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Euroopa äriühinguõiguse tulevik 

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta resolutsioon Euroopa äriühinguõiguse tuleviku 

kohta (2012/2669(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse üldsusega konsulteerimist Euroopa äriühinguõiguse tuleviku üle, mille 

komisjon algatas 20. veebruaril 2012. aastal1, 

– võttes arvesse komisjoni poolt 16. ja 17. mail 2011. aastal korraldatud konverentsi 

„Euroopa äriühinguõigus. Edasine tegevus”2, 

– võttes arvesse Euroopa äriühinguõiguse tuleviku analüüsirühma 5. aprilli 2011. aasta 

aruannet3, 

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt – kaksteist 

vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks – „Üheskoos uue 

majanduskasvu eest”” (COM(2011)0206), 

– võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta teatist „Sotsiaalettevõtluse algatus: 

sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete 

edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine” (COM(2011)0682), 

– võttes arvesse komisjoni 10. juuli 2007. aasta teatist äriühingute lihtsustatud 

majanduskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise 

valdkonnas (COM(2007)0394), 

– võttes arvesse komisjoni 21. mai 2003. aasta teatist „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja 

ettevõtete üldjuhtimise parandamine Euroopa Liidus – edasimineku kava” 

(COM(2003)0284), 

– võttes arvesse oma 21. aprilli 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja ettevõtete 

üldjuhtimise parandamine Euroopa Liidus – edasimineku kava”4, 

– võttes arvesse oma 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni äriühinguõiguse hiljutiste arengute 

ja väljavaadete kohta5, 

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa osaühingu ja 

neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta registrijärgse asukoha muutmise 
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kohta1, 

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 

äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese muutmise kohta2, 

– võttes arvesse oma 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni Stockholmi programmi 

rakendamise tegevuskava tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaõiguslike ning 

rahvusvahelisest eraõigusest tulenevate aspektide kohta3, 

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta resolutsiooni äriühingu asukoha piiriülest 

muutmist käsitleva neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta antavate 

soovitustega4, 

– võttes arvesse 7. mai 2012. aasta küsimust komisjonile Euroopa äriühinguõiguse 

tuleviku kohta (O-000110/2012 – B7-0117/2012), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2, 

A. arvestades, et ELi äriühinguõiguse ja ettevõtete üldjuhtimise reguleerivat raamistikku 

tuleb muuta, et kajastada Euroopa äriühingute kasvavat tendentsi tegutseda ELis 

piiriüleselt ning Euroopa turgude jätkuvat integratsiooni; 

B. arvestades, et üldine eesmärk on võimaldada ettevõtetel ELis tõhusamalt konkureerida 

ja üldises ülimalt konkurentsitihedas keskkonnas suuremat edu saavutada, tagades 

seejuures võlausaldajate, aktsionäride, liikmete ja töötajate huvide asjakohase kaitse; 

C. arvestades, et kasutajasõbralik reguleeriv raamistik ergutaks ettevõtteid, eelkõige 

VKEsid, ühtse turu võimalusi kasutama; 

D. arvestades, et kõik tulevased algatused peaksid olema kooskõlas riiklike äriühingu 

üldjuhtimise süsteemidega ja töötajate kaasamist käsitlevate seadustega, püüdes samas 

suurendada paindlikkust ja vabadust äriühinguvormide, sisemise volituste jaotumise ja 

jätkusuutliku äriühingustrateegia valikul; 

E. arvestades, et äriühingu õiguslike vormide valdkonnas leidub ELi tasandil kasutamata 

võimalusi, mida tuleks täiendavalt uurida, arendada ja edendada; 

F. arvestades, et tuleks hõlbustada äriühingute piiriülest liikuvust; 

G. arvestades, et finantskriis on näidanud, et vaja on selgemat ühingujuhtimise raamistikku, 

mis keskenduks rohkem sidusrühmade osalemisele; 

1. väljendab heameelt komisjoni hiljutise üldsusega konsulteerimise üle Euroopa 

äriühinguõiguse tuleviku teemal, mis peaks aitama ette valmistada tulevasi algatusi 

ärikeskkonna lihtsustamiseks, asjatu halduskoormuse vähendamiseks ja selleks, et 

võimaldada äriühingutel ühtsel turul edukalt tegutseda, tagades samas võlausaldajate, 

aktsionäride, liikmete ja töötajate huvide asjakohase kaitse;  
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2. on seisukohal, et riiklike õigusaktide alusel toimivaid äriühinguvorme täiendavatel ELi 

äriühinguvormidel on märkimisväärne potentsiaal ja neid tuleks edasi arendada ning 

edendada; nõuab tungivalt, et komisjon teeks VKEde erivajaduste täitmiseks uusi 

pingutusi Euroopa osaühingu põhikirja1 vastuvõtmise nimel, võttes täielikult arvesse 

kõigi sidusrühmade huvisid, et nõukogus tekkinud ummikseisust pääseda; 

3. avaldab heameelt selle üle, et nagu eelnimetatud sotsiaalettevõtluse algatuses2 öeldud, 

on komisjon käivitanud uurimise Euroopa vastastikuse ühingu teemal, ning nõuab 

tungivalt kiiremat tegutsemist uue ettepaneku esitamiseks vastastikuse ühingu põhikirja 

kohta; 

4. on veendunud, et teise äriühinguõiguse direktiivi3 võimalikul reformimisel tuleks püüda 

edasise lihtsustamise poole, selle asemel et kehtestada alternatiivne kapitali mahutuse ja 

säilitamise kord; 

5. väljendab rahulolu raamatupidamisdirektiivide läbivaatamisega ja teeb ettepaneku, et 

komisjon uuriks lähemalt Euroopa raamatupidamisstandardite väljatöötamise võimalusi, 

eelkõige seoses VKEde erivajadustega, võttes arvesse neid traditsiooniliselt 

iseloomustavaid aspekte, nagu kestlikkus, pikaajaline kavandamine, pereomand jne;  

6. on veendunud, et piisavat tähelepanu tuleks pöörata töö jätkamisele viienda 

äriühinguõiguse direktiiviga seoses aktsiaseltside struktuuri ja tegevusega;  

7. kordab oma nõudmist, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku, kus sätestataks 

meetmed äriühingute piiriülese liikumise hõlbustamiseks ELi piires (neljateistkümnes 

äriühinguõiguse direktiiv äriühingu asukoha piiriülese muutmise kohta); 

8. tuletab meelde, et parlamendi ja komisjoni suhete raamlepingus kohustus komisjon aru 

andma kõikide ELi toimimise lepingu artikli 225 alusel ettepaneku esitamist käsitlevate 

taotluste konkreetsete järelmeetmete kohta kolme kuu jooksul alates vastava 

resolutsiooni vastuvõtmisest täiskogus; peab kahetsusväärseks, et seda kohustust ei ole 

täidetud parlamendi resolutsiooni puhul, mis käsitleb soovitusi neljateistkümnenda 

äriühinguõiguse direktiivi kohta; kutsub komisjoni üles raamlepingut täitma, esitades 

tulevikus üksikasjalikumaid järelaruandeid; 

9. teeb ettepaneku, et komisjon jätkaks kontserne käsitleva üheksanda äriühinguõiguse 

direktiivi väljatöötamist, et kehtestada selle levinud ettevõtjate ühenduse jaoks 

reguleeriv raamistik; on veendunud, et kontserne käsitlevat Euroopa äriõigust ei ole vaja 

täielikult ühtlustada, vaid tarvis on ühiseid eeskirju, muu hulgas tütarettevõtjate ja 

sidusrühmade kaitse ning õigusliku ja omandistruktuuri suurema läbipaistvuse kohta; 

10. tuletab meelde, et komisjoni aruka reguleerimise tegevuskava kohaselt peavad 

õigusaktid olema selgemad ja kättesaadavamad; on seisukohal, et komisjon peaks ELi 

äriühinguõiguse kodifitseerima, et kehtestada kasutajasõbralik eeskirjade kogum ja 

tagada ELi õiguse ühtsus; mõistab ühtse ELi äriühinguõiguse vahendi häid külgi, kuid 

on veendunud, et kõigepealt tuleb äriühinguõiguse direktiivid kokku rühmitada; 

soovitab rühmitada need kategooriateks, mille hulka kuuluksid moodustamine ja 
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tegevus (st esimene ja teine direktiiv ning raamatupidamise ja auditi direktiivid), 

liikuvus (st kolmas1, kuues2, kümnes3, üheteistkümnes4 ja kolmeteistkümnes5 direktiiv 

ning tulevane 14. direktiiv) ja ELi äriühingu vormid (Euroopa äriühing, Euroopa ühistu, 

Euroopa majandushuviühing); rõhutab, et see kodifitseerimisprojekt ei tohiks 

loomulikult põhjustada vajaliku reformitegevuse seiskumist;  

11. on seisukohal, et kollisiooniteemasid tuleb samuti käsitleda äriühinguõiguse raames 

ning sellekohane akadeemiline ettepanek6 oleks lähtepunktiks edasisele tööle 

kollisiooninormide valdkonnas seoses äriühingute piiriülese tegevusega;  

12. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks pärast konsulteerimist edasise tegevuskava, mis 

peaks sisaldama lühema, keskmise ja pikema ajavahemiku algatusi ELi äriühinguõiguse 

reguleeriva raamistiku täiustamiseks; on veendunud, et lühiajaliste algatuste seas peaks 

olema neljateistkümnes äriühinguõiguse direktiiv ning meetmed äriühingu üldjuhtimise 

ELi raamistiku parandamiseks, keskmise ajavahemiku algatused peaksid käsitlema 

üheksandat äriühinguõiguse direktiivi ja pikaajalised algatused ELi äriühinguõiguse 

kodifitseerimist; 

13. rõhutab, et loodab liita lühiajalised algatused ametlikult 2013. aasta õigusloome 

töökavaga ning määrata suunavad tähtajad keskmise ja pikema ajavahemiku algatuste 

jaoks; 

14. kordab oma varasemaid üleskutseid, et komisjon analüüsiks kehtivate õigusaktide 

rakendamises esinenud probleeme, et tulemusi saaks uute seadusandlike ettepanekute 

kavandamisel arvesse võtta; 

15. tuletab meelde, et komisjoni seadusandlikud ettepanekud peavad põhinema 

mõjuhinnangul, milles arvestatakse kõigi sidusrühmade huvisid, kaasa arvatud 

investorid, omanikud, võlausaldajad ja töötajad, ning olema täielikus kooskõlas 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega; 

16. kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti täielikult Euroopa äriühinguõiguse tuleviku 

teemal peetud konsultatsioonide tulemustest ning üksikasjalikult selgitama otsuseid, 

mida ta konsulteerimise tulemuste põhjal teha kavatseb; 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele. 

                                                 
1  EÜT L 295, 20.10.1978, lk 36. 
2  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 47.  
3  ELT L 310, 25.11.2005, lk 1. 
4  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36. 
5  ELT L 142, 30.4.2004, lk 12. 
6  H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und 

deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten 
Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission 
Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007. 


