täiendavat õiguslikku selgitust. Nii uued 
kui ka olemasolevad vahendid tuleks muuta ratsionaalsemaks. 

Raportöör sooviks taas kord rõhutada, et „aeg” on kõige olulisem faktor, kui liit soovib tõesti 
olla edukas ja Euroopa innovaatilise võimekuse täielikult ära kasutada. Avalduse esitamisest 
uuringutoetuse saamiseni kuluva keskmise aja, samuti keskmise makseaja oluline 
vähendamine peab jääma lihtsustamiskava üheks kõige olulisemaks eesmärgiks, mitte üksnes 
seepärast, et vähendada halduskoormust ning taotleja ülipikka ooteaega, vaid selleks, et anda 
teadlastele võimalus uuendustega tegelemiseks. See kehtib eelkõige VKEde kohta.

Osaluse laiendamine

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Raportöör peab tervitatavaks tõsiasja, et mõnede erieeskirjade eesmärk on VKEde osavõtu 
suurendamine (nt RfP H2020, artiklid 26, 47 jt). Selleks, et reageerida eritingimustele, milles 
KMEd teadus- ja innovatsioonimeetmeid teostavad, tuleb tagada teatud paindlikkus eelkõige 
Horisont 2020 programmi nende osade raames, mis on mõeldud katma VKEde 
finantsnõudeid. Näib olevat oluline, et on võimalik võtta erimeetmeid selleks, et oluliselt 
lühendada aega, mis kulub avalduse esitamisest rahalise toetuse saamiseni, samuti rahalise 
toetuse väljamaksmiseni pakkumismenetlustes, millest oodatakse osa võtma eelkõige 
VKEsid. 

Üks eriline teema, mida raportöör sooviks käsitleda, puudutab keskmise suurusega ettevõtete 
(250 kuni 500 töötajat) erilist rolli liidu innovatsiooni keskkonnas. Statistika kohaselt on just 
need keskmise suurusega ettevõtted, mille töötajate arv ületab VKEde töötajate arvu, 
praegusel ajal innovatsiooni liikumapanevaks jõuks Euroopas. Horisont 2020 
rahastamisvahendid peaksid seetõttu ette nägema meetmed nende ettevõtete kogu 
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uuendusalase võimekuse ärakasutamiseks. 

,,Tippteadmisteni viiv trepp”

Lihtsustamise vajadusega on tihedalt seotud alaesindatud piirkondade ja liikmesriikide 
probleem on alati olnud seitsmenda raamprogrammi teemalistes aruteludes tähtsal kohal. 
Horisont 2020 on esimene ELi raamprogramm, mille eesmärk on nimetatud probleem 
lahendada ja kasutada ära kõikide ELi liikmesriikide ning piirkondade teadus-, arengu- ja 
uuendusalane võimekus. Põhjalik lihtsustamiskava, asjakohased vahendid, sügavuti toimiv 
koosmõju struktuurifondide ja teiste asjaomaste ELi programmidega, samuti ühtsed 
toetusmeetmed aitavad rajada "tippteadmisteni viiva trepi” nende jaoks, kes on praeguses 
programmis alaesindatud. Raportöör on täiesti teadlik tõsiasjast, et "tippteadmisteni viiva 
trepi” erimeetmed tuleb rakendada vastavalt osalemiseeskirjadele, et nad oleksid vastavuses 
sätetega, mis tuleb Horisont 2020 paketi teistesse õigusaktidesse veel sisse viia. Koosmõju ja 
vastastikuse täiendavuse suurendamiseks programmi Horisont 2020, struktuurifondide ja 
teiste asjaomaste ELi programmide vahel on nõutav kõikides nimetatud programmides 
osalemise eeskirjade ühtlustamine.

Rahvusvaheline koostöö

Raportöör on veendunud, et kavandatav paradigmamuutus innovatsiooni suunas ei ole edukas 
ilma rahvusvahelise teadusringkonna strateegiliselt avardatud kaasamiseta. Täiesti erinevad 
ELi partnerid nagu Lõuna-Aafrika ühelt ja Lõuna-Korea teiselt poolt, said ühesuguse 
kogemuse, nimelt et ELi rahastamisvahenditele on raske juurde pääseda. Halduskulude 
oluline vähendamine ning avalduse esitamisest toetuse eraldamise ja väljamaksmiseni kuluva 
aja oluline vähendamine on ühtlasi ka eeltingimused kogu maailmast suurepäraste teadlaste 
toomiseks Euroopasse. 

Tulemuste levitamine

Intellektuaalomandi õigusi käsitlevad eeskirjad põhinevad suures osas seitsmenda 
raamprogrammi olemasolevatel eeskirjadel ja raportöör peab seda järjepidevust tervitatavaks. 
Oluliselt tugevam keskendumine tulemuste kasutamisele ja levitamisele on samuti kooskõlas 
programmi Horisont 2020 eesmärkidega. Raportöör on seisukohal, et avatud juurdepääs, 
avalikud allikad (Open Source) ja patendid on põhimõtteliselt sobivad vahendid tulemuste 
levitamiseks ning nende edendamiseks, ent suurem teadlikkus ja tugi intellektuaalomandi 
õiguse valdkonnas tuleksid aga suuresti kasuks.

Intellektuaalomandi õigust käsitlevad eeskirjad peaksid programmis Horisont 2020 olema 
läbivalt ühtsemad. Reguleeriva raamistiku paindlikkuse säilitamiseks tuleb toetuslepingutes 
reguleerida mitmeid üksikasju. Üldiste tingimuste sidususe tagamiseks oleks aga teatud 
ettevaatlikus siiski väga soovitav. 

Seoses uute rahastamisvahenditega nagu kommertskasutusele eelnev hange või innovaatiliste 
lahenduste hange on vaja täiendavat õiguslikku selgitust, kuna enamikes sektorites on nende 
tegevuste riiklikest vahenditest rahastamisega vähe kogemusi. Lähtudes avaliku ja erasektori 
partnerlusest, tuleks näiteks välja töötada ühised tingimused, mida on võimalik rakendada nii 
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uutele kui ka juba olemasolevatele avaliku ja erasektori partnerlustele, ning mis hõlmaksid 
intellektuaalomandi õigusi riigihangete valdkonnas, samuti kasutusõigusi ning uustulnukate ja 
väikeste ettevõtjate avatud osavõttu.

Kokkuvõte

Ühised, selged ja järjepidevad programmi Horisont 2020 raames osalemise ja tulemuste 
levitamise eeskirjad on kogu raamprogrammi eduka rakendamise aluseks. 

Selleks et saavutada parlamendi poolt varasemates aruannetes püstitatud eesmärgid ning täita 
teadusringkonnade õigustatult esitatud nõudmised, tuleb meil leida tasakaal nelja otsustava 
põhimõtte vahel. Need põhimõtted on lihtsustamine, vastutus, paindlikkus ja usaldatavus –
programmi Horisont 2020 edukas rakendamine sõltub olulisel määral nimetatud põhimõtete 
realiseerimisest ja tasakaalustamisest.


