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1. Kohtumine rahandusminister Martin Helmega
Milline tuleb taastumine on vara öelda, alustab minister esinemisega. Vähenes tarbijate kindlustunne ning
tööpuudus on jõudnud üle 50,000 piiri. Hr Helme lisab, et küsimus on tööturumeetmest – kas jätkata ning luua
kitsendusi? Arutelu kohad/punktid: 1. mitte jätkata meetmega; 2. jätkata samadel tingimustel 1 kuu edasi; 3.
meetme tingimusi kohandada. Esinemine jätkub ülevaatega maksude laekumistest. Minister annab ka ülevaate
riigi eelarve ning reservide seisust. Lõpetuseks tutvustab hr Helme edasist plaanis, kus tegeletakse kesk-pika
plaani arendamisega. Mida teeme kui akuutne kriis on läbi ja majanduslike raputuste tagajärjed hakkavad kätte
jõudma? Kui majandus nii Eestis kui kaubanduspartnerite juures jääb virelema, saab sügis raske olema. Eriti
raske saab olema kui tuleb „teine laine“.
Volikogu liikmed esitavad rahandusministrile küsimusi.
2. Ülevaade Tööandjate Keskliidu tegevusest koroonaviiruse mõjude leevendamisel
Arto Aas lisab, et enamus Keskliidu tegevustest on olnud meedias ja listides nähtav. On olnud kiire aeg ja suurem
osa ajast läks selleks, et survestada valitsust võtma vastu plaani kriisist väljatulemiseks. Kaubandus on avanenud
ja piirangud on vähenemas. Põhifookus läks sellele, et saaks piirid lahti ja tööjõud liikuma. Palju tööd on tehtud
Töötukassas ning on silma peal hoitud abimeetme rakendamisele ning pikendamisele.
Palju on olnud kohtumisi MKM-i, Kredexiga meetmete teemadel ning kohtumine on toimunud ka peaministriga.
3. 2019-2020.aasta Tööandjate Keskliidu majandusaasta aruande kinnitamine
Arto Aas esitab volikogule ülevaate Eesti Tööandjate tegevustest, kus tutvustab Keskliidu panust
ettevõtluskeskkonda, liidus aktiivselt tegutsevaid töörühmasid (Majanduskeskkonna ja maksupoliitika töörühm;
Tööjõupoliitika töörühm; Hariduspoliitika töörühm; Tervishoiu töörühm; Keskkonna töörühm ja Innovatsiooni
töörühma).
Keskliidu tegevjuht annab ülevaate aktiivsetest projektidest ning rahvusvahelisest koostööst. Lõpetuseks toob
Arto Aas välja majandusaasta numbrites ning revisjonikomisjon saab sõna, kinnitades andmete õigsust. Volikogu
poolt on majandusaasta aruanne kinnitatud.
4. 2020-2021.aasta Tööandjate Keskliidu eelarvekava kinnitamine
Arto Aas tutvustab volikogule koostatud eelarvet uueks aastaks.
5. Uute liikme vastu võtmine (Kaamos Group OÜ, Cramo Estonia AS)
Eesti Tööandjate Keskliiduga ühinesid Kaamos Group OÜ ja Cramo Estonia AS.
6. Liikmelisuse peatamine (DahlWeng OÜ)
Liikme kuuluvuse peatas aastaks DahlWeng OÜ.
Koosolek on lõppenud.
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