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Avalik konsultatsioon, mis käsitleb ELi 
raamistikku ühenduste piiriüleseks 
tunnustamiseks ELis

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Sissejuhatus

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELi toimimise leping“) artiklile 225 võttis Euroopa Parlament 
17. veebruaril 2022 vastu  (2020/2026(INL)) „soovitustega seadusandlikku algatust käsitleva resolutsiooni
komisjonile Euroopa piiriüleste mittetulundusühingute ja mittetulunduslike organisatsioonide põhikirja kohta
“, et ühtlustada ja tugevdada Euroopa assotsiatsioonide ja muude mittetulundusühenduste (edaspidi 
„mittetulundusühendused“) õiguslikku seisundit. Resolutsioonis taotleti kahe seadusandliku ettepaneku 
esitamist: määrus, millega luuakse „Euroopa mittetulundusühingu“ õiguslik vorm, ja direktiiv, millega 
ühtlustatakse mittetulundusühenduste ühised miinimumnõuded.

Mais 2022 Euroopa Parlamendile saadetud vastuses lubas komisjon teha ettepaneku „seadusandliku 
algatuse kohta, mis võimaldaks subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ning liikmesriikide 
pädevust ja paremat õigusloomet austades anda ühendustele võimaluse saada täit kasu ühtse turu 
vabadustest, kaitstes samas nende põhiõigusi ja laiemalt ühinemisvabadust“. Seega vastab kaalumisel 
olev seadusandlik algatus Euroopa Parlamendi seadusandlikku algatust käsitlevale resolutsioonile. 
Arvestades, et kolmandasse sektorisse, kus ühendustel on oluline koht, kuulub väga palju väga erinevaid 
juriidilisi isikuid, keskendutakse kaalumisel olevas seadusandlikus algatuses ühendustele, et tulla vastu 
Euroopa Parlamendi eesmärkidele ja sihtidele. Tulevase seadusandliku algatuse tegemisel tuleks arvesse 
võtta ka asjaolu, et varasemad seadusandlikud püüdlused luua ELi õiguslikke vorme on läbi kukkunud. 
Lisaks täiendab algatus ka muid kui  välja kuulutatud seadusandlikke sotsiaalmajanduse tegevuskavas
meetmeid (nagu komisjoni tulevane ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus sotsiaalmajanduse 
raamtingimuste väljatöötamise kohta) ja meetmeid, millega tugevdada dialoogi kodanikuühiskonnaga Euroo

 jõulisema kohaldamise strateegia ja Euroopa õigusriigi mehhanismi kontekstis.pa Liidu põhiõiguste harta

Kaalutava algatuse esmane eesmärk on luua ühendusi toetav keskkond, et nad saaksid ühtse turu 
vabadusi täiel määral kasutada. Õigus- ja haldustingimuste parandamine, et ühendused saaksid võtta 
ühtsel turul ette piiriüleseid tegevusi, päästab valla nende majandusliku ja ühiskondliku potentsiaali 
majanduskasvu ja töökohtade loomisel. Samuti annab see neile võimaluse rakendada oma potentsiaali 
selleks, et toetada üksikisikute aktiivset osalemist ELi demokraatlikus elus, arendades seeläbi ELi 
demokraatlikku ruumi, lahendades ühiskondlikke probleeme ja kaitstes ELi põhiõigusi (nt ühinemis-, 
väljendus- ja teabevabadus). Ametiühingud, poliitilised ja usulised ühendused ja sihtasutused tuleks nende 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23023/meps-push-for-game-changer-rules-for-pan-european-civil-society
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0778&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0711&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0711&from=ES
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eripära tõttu algatusest kõrvale jätta.

Praegu kehtib ELis ühenduste suhtes 27 erinevat normide kogumit - erinevad on haldus- ja õiguskorrad ja -
nõuded, muu hulgas seoses ühenduste registrisse kandmise, asukoha muutmise ja liitumistega. See 
tekitab ühendustele ja mittetulundusühingutele lisakoormust juhul, kui nad tegutsevad ELi ühtsel turul 
piiriüleselt (nt peavad nad teises liikmesriigis end uuesti registreerima, mis toob kaasa bürokraatiat ja 
kulusid). Selline olukord puudutab suurt hulka ELis piiriüleselt tegutsevaid ühendusi ja avaldab negatiivset 
mõju nende majanduslikule ja ühiskondlikule rakendamisele; ühtlasi võib see pärssida nende huvi 
laiendada oma tegevust teistesse riikidesse ega lase neil ühtse turu vabadustest kasu saada.
Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on koguda arvamusi võimaliku ELi meetme vajalikkuse ja kavandatud 
lahendusvõimaluste kohta ning saada sisendit täiendavate teemade kohta, mida selle poliitikavaldkonna 
arendamisel silmas pidada. Euroopa Komisjon kasutab saadud infot, et teha kindlaks lahendus, mis sobib 
kõige paremini, et parandada ELi raamistikku ühenduste piiriüleseks tunnustamiseks ELis.

Käesolevas avalikus konsultatsioonis tähendab „ühendus“ selliste ühenduste või 
heategevusorganisatsioonide õiguslikku vormi, mis on isikute liikmelisusel põhinevad organisatsioonid, mis 
on loodud konkreetsel eesmärgil, tavaliselt määramata ajaks ja millel on iseseisev õigusvõime. Nad on 
loodud muul eesmärgil kui majandustegevusest saadud võimaliku tulu jagamiseks, millest tuleneb ka 
täpsustus „mittetulunduslik“. „Mittetulunduslik“ ei tähenda, et üksus ei tohi tegeleda majandustegevusega, 
vaid et ta ei tohi jaotada kasumit oma liikmete vahel. See ongi põhjus, miks ühendused võivad tegeleda mis 
tahes tegevusega, kaasa arvatud kasumliku majandustegevusega, kuid nende asutamise esmane eesmärk 
ei tohiks olla kasumi teenimine (st kasumlik tegevus). Kui ühenduse majandustegevus on kasumlik, ei või 
saadud kasumit jaotada asutajate ja liikmete vahel, vaid see tuleb reinvesteerida ühenduse põhitegevusse 
- seda nimetatakse ühenduste kasumi jaotamise piiranguks.

Küsimustiku täitmise juhend
Käesolev avalik konsultatsioon algab sissejuhatavate küsimustega vastaja kohta ning sellele järgnevad 
sisulised küsimused. Pange tähele, et Te ei pea vastama kõigile küsimustiku küsimustele.
 
Küsimustiku lõpus võite lisada täiendavaid märkusi ja/või laadida üles lisateavet, kirjalikke seisukohavõtte 
või poliitikaülevaateid, mis väljendavad Teie või Teie organisatsiooni seisukohta või arvamusi.

Küsimustiku tulemused koos üleslaaditud seisukohavõttude ja poliitikaülevaadetega avaldatakse internetis. 
Palun tutvuge , milles selgitatakse, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid isikuandmete kaitse põhimõtetega
käsitletakse.

Teie andmed

Minu vastus on järgmises keeles:
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
läti
leedu
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
taani
tšehhi
ungari

Vastan kui
akadeemiline asutus / teadusasutus
ettevõtjate ühendus
ettevõtja/äriorganisatsioon
tarbijaorganisatsioon
ELi kodanik
keskkonnaorganisatsioon
ELi mittekuuluva riigi kodanik
vabaühendus
avaliku sektori asutus
ametiühing
muu

Eesnimi

*

*
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Age

Perekonnanimi

Inkinen

E-posti aadress (ei avalikustata)

age.inkinen@just.ee

Päritoluriik
Märkige enda või oma organisatsiooni päritoluriik.
 
Käesolev loetelu ei kajasta Euroopa institutsioonide ametlikku seisukohta nimetatud üksuste õigusliku seisundi või 
poliitika suhtes. Sellesse on koondatud sageli lahknevad loetelud ja tavad.

Afganistan Ghana Lõuna-Georgia 
ja Lõuna-
Sandwichi saared

Saint Kitts ja 
Nevis

Ahvenamaa Gibraltar Lõuna-Korea Saint Lucia
Albaania Grenada Lõuna-Sudaan Saint-Martin
Alžeeria Gröönimaa Luksemburg Saint-Pierre ja 

Miquelon
Ameerika Samoa Gruusia Macau Saint Vincent
Ameerika 
Ühendriigid

Guadeloupe Madagaskar Saksamaa

Andorra Guam Madalmaad Sambia
Angola Guatemala Malaisia Samoa
Anguilla Guernsey Malawi San Marino
Antarktis Guinea Maldiivid São Tomé ja 

Príncipe
Antigua ja 
Barbuda

Guinea-Bissau Mali Saudi Araabia

Araabia 
Ühendemiraadid

Guyana Malta Seišellid

Argentina Haiti Mani saar Senegal
Armeenia Heard ja 

McDonald
Maroko Serbia

Aruba Hiina Marshalli Saared Sierra Leone

*

*

*
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Aserbaidžaan Hispaania Martinique Singapur
Austraalia Honduras Mauritaania Sint-Maarten
Austria Hongkong Mauritius Slovakkia
Bahama Horvaatia Mayotte Sloveenia
Bahrein Ida-Timor Mehhiko Somaalia
Bangladesh Iirimaa Mikroneesia Soome
Barbados Iisrael Moldova Sri Lanka
Belau India Monaco Sudaan
Belgia Indoneesia Mongoolia Suriname
Belize Iraak Montenegro Süüria
Benin Iraan Montserrat Svalbard ja Jan 

Mayen
Bermuda Island Mosambiik Šveits
Bhutan Itaalia Myanmar/Birma Taani
Boliivia Jaapan Namiibia Tadžikistan
Bonaire, Sint 
Eustatius ja Saba

Jamaica Nauru Tai

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Jeemen Nepal Taiwan

Botswana Jersey Nicaragua Tansaania
Bouvet' saar Jordaania Nigeeria Togo
Brasiilia Jõulusaar Niger Tokelau
Briti India 
ookeani ala

Kaimanisaared Niue Tonga

Briti Neitsisaared Kambodža Norfolki saar Trinidad ja 
Tobago

Brunei Kamerun Norra Tšaad
Bulgaaria Kanada Omaan Tšehhi
Burkina Faso Kasahstan Paapua Uus-

Guinea
Tšiili

Burundi Katar Pakistan Tuneesia
Clipperton Keenia Palestiina Türgi
Colombia Kesk-Aafrika 

Vabariik
Panama Türkmenistan

Cooki saared Kiribati Paraguay Turks ja Caicos
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Costa Rica Komoorid Peruu Tuvalu
Côte d’Ivoire Kongo 

Demokraatlik 
Vabariik

Pitcairn Uganda

Curaçao Kongo Vabariik Põhja-Korea Ühendkuningriik
Djibouti Kookossaared Põhja-

Makedoonia
Ühendriikide 
hajasaared

Dominica Kõrgõzstan Põhja-Mariaanid Ühendriikide 
Neitsisaared

Dominikaani 
Vabariik

Kosovo Poola Ukraina

Ecuador Kreeka Portugal Ungari
Eesti Küpros Prantsuse 

Antarktilised ja 
Lõunaalad

Uruguay

Egiptus Kuuba Prantsuse 
Guajaana

Usbekistan

Ekvatoriaal-
Guinea

Kuveit Prantsuse 
Polüneesia

Uus-Kaledoonia

El Salvador Lääne-Sahara Prantsusmaa Uus-Meremaa
Eritrea Laos Puerto Rico Valgevene
Eswatini Läti Réunion Vanuatu
Etioopia Leedu Roheneemesaar

ed
Vatikani Linnriik

Fääri saared Lesotho Rootsi Venemaa
Falklandi saared Libeeria Rumeenia Venezuela
Fidži Liechtenstein Rwanda Vietnam
Filipiinid Liibanon Saalomoni 

Saared
Wallis ja Futuna

Gabon Liibüa Saint-Barthélemy Zimbabwe
Gambia Lõuna-Aafrika Saint Helena, 

Ascension ja 
Tristan da Cunha

Komisjon avaldab kõik selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas nõustute 
oma andmete avaldamisega või eelistate jääda vastuse avaldamisel anonüümseks. Läbipaistvuse 
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huvides avaldatakse alati vastaja liik (näiteks „ettevõtjate ühendus“, „tarbijaorganisatsioon“, „ELi 
kodanik“), päritoluriik, organisatsiooni nimi ja suurus ning sellele läbipaistvusregistris määratud 

 Valige enda jaoks kõige sobivamad privaatsussätted. tunnusnumber. Teie e-posti aadressi ei avaldata.
Vaikimisi kasutatavad privaatsussätted olenevad vastaja liigist.

Olen nõus .isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate sätetega

I osa. Üldised küsimused Euroopa Liidus piiriüleselt tegutsevate ühenduste 
kohta

Palun täpsustage
kuni 500 tähemärki

Palun täpsustage oma vastust 

Palun selgitage oma vastust
kuni 500 tähemärki

II osa. Üldised küsimused Euroopa Liidus piiriüleselt tegutsevate 
ühenduste kohta

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement


8

 1) Mil määral nõustute järgmiste väidetega?
Üldse 

ei 
nõustu

Pigem 
ei 

nõustu

Olen 
erapooletu

Pigem 
nõustun

Olen 
täiesti 
nõus

Arvamus 
puudub / Ei 
oska öelda

a) Ühenduse eesmärkide saavutamiseks on vaja, et ka ELi ühtsel turul 
oleks eri liikmesriikides/piiriüleselt lihtne tegutseda.

b) Tulevikus hakkavad ühendused tõenäoliselt ELi ühtsel turul rohkem 
piiriüleselt tegutsema.
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Palun selgitage oma vastust
kuni 500 tähemärki

2. Millised on Teie arvates mitmes riigis tegutsevate või tegutseda tahtvate 
ühenduste kõige olulisemad vajadused? (valida saab mitu vastust)

1 kuni 8 valikut

Asukoha üleviimine teise liikmesriiki
Vähemalt kahes ELi liikmesriigis tegutsevate ühenduste liitumine
Teenuste osutamine teises liikmesriigis ilma teises liikmesriigis registreerumata
Piiriüleste annetuste puhul annetajate võrdne kohtlemine maksustamisel
Juurdepääs rahastamisele teises liikmesriigis
Võimalus registreeruda ühes ELi liikmesriigis ka siis, kui asutajaliikmed 
asuvad mõnes teises liikmesriigis
Ühendustel ei ole piiriülese tegevusega seotud vajadusi
Muu

III osa. Piirangud, millega piiriüleselt tegutsevad ühendused kokku 
puutuvad

 Mil määral olete nõus järgmiste väidetega:

Üldse 
ei 

nõustu

Pigem 
ei 

nõustu

Olen 
erapooletu

Olen 
täiesti 
nõus

Arvamus 
puudub / 
Ei oska 

öelda

1. Ühes ELi liikmesriigis registreeritud 
ühenduse suhtes kehtivad praegu 
piirangud, kui ta tahab tegutseda mõnes 
teises ELi liikmesriigis (nt 
registreerimine, juurdepääs 
rahastamisele, liikmesus)

Palun selgitage oma vastust ning nimetage asjaomased tegevused

 2. Kui mõtlete ühtse turu vabadustega seotud piirangutele, siis millist liiki on 
kõige olulisemad piirangud, millega ühendused peavad piiriülese tegevuse 
korral toime tulema?
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mitte rohkem kui 6 valik(ut)

a) Haldusformaalsused, et rakendada meetmeid teises liikmesriigis ilma 
eelneva registreerimiseta
b) Registreerimine teises liikmesriigis (kulud, juhtumi menetlemise aeg, 
ebakindlus asutamisnõuete suhtes jne)
c) Juurdepääs rahastamisele teises liikmesriigis
d) Teise liikmesriigi pädevatelt asutustelt on keeruline saada tunnustust 
maksusoodustustele
e) Ebakindlus seoses sellega, millist liiki majandustegevus on lubatud
f) Liikmesuse nõuded on eri liikmesriikides erinevad
g) Aruandekohustused on eri liikmesriikides erinevad
h) Vastutuse, likvideerimise ja lõpetamise kord on eri liikmesriikides erinev
i) Töötajate töölevõtmist käsitlev normistik on eri liikmesriikides erinev
j) Muu

Palun selgitage oma eelistatud valikuid (a-j)

3. Millised piirangud on Teie arvates kõige suuremaks takistuseks?
kuni 500 tähemärki

4. Kas teate juhtumeid, kus ühenduse piiriülene tegevus tõi kaasa ebavõrdse 
kohtlemise ühtsel turul? Kui jah, siis palun täpsustage. 

kuni 1000 tähemärki

5. Kui mõelda ühenduste põhiõiguste piirangutele, siis mil määral on 
järgmised piirangud, millega ühendused ELis piiriüleselt tegutsedes kokku 
puutuvad, avaldanud negatiivset mõju ühenduste ja/või üksikisikute 
põhiõiguste kasutamisele (nt ühinemisvabadus, väljendusvabadus jms) ja 
üldisemalt ühenduste suutlikkusele oma tööd teha (nt kodanike kaasamise, 
kodanikuühiskonna ja üksikisikute huvide esindamise mõttes)?

a) Haldusformaalsused, et rakendada meetmeid teises liikmesriigis ilma 
eelneva registreerimiseta
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b) Registreerimine teises liikmesriigis (kulud, juhtumi menetlemise aeg, 
ebakindlus asutamisnõuete suhtes jne)
c) Juurdepääs rahastamisele teises liikmesriigis
d) Teise liikmesriigi pädevatelt asutustelt on keeruline saada tunnustust 
maksusoodustustele
e) Ebakindlus seoses maksustamisalase kohtlemisega teises liikmesriigis
f) Ebakindlus seoses sellega, millist liiki majandustegevus on lubatud
g) Liikmesuse nõuded on eri liikmesriikides erinevad
h) Varahalduse nõuded on eri liikmesriikides erinevad
i) Aruandekohustused on eri liikmesriikides erinevad
j) Vastutuse, likvideerimise ja lõpetamise kord on eri liikmesriikides erinev
k) Töötajate töölevõtmist käsitlev normistik on eri liikmesriikides erinev
l) Muu

Palun selgitage oma eelistatud valikuid (a-l)
kuni 500 tähemärki

6. Kas Teie arvates avaldavad piirangud, millega ühendused ELis piiriüleselt 
tegutsedes kokku puutuvad, negatiivset mõju kodanikuühiskonna arengule 
(nt kodanike kaasamise või kodanikuühiskonna huvide esindamise 
seisukohast)?

Jah
Ei
Arvamus puudub / Ei oska öelda

Palun selgitage oma vastust
kuni 500 tähemärki

7. Kas Teie arvates avaldavad piirangud, millega ühendused ELis piiriüleselt 
tegutsedes kokku puutuvad, negatiivset mõju ühtsele turule?

Jah
Ei
Arvamus puudub / Ei oska öelda
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Palun selgitage oma vastust
kuni 500 tähemärki

8. Kas Teie arvates mõjuvad piirangud, millega ühendused ühtsel turul 
piiriüleselt tegutsedes kokku puutuvad, heidutavalt ja takistavad neid oma 
tegevust laiendamast ja tegutsemast ka teistes ELi liikmesriikides?

Jah
Ei
Arvamus puudub / Ei oska öelda

Palun selgitage oma vastust
kuni 500 tähemärki

9. Mis Te arvate, kas mitmes liikmesriigis tegutsemise piirangud mõjutavad 
piirialadel tegutsevaid ühendusi rohkem kui teisi?

Jah
Ei
Arvamus puudub / Ei oska öelda

Palun selgitage oma vastust
kuni 500 tähemärki

10. Mis põhjustab Teie arvates piiranguid, millega ühendused ühtsel turul 
piiriüleselt tegutsedes kokku puutuvad?

a) Eri liikmesriikide õigusnormide vastuolud
b) Puuduvad haldusmenetlused, mis arvestaksid ühenduste piiriülese 
tegevusega
c) Liikmesriigid ei tunnusta ühenduse staatust teistes liikmesriikides
d) Ühendused ei tea teiste liikmesriikide õigusaktidest piisavalt ega mõista neid
e) Liikmesriikidel puuduvad meetmed, et toetada ühendusi ühiskondlike 
probleemide lahendamisel
f) Rahastamispiirangud (nt avaliku sektori rahastust pakutakse ainult riigi 
tasandi meetmete jaoks)
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g) Muu / ei kohaldata

Palun selgitage oma eelistatud valikuid (a-g)
kuni 500 tähemärki

IV osa. Võimalused leevendada piiranguid, millega piiriüleselt tegutsevad 
ühendused kokku puutuvad

11. Kas Teie arvates on ühendustel vaja ELi tasandi poliitikameetmeid, et 
leevendada piiranguid, millega nad praegu mitmes liikmesriigis tegutsedes 
või seda teha kavatsedes kokku puutuvad?

Jah
Ei
Arvamus puudub / Ei oska öelda

Selgitage oma arvamust.
kuni 500 tähemärki

12. Kuidas oleks poliitilisel tasandil kõige parem neile vajadustele reageerida?
1. võimalus: ühenduste uus õiguslik vorm, mis võimaldaks tunnustamist 

 [selleks, et kõigis liikmesriikides, et ühtsest turust täit kasu saada
ühendus saaks uue õigusliku vormi, on tõenäoliselt vaja täita 
haldusformaalsusi, nagu registreerumine või taotluse esitamine]. Kõigis 
liikmesriikides tunnustamist võimaldava uue õigusliku vormi loomine ei 
muudaks tõenäoliselt ühenduste suhtes kehtivaid siseriiklikke õigusakte.
2. võimalus:   [piiriülese tegutsemise miinimumnõuete ühtlustamine ELis S

.ellisel juhul on tõenäoliselt vaja teha muutusi liikmesriikide õigusaktides  
Olenevalt sisust võivad ühised miinimumnõuded tuua kaasa juhtimise ja 
haldamisega seotud muudatusi neist mõjutatud üksuste jaoks.]
3. võimalus: ELi infokampaania koos liikmesriikidevahelise tugevdatud 

 [koostööga Kuna tegemist ei oleks seadusandliku algatusega, ei kaasneks 
sellega õiguslikke meetmeid. Kampaania raames võiks suurendada mõjutatud 
üksuste teadlikkust ELis piiriülese tegutsemisega seotud õigustest ja 
kohustustest ning tugevdada liikmesriikide koostööd, muu hulgas pakkudes 
mõjutatud üksustele paremat juurdepääsu teabele.]
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Muu

13. Kui soovite eespool esitatud küsimustele antud vastuseid kommenteerida 
või esitada täiendavat teavet, siis palun lisage oma märkused:

kuni 2000 tähemärki

Võite üles laadida kõik asjakohased failid
 
 
Lubatud on üksnes pdf,txt,doc,docx,odt,rtf tüüpi failid

Contact

Valentina.SHABAJ@ec.europa.eu




