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Osalejate nimekiri ( lisa 1)
Volikogu esimees Tiit Kuuli juhatab koosoleku sisse.

1. Kohtumine Maksu-ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid’iga ning Statistikaameti peadirektor
Mart Mägi’ga.
Valdur Laid tutvustab MTA 2017. aasta maksulaekumisi ning põhilisemaid fookuseid aastaks 2018.
Samuti annab statistikaameti peadirektor Mart Mägi ülevaate statistikaameti strateegilistest
eesmärkidest.
2. Info välismaalaste seaduse muudatuste osas.
Andres Kask tutvustab Vabariigi Valitsuse otsust välismaalaste seaduse muudatuse osas ning annab
ülevaate Tööandjate Keskliidu kompromissettepanekuid töörände reguleerimiseks. Toimub arutelu
Tööandjate positsioonide ja edasiste käikude kujundamise osas.
3. Tööandjate Manifesti seis ja seniste seisukohtade arutelu.
Tiit Kuuli tutvustab manifesti hetkeseisu ning Tööandjate Keskliidu ideoloogilisi aluseid, millest
lähtutakse uue manifesti koostamisel. Toimub seisukohtade arutelu ning esitatakse uusi
ettepanekuid. Tiit Kuuli annab samuti ülevaate töörühmade spetsiifilisematest ideoloogilistest
alustest. Töörühmade juhid annavad omapoolsed kommentaarid töörühma tööst manifesti osas.
4. Seisukoha kujundamine väikeaktsionäride kaitse küsimuses.
Piia Zimmermann tutvustab väikeaktsionäride õiguskaitse probleemiga seonduvat.
MTÜ Eesti Väikeaktsionäride Liit (EVAL) on kahel korral nimetatud teema viinud Riigikogu
õiguskomisjoni, kuhu on kutsutud ka Toomas Tamsar.
Eesmärgiks on kiirendatud korras muuta äriseadustikku, et sätestada väikeaktsionäride täiendav
regulatiivne kaitse.
Justiitsministeerium viib läbi ühinguõiguse revisjoni, mille üheks teemaks on enamus- ja
vähemusosaluse omajate tasakaalustatud kaitse. Revisjon peaks valmima 2020-ndal aastal.
Volikogu ootab ära nimetatud revisjoni tulemuse ning enne seisukohta ei kujunda.

5. Muud küsimused.
Tiit Kuuli juhib volikogu tähelepanu, et 4. aprillil toimub aastakonverents Tuulelohe lend ning
seetõttu ei toimu plaanilist aprilli volikogu koosolekut. Samuti teeb Tiit Kuuli ettepaneku 13. juuni
volikogu koosoleku läbi viia väljasõiduga Pärnusse AS-i Wendre. Volikogu on ettepaneku poolt.
Tiit Kuuli tutvustab uusi liikmekandidaate Adole Invest AS, Flexa Eesti AS, TK Team Baltics AS, Hansa
Leather OÜ ja AS HKScan Estonia. Volikogu võtab ettevõtted Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks.
Tiit Kuuli tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.
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