TEADUS- JA ARENDUSNÕUKOGU ISTUNG nr 41
PÄEVAKORD JA OTSUSED
Tallinnas 19. detsembril 2005. a.
Algus 13.00, lõpp 16.00
Juhataja: Andrus Ansip
Protokollija: Anna Laido
Võtsid osa TAN-i liikmed: Linnar Viik, Richard Villems, Mart Saarma, Peep Sürje, Allan
Martinson, Jaak Aaviksoo, Aivar Sõerd, Mailis Reps, Edgar Savisaar

Teised osalejad: Kalle Kukk Martin Jaško Eva Vanamb Ivar Sikk Tea Varrak Merle Sagar
Kristjan Haller Mati Karelson Veiko Tali Marika Popp Janek Solodin Anna Laido

1. Eesti Arengufondi seaduseelnõu ja seletuskiri – heakskiitmiseks koos muudatustega –
majandus-ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar
(kaasettekandja Marika Popp, MKM
majandusarengu osakonna tehnoloogia- ja
innovatsioonitalituse peaspetsialist ).
Enamus TANi liikmeid toetas põhimõtteliselt Arengufondi loomist ning fondi rahastamist
riigieelarve kuludest stabiliseerimisreservi asemel. Teadus- ja arendusnõukogu liikmete
ettepanekul laiendatakse arengufondi võimalusi osaleda “fund of funds” põhimõttel teiste
sarnaste investeerimisfondide tegevuses. Riiklik arengufond hakkab läbi viima arenguseiret,
mille käigus uuritakse Eesti pikaajalise majandusarengu võtmeküsimusi. Sellega soovitakse
parandada riiklikul tasandil langetatavate strateegiliste otsuste kvaliteeti. Arenguseire eelarve
viieks aastaks on kavandatud 100 miljonit krooni. Fond aitaks otseselt kaasa Eesti kõrge
kvalifikatsiooniga tööhõive arengule, ekspordipotentsiaaliga ja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeliste ettevõtete loomisele ning nende majandusliku kasvu kiirendamisele.
Otsus: Teha ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti Arengufondi seaduseelnõu
põhimõtteliselt heaks kiita, täpsustades fondi rahastamise põhimõtteid, fondi varade
paigutamise põhimõtteid ja arenguseire ulatust.
2. Riigi eelarvestrateegia 2007-2010 koostamine – infoks ja aruteluks – rahandusminister
Aivar Sõerd ( kaasettekandja Ivar Sikk, RaM riigieelarve osakonna juhataja).
TANi liikmed said ülevate nii riigi eelarvestrateegia 2007 - 2010(13) kontseptsioonist, seni
tehtud tööst kui ka kaasamise kavadest. Rahandusministri sõnul on kavas ministeeriumi
juurde luua ka RESiga tegelev nõukoda, kus toimuks enne dokumendi valitsusele esitamist
laialdasem arutelu. Riigi eelarvestrateegia 2007 - 2010 (13) koostamise protsess sai alguse
septembris, esmakordselt planeeritakse strateegia kaudu koos nii Eesti riigieelarve kui ka
Euroopa Liidu vahendeid. RESi üheks osaks saab olema riiklik struktuurivahendite
kasutamise strateegia aastateks 2007 - 2013, mille koostamisel lähtutakse Eesti Lissaboni
tegevuskavast, riiklikest strateegiatest ja valdkondlikest arengukavadest ning Euroopa Liidu
strateegilistest suunistest.
Otsus: Võtta teadmiseks informatsioon Riigi eelarvestrateegia 2007-2010 koostamise
hetkeseisust.
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3. Kohal algatatud küsimused
3.1. Struktuurifondidest rahastatavate tegevuste käibemaksu küsimus avalik-õiguslike
juriidiliste isikute ja riigiasutuste puhul (Esitaja: Jaak Aaviksoo).
Praegu on 40 miljonit eelarvevahendeid olemas ja valikuid on kaks: kas kasutada neid ühe
lisaprojekti elluviimiseks TA infrastruktuuri arendamise programmi raames või
sihtotstarbeliselt ülikoolide käibemaksu probleemi lahendamiseks. Mõlemad variandid on
seotud lisaeelarvega ja sisuline lahendus tuleks leida võimalikult kiiresti, praegune lahendus
on ajutine.
Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks
3.2. Peaministri ülevaade Riigikogule teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse
poliitikast selles valdkonnas ettevalmistamine (Esitaja: peaminister Andrus Ansip).
Otsus: 1) Teha ülesandeks HTMile ette valmistada teadus- ja arendustegevuse ülevaade
ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid koos ülevaatega
teaduspoliitika komisjoni tööst 2005. aastal ning esitada see TANile 31. jaanuariks 2006.
2) Teha ülesandeks MKMile ette valmistada tehnoloogilise arendustegevuse ja
innovatsiooni ülevaade ning eelseisva perioodi eesmärgid koos ülevaatega
innovatsioonipoliitika komisjoni tööst 2005. aastal ning esitada see TANile 31.
jaanuariks 2006.
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