VASTASTIKUSE MÕISTMISE JA KOOSTÖÖ MEMORANDUM
EESTI VABARIIGI MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI,
EESTI VABARIIGI RAHANDUSMINISTEERIUMI,
JA
MTÜ FINANCEESTONIA edaspidi koos nimetatud „osapooled” VAHEL
kes,

1. lähtudes ühisest arusaamast, et:
1.1. finantsteenus ja kindlustustegevus (edaspidi ühisnimetaja “finantsteenus”) ning nende
valdkondadega seotud tugiteenuste laiaulatuslikum eksport on oluliseks eelduseks
majanduse rahvusvahelistumisele tervikuna;
1.2. tugev ja rahvusvaheliselt sidus finantsteenus- ja sellega seotud tugiteenuseid osutav
ettevõtlus tõstab Eesti ärikeskkonna konkurentsivõimet, toetab majanduse teiste
teadmismahukate valdkondade arengut ning tõstab kokkuvõttes Eesti elanikkonna
elatustaset;
1.3. arenenud finantssektor tagab erasektori parema kapitaliseerituse, finantsvõimenduse
instrumentide kättesaadavuse ning sidususe rahvusvahelise majandusruumiga;
2. tuginedes avaliku- ja erasektori koostööplatvormi MTÜ FinanceEstonia (edaspidi
FinanceEstonia) eesmärgile ühendada erasektori ja avaliku sektori teadmised, võimalused
ja muud ressursid, et tagada uuendusmeelne ning ettevõtjate jaoks efektiivne
ettevõtluskeskkond Eestis finantsteenusele ja sellega seotud tugiteenustele;
3. ühiselt edendades Eestis eksporditurgudele suunatud finantsteenuseid ja sellega seotud
tugiteenuste mahtude kasvu;
4. teadvustades ja arendades Eestit kui ärikeskkonda, mis oleks atraktiivne väliskapitalile ja
rahvusvahelistele finantssektoris tegutsevatele ettevõtjatele,
on jõudnud alljärgnevale kokkuleppele:

ARTIKKEL 1
(EESMÄRGID)
Käesoleva vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandumi eesmärgiks on:
1. tugevdada koostööd ning koordineeritust osapoolte vahel edendamaks Eesti ettevõtjate
poolt osutatavate finantsteenuste- ja sellega seotud tugiteenuste eksporti ja tugevdada
seeläbi Eesti finantssektorit;

2. suurendada vastastikust arusaamist ning teadlikkust ajakohastest finantsteenuste- ja
sellega seotud tugiteenuste eksporditurgudele liikumist takistavatest ja uusi võimalusi
avavatest mõjuteguritest;
3. tuvastada probleemid ja osapoolte äranägemisel vajadusel konsulteerida vajalike
õigusaktide muudatusettepanekute osas, mis:
3.1. muudaksid Eesti ärikeskkonnana finantsteenustele ja sellega seotud tugiteenustele
rahvusvaheliselt atraktiivseks ning välisturgudele suunatud ettevõtjate jaoks tõhusalt
toimimist võimaldavaks;
3.2. pakuksid Eesti ärikeskkonnale Euroopa Liidu ja rahvusvahelistele1 õigusaktidele,
juhenditele ja muudele taolistele standarditele vastavat, kuid samas optimaalse
halduskoormusega õiguskeskkonda;
4. aidata kaasa atraktiivse ja konkurentsivõimelise keskkonna loomisele üldisemalt,
muuhulgas uute rahvusvaheliste finantssektoris tegutsevate ettevõtjate sisenemisele ja
nende investeerimisele Eestisse.
Käesolevas Artiklis 1 sätestatud eesmärkide täitmine ei tohi kuidagi kahjustada Eesti
finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust.

ARTIKKEL 2
(ÜLESANDED JA VÕIMALUSED)
1. Osapooled avaldavad käesolevaga valmisolekut ja tahet panustada oma vastava valdkonna
asjatundjate tööaega ja mitterahalisi ressursse (näiteks kontaktide võrgustikku), osalemaks
FinanceEstonia töörühmades ja/või muudes tegevustes.
2. FinanceEstonia töörühmade töö tulemused, mis on kooskõlas käesoleva memorandumi
eesmärkidega, on soovitusliku iseloomuga ja ei ole poliitika kujundamisel tingimata
siduvad.
3. FinanceEstonia tagab kokkuleppe osapoolte igakülgse informeerituse FinanceEstonia
tegevustest artiklis 1 sätestatud eesmärkide poole liikumisel.

ARTIKKEL 3
(KOOSTÖÖ JA KOORDINEERIMINE)
1. FinanceEstonia koordineerib osapoolte omavahelist infovahetust ning FinanceEstonia
juhatuse ja osapoolte esindajate ühisistungite toimumist, valmistades selleks ette
materjalid, kooskõlastades toimumise ajad jms.
2. Finance Estonia eestvedamisel viiakse vähemalt üks kord aastas läbi ühine kõrgetasemeline
kohtumine ümarlaua vormis, selleks et:
a) arutada FinanceEstonia strateegiat, pikaajalisemat tegevuskava ja hetketegevusi;
b) arutada finantsteenuste- ja sellega seotud tugiteenuste ekspordiga seotud küsimusi;
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c) vahetada arvamusi finantssektori arenguga seonduvate kohalike ja globaalsete
arengutrendide kohta;
d) avaldada arvamust finantsteenuste valdkonnaga seotud võimalike tegevuste ja
algatuste kohta.
3. Osapooled määravad kokkuleppe täitmiseks oma kontaktisikud ja teatavad teistele
osapooltele nende kontaktandmed. Kontaktisikute nimekirjad vaadatakse üle vähemalt üks
kord aastas ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele.

ARTIKKEL 4
(LÕPPSÄTTED)
1. Käesolev vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandum jõustub selle allkirjastamisel
kõigi osapoolte poolt ja kehtib tähtajatult. Memorandum ei too pooltele kaasa kohustusi
ega anna osapooltele nõudeõigusi.
2. Käesolevat vastastikuse mõistmise memorandumit võib muuta või täiendada kõigi
osapoolte vastastikusel kirjalikul kokkuleppel.
3. Osapooled võivad käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi lõpetada vähemalt kahe
osapoole kokkuleppel, esitades teistele osapooltele sellekohase kirjaliku teate vähemalt
üks kuu ette.

EELTOODU KINNITUSEKS on allakirjutanud allkirjastanud käesoleva vastastikuse mõistmise ja
koostöö memorandumi.
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EESTI VABARIIGI MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI NIMEL minister Juhan Parts
EESTI VABARIIGI RAHANDUSMINISTEERIUMI NIMEL minister Jürgen Ligi
MTÜ FINANCEESTONIA NIMEL juhatuse esimees Priit Põldoja

