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tildkoosoleku protokoll nr. 46
Tallinnas, 02. aprillil 2019
Algus kell 15.00, l6pp kell 16.40
Toimumise koht: Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaal (T6nismiigi 2, Tallinn)
Koosoleku juhataja: EeU juhatuse esimees Mikk Targo

Protokollija: EAU jurist Anne-Ly Hussar
Piievakorras:
1. Uldkoosolekuavamine;
2. Uldkoosoleku ptievakona ja kodukorra kinnitamine;
3. 2018. aasta finantsaruande iirakuulamine ja arutamine;
4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
5. 2018. aasta finantsaruande ja ldbipaistvusaruande kinnitamine ning audiitori
valimine;
6. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAU vahendusel kogutavatelt ja
viilj amakstavatelt autoritasudelt;
7. 2019. aasta eelarve arutamine ja kinnitamine;
8. Huvide konflikti vtiltimise juhendi kinnitamine;
9. S6nav6tud;
1 0. Uldkoosoleku ldpetamine.

EAU tildkoosolekust osavOtuks on end registreerinud 26 inimest (vt lisa), nendest 3
inimest ei saa EAU tildkoosolekul hriiiletada jiirgmistel p6hjustel:
l. Regina Kolev on EAU liikme Nikola Kolevi abikaasa, kuid ta ei ole ise
EeU hige. Vastavalt EAU pdhikirja punktile 3.4 saab anda volituse
enda esindamiseks vaid mdnele teisele EAU liikmele;
2. Thea Zaitsev esitas volikirja, milles Andres K6pper volitas ennast
esindama EAU tildkoosolekul. Andres Kdpper ei ole EAU liige, vaid
STIM-i liige. Ja isegi juhul kui Andres Kdpper oleks EAU liige, ei
saaks tema manager Thea Zaitsev EAU tildkoosolekul hridletada, kuna
ta ei ole EAU liige;
3. OU AEG Music esindajatena registreeris ennast koosolekule kaks
inimest: Sandra Laura Luhtein ja Lee Lepik. Kuna igal EAU liikmel on
htiiiletamisel ainult tiks hiiiil, siis h66letada saab neist ainult iiks.

Volikirja alusel on esindatud jtirgmised EAU liikmed: Juko-Mart Kdlar, Andres
Vahisalu, Leelo Tungal, Eero Johannes, Kristel Laas, Miirt Hunt ja Andres Talvik.

I tildkoosoleku avamine

EAU iildkoosoleku toimumise teade on avaldatud EeU kodulehel ja materjalid
k6ikide tildkoosolekul arutamisele tulevate kiisimustega on samuti olnud EAU
kodulehe kaudu kiittesaadavad. Lisaks on EAU saatnud tildkoosoleku teate ka kdigile
nendele liikmetele, kes on andnud EAU-le oma e-posti aadressi ja avaldanud

koosoleku teate ka 19. miirtsi Ohtulehes. Seega peaksid k6ik EAU liikmed olema
teadlikud ttinasest EAU i.ildkoosolekust ja eeldatavasti on k6ik, kes asja vastu on huvi
tundnud, saanaud eelnevalt ka vastavate materjalidega tutvuda.
Seisuga 15. veebruar 2019 on EAU-s liikmeid kokku 5096 . EAU-s on registreeritud
4701 muusikaautorit, 226 kunstiautorit, 67 koreograafr, 34 muusikakirjastajat ja 1l
muu valdkonna autorit. 229 surnud autori 286 piirijat on astunud EAU liikmeks.
Aastaga on juurde tulnud 204liiget.

Mikk Targo avab EAU korralise tildkoosoleku ja kuulutab selle otsustusv6imeliseks,
kuna vastavalt EAU pdhikirja punktile 4.6. on i.ildkoosolek otsustusv6imeline
sOltumata osalejate arvust.

II Uldkoosoleku piievakorra kinnitamine
Mikk Targo teeb ettepaneku v6tta otsused vastu ktisimustes, millised olid

teatavaks

tehtud tildkoosoleku kokkukutsumise teates.

Hiiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

OTSUSTATI tihehiiiilselt v6tta otsused vastu ktisimustes. millised
tehtud iildkoosoleku kokkukutsumise teates.

III

olid

teatavaks

2018. aasta finantsaruande iirakuulamine ja arutamine

Mikk Targo palub EAU tegevdirektoril, Kalev

Rattusel, anda tilevaade EAU

finantstegewsest ja muudest tegemistest 2018. aastal.

Kalev Rattus:

EAU kOrgeimaks organiks on liikmete iildkoosolek. 2018. aastal toimus tiks
EAU tildkoosolek.
EAU tegevust juhib juhatus, mille liikmed valitakse kolmeks aastaks. 2017.
aasta tildkoosolekul valiti EAU-le 8 liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad: Mikk
Targo (esimees), Kadri Hunt, Helena Tulve, Olav Ehala, Tdnis Kaumann,
Mario Kivistik, Eero Johannes, Juko-Mart Kdlar. 2018. aastal toimus neli
juhatuse koosolekut.

EAU igapdevase t00ga tegeleb EAU Btiroo.2018. aastal tootas EAU Btiroos
22 inimest.

Jiirelevalvet EAU tegevuse iile teostab revisjonikomisjon, mille liikmed
valitakse kolmeks aastaks EAU i.ildkoosoleku poolt. 2017. aasta iildkoosolekul
valiti kolmeks aastaks revisjonikomisjoni tagasi Tajo Kadajas, Toivo Tulev,
Margo K6lar.

EAU majandustegevust auditeeris vannutatud audiitor Triin Kaasik firmast
AB Birchwood Finance OU.

2018.a. laekus EAU-le litsentsitasusid netosummas 6021 252 eurot, milles
sisaldub vahendustasu I 152 065 eurot. Vdrreldes 2017 aastaga laekus 2018.
aastal litsentsitasusid 254 218 eurot viihem ia vahendustasu 60 859 eurot
viihem.
Eelarvesse planeeritud laekumised said this

vdi tiletasid planeeritut enamuses
valdkondades. Viihemaks, kui planeeritud, jaid laekumised ociklubidest
58 735 eurot planeeritud 70 00 euro asemel. Jaotusfondi ltiks 2018. aastal
laekumistest autoritasusid summas 5115 153 eurot. See on 376 133 eurot
viihem kui 20 I 7.aastal.

-

EAU poolt maksti 2018.

aruandeaastal autoritasusid, mis olid laekunud
_2018. aastal kui ka eelnevatel perioodidel, vrilja jiirgmiselt:
EAU liikmeks olevatele muusikaautoritele 482 697 eurot, s.o.
463 704 eurot vtihem kui 2017 . aastal;
Eesti audiovisuaalautoritele 218795 eurot, s.o.24 681 eurot enam
kui 2017. aastal;
EAU liikmeks olevatele kunstiautoritele 52732 eurot. s.o. g 7g6
eurot enam kui 2017. aastal;
vtilisiihingutele 3812756 eurot, s.o.2 657 172 eurot rohkem kui
2017. aastal.

jaotusfondi nii

-

-

|

Kokku maksti EAU poolt 2018. aastal autoritasusid vtilja 5

566

980 eurot

(2017. aastal vastavalt 3 340 046 eurot).

2018. aastal illetasid tegelikud kulud planeeritud kulusid 22836 euro v6rra.
Suurimad iilekulud olid kohtukulud (mis iiletasid planeeritut 17 510 euro
vdna) ja tarkvara kulud (mis tiletasid planeeritud 3 996 euro vdna). Erinevate
positsioonide tilekulud on objektiivselt p6hjendatud. Kokku moodustasid EAU
kulutused 933 836 eurot, s.o. 15,37 % kdigist laekumistest. EAU vahendustasu
- 1 152 065 eurot - moodustas laekumistest 18,96 %.
Vahendustasu tilelaekumiste arvelt toetas EAU paljusid Eesti muusikaelu
jaoks olulisi projekte. Nimelt laekus peU-le 1. veebruariks 2019 130 Eesti
sisese projektiga seotud toetusetaotlust ja 40 ekspordiprojektiga seotud
rahataotlust. Eesti siseste projektidega seotud taotlused vaatas iaui geu
juhatus ja otsustas 61-le taotlejale anda rahalist toetust kokku summas 174 975
eurot. Suurematest toetusesaajate-st v6iks mainida jtirgmisi: Eesti Heliloojate
Liit, Eesti Fonogrammitootjate uhing, Festival Afekt, Lootsi Koda, Eesti
Muusikandukogu. 75 000 eurot eraldas EAU juhatus ekspordiprojektide
rahaliseks toetamiseks. Nagu eelpool mainitud, esitati EAU-le 01. veebruariks
2019 40 ekspordiprojekti rahataotlust. Neid taotlusi vaatas ltibi spetsiaalne 5liikmeline komisjon (Heidi Kiisa, Timo Steiner, peedu Kass, priit pajusaar ja
Mikk Targo), milline otsustas, et EAU toetust viiiirivad 33 ekspordiprojekii.
Nagu juba igal aastal traditsiooniks kujunenud, rahastati EAU poolt ka Eesti
Teatriliidu poolt viiljaantavat parima teatrilavastuse muusikalise kujunduse ja
originaalmuusika aastapreemiat ning taas toetati rahalise preemiagi ka ,'Eesti
Laulu" vditnud laulu autoreid. K6ik toetuse saajad ja neile eraldaiud summad
on kirjas EAU kodulehel.

Sotsiaal-kultuurilisse fondi laekus aruandeperioodil 211 660 eurot, mis on
kinnipeetud viilistihingutele tehtud viiljamaksetelt. Nimelt on EAU-I
m6ningate viilistihingutega sdlmitud lepingute alusel 6igus maha arvata teatud
protsendi oma liikmete sotsiaal-kultuuriliseks toetamiseks. Fondist makstakse
2019. aastal vtilja 66 250 eurot tihekordset rahalist toetust viihemalt 65aastastele EAU liikmeks olevatele muusikaautoritele. V6rdluseks v6ib cielda.
et 2018. aastal maksti eakatele autoritele toetust 49 000 eurot.

Samuti makstakse 2019. aastal sotsiaal-kultuurilisest fondist i.ihekordset
lisahonorari 669-le muusikaautoritele, kellele on aruandeperioodil laekunud
viihemalt 200 eurot, kogusummas 438 493 eurot. V6rdluseks voib viilja tuua,
et 2018. aastal maksti EAU poolt lisahonorari 565-le muusikaautorile
kogusummas 147 672 eurot.
2018. aastal toimunud tegevuste kohta v6ib delda jiirgmist:

1.

Jiitkasime koos EEL-i

ja

EFU-ga aastaid kestnud

lobitcicjd

Justiitsministeeriumis eesmiirgiga saavutada nn. tiihja kasseti tasu miiiiruse
muutmine. J6udsime kompromisskokkuleppeni, mis kahjuks ttinu Riigikogu
volituste l6ppemisega jdi toppama. Meie 2018. aasta mais esitatud hagi
Vabariigi Valitsuse vastu ei ole ikka veel Tallinna Halduskohtus istungiie
miiiiratud. K6ige varajasem loodetav aeg esimeseks istungiks vdib tulla ailes
kiiesoleva aasta mai teises pooles.
Jiitkasime t66d ICE-stisteemiga kohaldumiseks ja koostoriks ICE
haldava iihinguga.
Jiitkasime oma tasujaotuse ja dokumentatsiooni tarkvara arendust.
Konkurentsiamet jdtkas eelmenetlust EAU viiidetavalt liiga korgete
tariifide osas majutusettev6tte hotellitubades. Kogusime erinevateit riikidest
vdrdlusandmeid hotellitibade tariifide kohta tdestamaks, et meie tariifid ei ole
liiga k6rged. Konkurentsiameti ldplik seisukoht selle kohta, kas algatada meie
vastu menetlus vdi mitte, puudub seniajani.
Suutsime suurte pingutuste tulemusena s6lmida lepingu iihega meie
kahest suurest erameediakanalist - AS-iga Eesti Meedia ja ieda paguiki tanu
nende tolleaegse direktori Sven Nuutmani arusaavale suhtumisele. Leping
AS-iga All Media Eesti (telekanalite TV3 ja TV6 osas) ja ou-ga ALO-TV
(telekanali Alo TV osas) puudub seniajani.
Avasime Tallinnas Kibuvitsa tiinaval meie viljakaima tekstilooja
Heldur Karmo miilestustahvli kuhu panustasime ka rahaliselt.
Korraldasime Otepti6l Balti riikide autorite rihingute seminarikokkusaamise.
Koolitasime Kooriiihingut.
Koolitasimekoreograafe.
Koolitasime Kirikute N6ukogu

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Kalev Rattus annab s6najfie tile Mario Kivistikule, kes rtidgib koosolijatele online
6iguste teostamisest.
Mario Kivistik:
2018. aasta jaotustega said meie liikmed online kasutuse eest kokku ligi 42
000 eurot. Mida see hdlmab? Kasutust suurtes voogedastusteenustes nagu
Spotifr ja Apple Music, seda kogu maailmast, agakaEesti enda vorgulehtedlel

ja taustmuusikasiisteemides. On seda viihe? Vastuse tiks pool peitub selles, kui
massiliselt Eesti muusikat online teenustes kasutatakse, teine pool aga on see,
mis on nendest teenustest saadav tasu.
2017. aasta hinnangulistel andmetel said plaadifirmad/artistid suurematest
voogedastusteenustest tihe striimi eest tasu j iirgmiselt:

Tidal-$0.0110-

l

sent

Apple Music - $0.0064 - 0,7 senti
Google Play - $0.0059 - 0,6 senti
Deezer - $0.0056 - 0,6 senti
Spotifu - $0.0038 - 0,4 senti
YouTube - $0.0006 - 0,06 senti
Siin tuleb arvestada, et autorite tasud on fono/esituse 6iguste omajate omadest
kordades viiiksemad. Konkreetselt YouTube'ist rii?ikides niiitab arvutus, et
miljoni vaatamise puhul v6iks iihe loo autori tasu olla ca 150 eurot. Sellise
vaadatawsega lugusid ka on. Kuid need vaatamised jagunevad kiimnete v6i
sadade erinevate riikide peale ja tilguvad vtihehaaval erinevatest kohtadest. Ja
mis veel oluline: kui tegu on suvalise kasutaja poolt i.iles pandud videoga, siis
puuduvad sellel autoriandmed ja see tasuarvestuseni tildse ei j6ua. YT puhul
arvestatakse nn muusikasisu hulka ainult need teosed, mis on sinna tiles
pandud plaadifirma v6i YT poolt aktsepteeritud agregaatori poolt, seega vaid
viiike osa.
Probleemi iihe lahendusena saime kuu aja eest ldpuks YouTube'ilt sisuhalduri
6igused, mis annab meile v6imaluse lisada meie autorite poolt loodud teostele
nende tuvastamist vdimaldav kood ja seejiirel muutuvad need automaatselt nn

music contenti hulka kuuluvaks. Oleme sellega juba algust teinud, esialgu
viiikeses mahus, sest mdnede sellega seotud detailide osas (nt tenitooriumid)
ootame veel Google'i vastuseid. Kui k6ik detailid on paigas, tuleb vaadata,
kuidas edasi minna. Me ise jduaksime lisada vaid piiratud hulga teoseid ja
seega on iiheks v6imaluseks ka variant, et meie liikmed ise, kelle teoseid yT's
kasutatakse, saaksid neid lisada koondfaili, mida meie kontor siis lihtsalt omalt
poolt tiiiendaks teoste koodidega ja edastaks need YouTube'ile. Uurime seda
v6imalust.
Lisaks on veel Uks idee, mida veel sel niidalal hakkame arutama koos EFU ja
EEL-iga - nimelt vdimalust seljad kokku panna ja luua agregaator, mis

hakkaks

tiles laadima eesti muusikat k6igisse

suurematesse
voogedastusteenustesse. See tagaks, et tilespandav sisu oleks kohe tervikuna

varustatud k6igi Oigustesse puutuvate detailidega, mis on vajalikud selleks, et
teosed oleksid identifitseeritavad ja tasu nende kasutamise eest j6uaks meie
autoriteni igalt poolt iile maailma. Ehk j6uame ka siin mingi lahenduseni.

Jiirgmisena annab Mikk Targo s6na EAU dokumentatsiooni ja tasujaotamise
osakonna j.uhatajale Reiko Remmelgasele, kes tutvustab koosolijatele v6imalust,
kuidas EAU kasutajaliidese kaudu .uub ntitidrest esitada informatsiooni oma reoste
viilismaal kasutamiste kohta.
EAU pearaamatupidaja Merike Kirikal selgitas koosolijatele ltihidalt viilismaalt
saadavate tasude maksustamist j a Maksuametile deklareerimist.

IV Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
Mikk Targo: tavaliselt on revisjonikomisjoni aruannet tutvustanud revisjonikomisjoni
esimees Tajo Kadajas, kes aga ttinasest tildkoosolekust kahjuks osa v6tta ei saanud.
Vastav aruanne on materjalide hulgas, mis kOigile osalejatele registreerimisel ktitte
anti ning sellega oli kOigil vOimalik kajuba eelnevalt tutvuda EAU kodulehe kaudu.
Kuna koosolijatel ei olnud ktisimusi revisjonikomisjoni aruande kohta, siis teeb Mikk
Targo ettepaneku kinnitada revisj onikomisj oni aruanne.
Hiiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.
OTSUSTATI i.ihehdrilselt kinnitada EAU revisj onikomisj oni aruanne.

V 2018. aasta finantsaruande ja libipaistvusaruande kinnitamine ning audiitori
valimine
5.1.

Mikk rargo teeb ettepaneku kinnitada EAU 20l8.aasta finantsaruanne.

Hiiiiletamine:poolt 30, vastu 0, erapooletuid

orsusrATl

0.

tihehririlselt kinnitada EAU 2018. aasta finantsaruanne.

5.2. Mikk Targo teeb ettepaneku kinnitada EAU liibipaistvusaruanne 2018.

aasta

kohta.

Kalev Rattus selgitab: AutOS $79.16 kohaselt on kollektiivse

esindamise
organisatsioon kohustatud hiljemalt kaheksa kuud piirast eelmise majandusaasta l6ppu
koostama liibipaistvusaruande, mis sisaldab justiitsministri 21 .06.2016 mtiiiruses nr.l5
n6utud teavet. EeU juhatus ja Biiroo on eelni-etatud justiitsministri miiiiruse alusel
koostanud sellise ltibipaistvusaruande EAU tegevuse kohta 2018. aastal (vt lisa).
Sisuliselt sisaldab see ldbipaistvusaruanne sama finantsteavet, mida Kalev Rattus
ptievakorrapunktis
koosolijatele tutvustas. Lisaks
selles
liibipaistvusaruandes antud liihike tilevaade EAU diguslikust ja juhtimisstruktuurist.
Lisatud on ka aruanne EAU poolt eelmisel aastal sotisaal- ja kultuuriteenuste
osutamise eesmiirgil mahaarvatud summadest.

3 juba

on

Htiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.
OTSUSTATI tihehiiiilselt kinnitada EAU labipaistvusaruanne 2018. aasta kohta.
5.3. Mikk Targo teeb ettepaneku kinnitada jrirgmiseks aastaks EAU audiitoriks Triin
Kaasik, kes tegeleb EAU raamatupidamise auditeerimisega ka praegu.

Hiiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

OTSUSTATI iihehiiiilselt kiruritada jiirgmiseks aastaks EAU audiitoriks Triin Kaasik
OU-st AB Birchwood Finance.

VI

Vahendustasude suuruse kinnitamine
viilj amakstavatelt autoritasudelt

EAU vahendusel kogutavatelt ja

Mikk Targo annab s6na Kalev Rattusele, kes selgitab, et eelmisel aastal moodustasid
EAU kulutused 15,37 % k6igist laekumisest. Kalev Rattus loeb ette EAU juhatuse
ettepaneku vahendustasude protsentide osas eelseisvaks jooksvaks aastaks (vt lisa).

Mikk Targo teeb ettepaneku kinnitada Kalev Rattuse poolt etteloetud EAU
vahendustasude protsendid eelseisvaks jooksvaks aastaks.

Htiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

OTSUSTATI tihehiialselt kinnitada jiirgmised vahendustasude protsendid eelseisvaks
jooksvaks aastaks:

1
l.l
I.2
1.3
1.4

Muusikateosed:

avalik esitarnine 22Yo
edastamine elektroonilise side v6rgu kaudu25%o
taasedastamine elektroonilise side v6rgu kaudu (v.a GlA-leping) l2,5oh
reprodutseerimine:
1.4.1 muusikateoste reprodutseerimine ehk salvestamine audiotoodetes ja
videotoodete algkoopia helindamisel (nn stinkroniseerimistasu) 25%;

1.4.2 muusikateoste reprodutseerimine

ehk

salvestamine

taustamuusikateenuste s I 5Yo;

1.5

1.4.3 muu reprodutseerimine 20oZ
iildsuselekiittesaadavakstegemine:
1.5.1 audiovisuaalsetes teostes sisalduvate muusikateoste tildsusele
kdttesaadavaks tegemine jiirelvaatamisteenustes ja digitaalsetes
videolaenutusteenuste s 20%o;

1.5.2 muusikateoste i.ildsusele kattesaadavaks tegemine striimingu- ja

1.6
1.7

allalaadimisteenustes I 5 o%;
draamadigused l0%
viilismaalt laekuvate tasude kdsitlemine 2.5%

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Kunstiteosed:
droit de suit 10%
taasedastamine elektroonilise side v6rgu kaudu (v.a GlA-leping) r2,syo
muu kasutamine2lYo
vdlismaalt laekuvate tasude kiisitlemine 2.5%

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Koreograafiateosed
avalik esitamine 22Yo
edastamine elektroonilise side v6rgu kaudu25yo
muu kasutamine v.a. draamaOigused20%o
draama6igused l0%

VII

2019. aasta eelarve arutamine ja kinnitamine

Mikk Targo annab sdna Kalev Rattusele, kes tutvustab koosolijatele 2019. aasta
planeeritud tulusid ja kulusid (vt. lisa).

Kalev Rattus: 2019. aastal planeeritavatest tegevustest nimetaksin tira jiirgmisi:
Esitasime hagi AS-i All Media Eesti vastu ja n6uame neilt alates
0 I .0 I .20 I 8 saamata jdiinud autoritasu.
Pi.ii.iamelOpetadavaidluseKonkurentsiametiga.
Jdtkame oma tarkvaraarendust.
Ptitiame luua koostdcts EFU ja EEL-iga platvormi, mille kaudu saaks
YouTube'st kAtte meie autorite tasu nende teoste esitamise eest nimetatud

1.

2.
3.
4.

keskkonnas.

5.

Jiitkame maakondade kultuuritddtajate koolitamist

autori6iguse

valdkonnas.

6.

Ptitiame lahendada topeltmaksustamise probleemi, mis on seotud
teistest riikidest Eesti autoritele makstud tasudega.
7. Seoses uue Riigikogu koosseisu valimisega pi.itiame luua tdiseid
kontakte uue kultuurikomisjoni liikmetega ning selgitada neile autori6iguste
tiihtsust ja loomemajanduse olulisust.

8.

Seoses uute meediateenuse lubade vdljaandmisega 2019. aasta l6pus,
osaleme lubade viilj aandmise komisjoni tci<is.

9.

Jiitkame Eesti muusika toetamist EAU poolt vtiljaantavate toetuste

kaudu.

10.

Viihendamaks EME poolt viiljaantavate eksporditoetuste protsessi
kulukust, toome EME ekspordikomisjoni tegevuse EAU alla.

Mikk Targo teeb ettepaneku kinnitada tildkoosolekule esitatud EAU tulude ia kulude

eelarve 2019. aastaks.

Hiiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.
OTSUSTATI rihehtizilselt kinnitada EAU tulude ja kulude eelarve 2019. aastaks.

VIII Huvide konflikti viiltimise juhendi kinnitamine
Kalev Rattus tutvustab koosolijatele huvide konflikti viiltimise juhendit (vt. lisa), mis
kohaldub olukordades,, kus EaU..juhatus v6i muu EAU juhatuse poolt selleks
volitatud organ vaatab Hbi EAU-le esitatud rahataotlusi ja otsustab taotluste
rahuldamise vdi rahuldamata jdtmise rile. Juhendi eesmiirgiks on miiiirata kindlaks
meetmed, mille abil tuvastada, ennetada ja viiltida EAU toetuste eraldamise
otsustamisel osalevate juhatuse liikmete v6i muu piideva organi liikmete huvide
konflikti. Kuigi vastav juhend jdustub alles ptirast sedi, kui petjutOtoosolek on selle
kinnitanud, on EAU juhatus vastavas juhendis mrirgitud meetmeid praktiliselt juba
kohaldanud. Eelk6ige on tiihendanud see seda, et kOil juhatuse liikmed, kes on mingi
taotlusega seotud, on sellest enne taotluse liibivaatamist teada andnud ja ruumist
lahkunud selleks ajaks, kui vastavat taotlust l6bi vaadatakse ja selle rahuldamise v6i
mitterahuldamise iile otsustatakse.

Mikk rargo teeb ettepaneku kinnitada huvide konflikti viiltimise juhend.
Htiiiletamine: poolt 30, vastu 0, erapooletuid 0.

orsusrATl

tihehddlselt kinnitada huvide konfl ikti vtiltimise i uhend.

IX S6nav0tud
Keegi ei soovinud mingil konkreetsel teemal sdna vOtta.

X UHkoosoleku lOpetrmine

Mikk Targo kuulutab EAU 2019. aastakonalise 0ldkoosoleku l6ppenuks.

Juhataja

Protokollija

Anne-Ly Hussar

