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1. juuli – 31. detsember 2017
TEADUS
EL Nõukogu eesistumine tähendab Eestile suurepärast võimalust ja vastutust juhtida
Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisi arutelusid ning jõuda teiste riikide ministritega
kokkulepeteni, mis kujundavad tuleviku Euroopat.
Teadusvaldkonnas seisame eesistumise ajal selle eest, et teaduse tähtsus
ühiskonna ja majanduse edendamisel Euroopa Liidus kasvaks.
Eesti EL eesistumise teadusvaldkonda läbivaks teemaks on EL teadusuuringute ja
innovatsiooni rahastamise aluseks oleva programmi Horisont 2020 vahehindamine.
See on kõige mahukam teadusprogramm maailmas (75 miljardit eurot) ning
vahehindamise tulemused annavad olulise sisendi järgmise perioodi programmi
kujundamisse. Seega on Eestil eesistujamaana väga oluline roll Euroopa Liidu
teadusrahastuse üle käivate arutelude juhtimisel. Nende arutelude käigus soovib
Eesti kaasa aidata lihtsama, sidusama ja osalusbarjäärideta programmi loomisesse.
Horisont 2020 vahehindamise raames keskendub Eesti kahele teemale:


Teaduse mõju ja väärtus ühiskonnale. Teadusvaldkonna inimesed on
tõestanud ja teavad, et teaduse mõju ühiskonnale ja majandusele on suur.
Küsimus on selles, kuidas neid sõnumeid viia laiema avalikkuseni. Kui EL ja
liikmesriikide teaduse rahastamine ei kasva, langeb EL võimekus
konkureerida ja teha koostööd maailma tasemel, Euroopa kaotab võistluses
talentide pärast, ning paljud uued tehnoloogiapõhised ja teadusmahukad
tooted jäävad välja arendamata.



EL teaduse rahastamismeetmete (koostöövormide) lihtsustamine.
Euroopa Liit on teaduskoostööd rahastanud alates 1984. aastast ja aastate
jooksul on mõeldud välja palju erinevaid koostöövorme teaduskoostöö
rahastamiseks. Kuna uusi koostööalgatusi luuakse pidevalt juurde, on
rahastusmaastik liiga keeruliseks muutunud. Meie soov on muuta programm
lihtsamaks, et selles saaksid osaleda ka väiksemad ja uued tulijad ning ka
riigid saaksid teha paremaid rahastusotsuseid.

Peamised üritused
24.–25. juuli

Euroopa Liidu teadusministrite kohtumine Tallinnas

21.–22. september Euroopa Teadusruumi komitee ja teaduse töörühma koosolek
23.–26. september EL noorte teadlaste konkurss
Konkursi veebileht: https://eucys2017.eu/
12. oktoober

Tippteaduse konverents European Research Excellence –
Impact and Value for Society

7. detsember

Eesti teaduse tutvustamise ja digivaldkonna konverents
Brüsselis
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