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Strateegiline autonoomia 

• Alates 2013.a kuid julgeoleku ja kaitse vallas = EL kaitse- ja julgeoleku võimekuste 
edendamine, kaitsekoostöö arendamine eesmärgiga vähendada sõltuvust 

• EE eelistus on olnud „tegutsemisvõime suurendamine“, mistõttu SA vajab mõtestamist

Juhul kui see on sõltuvus välisfirmadest ja riikidest mis määratleb suveräänsuse,
siis peaks sõltumatuse saavutamiseks teistest riikidest võtma fookusesse kaubandus- ja 
investeeringutõkked ning siseturgu suunavad regulatsioonid

Juhul kui suveräänsuse aluseks on EL autonoomne võimekus mõista ja kasutada uusi 
tehnoloogiaid ning ärimudeleid, siis tuleks strateegilised sõltuvused kindlaks teha ning 
lahendada

+ C19 



Arengud 20ndatest alates 
• EL konsensus avatud strateegilise autonoomia arendamise osas
• Üldplaan: tööstus, kaubandus, konkurentsivõimepoliitika
• Fookus: kuidas saada üle strateegilistest sõltuvustest kuid samas ilma protektsionismita

• Strateegiliste sõltuvuste identifitseerimine + vajalike meetmete loomine
• Level playing field (skriinimine, välisinvesteeringute valge raamat) 

EL kutsub LR osalema strateegiliste sõltuvuste kaardistamise protsessis ning initsiatiivides:
• Ravimistrateegia 
• kriitiliste toorainete tegevuskava  
• tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse tegevuskava  
• Euroopa tööstusstrateegia uuendamine 

Välja töötada meetmed nende sõltuvuste vähendamiseks, sh tootmis- ja tarneahelate 
mitmekesistamine, varustuskindluse loomine, tootmis- ja investeeringumahtude suurendamine



Tööstuspoliitika = innovatsioonipoliitika
• Tööstuspoliitika – võimalike sõltuvuste kaardistamise alus industrial ecosystems
• Kaubanduspoliitika – stabiilne, reeglitel põhinev, uued tooraineturud, koostöövõrgustikud

Eesmärk: EU resilience (vastupidavusvõime)

Avatud strateegilise autonoomia kontseptsioon tööstuses on seotud tehnoloogiate 
arendamise ja väärtusahelatega. Eesmärgiks on oluliste tehnoloogiate ühisarendustega
saavutada globaalsetel turgudel konkurentsieelis ning tarneriskide vähendamine
• Akud - elektrifitseerimine
• Pilvetehnoloogiad - tööstusandmeruumid
• Pooljuhid ja protsessorid - digitaalsed tehnoloogiad, sh küberturvalisus
• Vesinikutehnoloogiad ja ülekandevõrgud – kliimaneutraalsus
• Kriitilised toorained – elektrifitseerimine, autotööstus



Mis on IPCEI ? 
Important Project for Common European Interest (IPCEI) väärtusahel = EL piiriülene, 
suuremahuline TAI projekt, alates alusuuringutest kuni piloottehasteni    

Ettevõtte vaates = viis saada erandlik luba liikmesriigi avaliku rahaga suuremahulise 
investeeringu rahastamisvajaku kuni 100% katmiseks ettevõttele EL konkurentsireeglistiku 
sees

Selleks peab see projekt:
• asuma EL innovatsiooni strateegilises fookuses 
• olema kogu liidule ja kõigile IPCEI osapooltele kasulik
• vajama koordineeritud tegevust üle riikide ja ettevõtete
• olema selgesti väljenduvas tugevas turutõrke olukorras
• olema kõrgeriskiline ja väga uuenduslik



Important Projects for Common European Interest = IPCEI

KOMISJONI TEATIS Kriteeriumid, mis võimaldavad analüüsida üleeuroopalise tähtsusega 
projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga (2014/C 188/02)

• Projekti olulisus. Et projekti saaks käsitada üleeuroopalise tähtsusega projektina, peab 
see olema oluline kvantitatiivselt või kvalitatiivselt. Projekt peab olema eriti suur kas mahu 
või ulatuse poolest ja/või olema seotud suure tehnoloogilise või finantsriskiga.

• Tööstuslikku kasutuselevõttu hõlmavad projektid peavad võimaldama uue teadus- ja 
innovatsioonimahuka toote või teenuse väljatöötamist ja/või täiesti uudse 
tootmisprotsessi kasutuselevõtmist. Olemasolevate seadmete korrapärast ajakohastamist 
ilma innovaatilise mõõtmeta ning olemasolevate toodete uute versioonide väljatöötamist 
ei saa käsitada üleeuroopalise tähtsusega projektina

• Keskkonna-, energeetika- või transpordiprojektid peavad olema kas väga olulised 
Euroopa Liidu keskkonnavõi energeetikastrateegia (sealhulgas varustuskindlus) või 
transpordistrateegia seisukohast või mõjutama oluliselt siseturgu, hõlmates, kuid mitte 
ainult, neid konkreetseid sektoreid



IPCEI väärtusahelad EL-s
Olemas (Eesti ei osale)

• 1.mikroelektroonika IPCEI: 4 LR, riigiabi 1.75 mlr + 7 mlr erakapital, 2018+

• 1.akude IPCEI: 7 LR, riigiabi 3.2 mlr + 5 mlr erakapital, 2019+

• 2.akude IPCEI: 12 LR, riigiabi 2.9 mlr + 9 mlr erakapital, 2021+

Kujunemisel (Eesti kaasatud kõigis)

• 2.mikroelektroonika IPCEI: alus Euroopa protsessorite ja pooljuhtide tehnoloogiate 
arendamise initsiatiiv, 18 LR+Norra

• Vesiniku IPCEI: alus Euroopa vesinikutehnoloogiate ja –süsteemide väärtusahela 
arendamise manifest, 14 LR

• Pilvetehnoloogiate IPCEI: alus DE, FR, IT, ES, LV, LU, NL üleskutse Järgmise 
põlvkonna andmepilvede taristu ja teenused

Taaste- ja vastupidavusahastu!



Anu Kull

Anu.Kull@mkm.ee

Aitäh!
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https://www.hydrogen4climateaction.eu/








mailto:kaido.sipelgas@eas.ee




•

•

•

•



•

•

•



•

•
→ → →

•

•

•







▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪



mailto:Kersti.Kuusksalu@eas.ee


mailto:kaido.sipelgas@eas.ee
mailto:kersti.kuusksalu@eas.ee

