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Ettepanekud erakonnaseaduse muutmise
seaduse (144 SE) eelnõu kohta

Lugupeetud Urmo Kübar,

Täname Teid aktiivse ja konstruktiivse osalemise eest erakonnaseaduse muutmise seaduse (144
SE) eelnõu menetlemisel, saadetud ettepanekute ning toetuse eest eelnõu üldistele eesmärkidele.
Lähtuvalt kaasamise heast tavast soovime enne eelnõu esimest lugemist täiskogus kõigilt
komisjonile pöördumise saatnud huvirühmadelt täiendavat tagasisidet eelnõu kontseptuaalsete
aluste ja mõnede üksiksätete kohta. Ootame Teie seisukohti järgmistes küsimustes:

Sihtasutuse idee
On meeldiv tõdeda, et olete väljendanud tunnustust eelnõu üldistele eesmärkidele. Eelnõu
konkreetseteks eesmärkideks on plaanitud järgmised tegevused:
1) idapartnerluse ja arenguabi poliitika süsteemsemaks muutmine, idapartnerite järjepidev
toetamine toimiva mitmeparteilise demokraatia edendamisel;
2) avaliku poliitilise debati analüütilise taseme tõstmine, poliitilise programmide ja algatuste
kvaliteedi ning teadmuspõhisuse suurendamine ilmavaateliste mõttekodade arendamise kaudu;
3) kodanikkonna mõistmise suurendamine erinevate poliitiliste valikute filosoofilistest alustest ja
mitmeparteilise demokraatia toimimisest;
4) Eesti poliitilise lähiajaloo ja sellega seotud autentsete allikmaterjalide talletamine.
Küsimus - millist neist peate kõige olulisemaks? Millised on Teie ettepnekud ja täiendused
selles osas ?
Sihtasutuse nimetus
Olete teinud ettepaneku kasutada sihtasutuste eristamiseks mõnd teist terminit või nimetust
Demokraatia Arendamise Sihtasutuse (DASA) asemel. Oleme nõus, et nimetus saaks olla täpsem
ning me võtame selle arvesse eelnõu edasisel menetlemisel.
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Rahastamine
l.Teie saadetud vastus sisaldab ettepanekut lahutada teineteisest erakondade tänase igapäevase
tegevuse rahastamine ning eelnõu eesmärgiks olevate tegevuste rahastamine. Samas on kõlanud
ka seisukohti, et seaduses toodud eesmärkide saavutamisega saaksid sama hästi hakkama täna
olemasolevad mittetulundusühingud ning et erakondade asutatud sihtasutused peaksid oma
rahastuse saama konkureerides võrdsetel alustel kõigi teiste mittetulundusühingutega erinevatele
projektirahadele.
Küsimus - kas Te toetate erakonna eriomaste seadusejärgsete ülesannete (liikmete ja
toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse
teostamine) ning plaanitud demokraatia arendamise sihtasutuste eriomaste ülesannete
(kodaniku poliithariduse projektid välisriikides, erinevate mõttesuundade ja ideoloogiate
uuringud ja analüüsid, ajaloo talletamine) rahastamise selget lahutamist, et edaspidi saaks
parlament eraldi otsustada kummagi tegevuse rahastamise ulatuse ja kontrolli üle?
2. Rahandusministeeriumi andmetel on 2012. aasta riigieelarves DASAdele ette nähtud 900 000
eurot. Teistele Eestis tegutsevatele MTÜdele on erinevate valitsemisalade kaudu otse eraldatud
ca 7 000 000 eurot ning projekte ja programme, milledele MTÜdel on võimalik taotlusi esitada,
on 2012. aasta eelarves ca 67 000 000 euro ulatuses.
Küsimus - mis Te arvate, kas erakondade asutatud sihtasutused peaksid saama tulevikus
samuti neist projektidest ja programmidest (sealhulgask KÜSKist, välisministeeriumi
arenguabi eelarvest jm) võrdsetel alustel raha taotleda või peaks neile selles osas kehtima
mingid piirangud ?
Idapartnerlus.
On kõlanud väited, et eelnõu eesmärke idapartnerluse ja sealse mitmeparteilise demokraatia
edendamisel saaksid sama hästi täita täna olemasolevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Sellega seoses, mis Te arvate:
1. Kas erakonnad saavad delegeerida ja MTÜd üle võtta auvõla tasumise ja anda edasi need
teadmised, kontaktid ja kogemused, mis on saadud teiste riikide sõsarfondide kaudu
sihtotstarbelise abi toel?
2. Et saada paremat ülevaadet olukorrast, palume Teid nimetada riigid, kus demokraatia
edendamise projektid, mis on viimase viie aasta jooksul ellu viidud Teie organisatsiooni
algatusel või osalusel. Palun osundage ka selle tegevuse rahastamise allikas.
Ootame Teie tagasisidet ja vastuseid hiljemalt 27. veebruariks 2012 e-posti
riigikogu@riigikogu.ee.

aadressil

Meie tehnilist tööd kergendaks oluliselt see, kui Te edastaksite oma seisukohad ja arvamused
oma katusorganisatsioonile (kui on), kes üldistaks need ja saadaks meile edasi.

Seejärel analüüsime saadud vastuseid ning otsustame, millisel kujul läheb eelnõu esimesele
lugemisele. Esimese lugemise järel on kavas kokku kutsuda puudutatud huvirühmade
ümarlauaarutelu. Selle täpsemast toimumise ajast ja korrast teavitame Teid täiendavalt.

Lugupidamisega,

Rait Maruste
Põhiseaduskomisjoni esimees

