1/2
Eesti Iseseisvuspartei valimisprogramm
Lubaduse
iseloom (K konkreetne
tegevus; K1 kulu ei
Analüüsi alused, mille Kas analoogset asja juba viiakse
Erakonnapoolne kaasne; K2 Valmislubaduse täpne sõnastus
alusel on hinnatud
ellu ja ettepanek sisuliselt
lubaduse liigitus
juba
mõju
dubleerib seda
rahastatud või
töösolev, D dubleeriv, Ü üldine
seisukoht)
Tugev, Tartu rahu põhine, nii de fakto kui de jure iseseisev
Eesti Vabariik
K
Tulud vähenevad:
rahvusriik, kus peremeherollis on eesti rahvas – selline on meie,
kaovad ära uue
eesti iseseisvusrahvuslaste, kompromissitu nõue. * Kaitseme Eesti
programmperioodi
Põhiseadust, eriti selle esimest paragrahvi, mis on ootamatult
toetused (2014-2020).
kujunenud eesti rahvuse püsimajäämisvõitluse viimaseks kantsiks.
Kulud vähenevad:
* Eesti liitmine Euroopa liiduga oli EV Põhiseaduse vastane. EL
sissemakse EL
põhiseaduse ratifitseerimine riigikogu poolt oli riigireetmine. Eesti
eelarvesse
peab välja astuma Euroopa Liidust, veelkord taasiseseisvuma.
Peame õigeks arusaama riigist kui tsivilisatsiooni organiseerituse Riigikorraldus
kõrgeimast vormist. Oleme vastu uusliberalistlikele väidetele nagu
oleks riik põhimõtteliselt halb peremees. * Tagame kohaliku elu
arengule keskustega võrreldavad võimalused. Kohalike
omavalitsuste arv peab sõltuma inimeste vabast tahtest, piirkonna
ajaloolisest, majanduslikust ning kultuurilisest omapärast. * Peame
otstarbekaks presidendi otsevalimisi, saadiku tagasikutsumise
mehhanismi kehtestamist, maakonna tasandi muutmist valitavaks.

K1

Põllumajandus peab uuesti saama heaolu ja julgeoleku üheks
alustalaks. Taastame põllumajanduse elujõu meile kasuliku
tollipoliitika kaudu, kogu maailma turupotentsiaali ärakasutamise
kaudu. * Väärtustame tooraine -ja loodussäästlikkust, soosime
mahepõllumajandust, samas ei tee takistusi suurtootmisele, kui
see ei sea ohtu teisi tootmisviise. * Eesti põllumajandus peab
tagama meie vajaduste rahuldamise kodumaise põhitoiduga.
Ekspordiks toodame mahus, mis meie tootjatele jõu- ja
soovikohane, peame naeruväärseks alluda EL-i kvootidele.

Maaelu

K2

Eelistame selliseid makse, mis on kergesti tuvastatavad,
Maksud
maksustame eelkõige tarbimist, tulu mõõdukalt. * Hoiame üldise
maksukoormuse määra alla 35%-i, ettevõtluse tulumaksu alla 20%i, vähendame eraisikute tulumaksu määra. * Tõstame
omavalitsuste rolli maksude kogumisel.

K2

Kulusid ei kaasne.

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus (kas on Mõju VS
eelarveeelarveeelarveeelarvekooskõlas kehtiva
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
2016
2017
2018
2019

Teostatavus on raskendatud.
EL väljaastumine nõuab laia
ühiskondliku kokkulepe
saavutamist ning on pikk
protsess. Samuti on vajalik
õigusruumi muutmine.

Vajalikud õigusaktide
muudatused.

MAK 2014-2020 meetmed.
Piimakvoodid alates 01.04.15
kaovad ära.

-406,10

-406,70

-401,20

-401,20

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Mida haritum on inimene, seda rohkem suudab ta kasu tuua
iseendale ja teistele. Hindame haridust tähtsaks investeeringuks,
ka eduka majanduse eelduseks. * Pooldame kõrgkoolide
mitmekesist kooslust, nii riiklikke kui erakoolide paindlikku võrku.
Tagame kõrghariduse saamise võimaluse kõikidele sõltumata
nende varanduslikust jõukusest. Eriti andekatele teeme
soodustusi. * Eesti pinnal tegutsevad koolid, sealhulgas ka
erakoolid peavad tagama riigikeele oskuse. Muukeelne haridus
peab toimuma kultuurautonoomia seaduse alusel. * Soodustame
kogu elu kestvat täiendõpet, kõlblust esiletoovat ja isiksust
väärtustavat haridust. Peame õigeks võrdlevat usuõpetust
koolides. * Teadusele tehtavate riiklike kulutuste mahtu
suurendame 2 protsendipunkti võrra ja suuname selle eelkõige
rakendusteadusesse ning innovaatikasse, eriti leiundusse.

Lubaduse
iseloom (K konkreetne
tegevus; K1 Laiem
kulu ei
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Analüüsi alused, mille Kas analoogset asja juba viiakse Lubaduse teostatavus (kas on Mõju VS
majanduslik
Erakonnapoolne kaasne; K2 eelarveeelarveeelarveeelarvealusel on hinnatud
ellu ja ettepanek sisuliselt
kooskõlas kehtiva
mõju
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
lubaduse liigitus
juba
mõju
dubleerib seda
seadusandlusega)
(hindadele,
2016
2017
2018
2019
rahastatud või
tööhõivele)
töösolev, D dubleeriv, Ü üldine
seisukoht)
Haridus
K
Teaduskulud ca 179
-3,60
-3,60
-3,60
-3,60
mln. 2% ca3,6 mln

