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Lubaduse iseloom (K konkreetne tegevus;
K1 - kulu ei kaasne; K2 - Analüüsi alused, mille
juba rahastatud või
alusel on hinnatud
töösolev, D mõju
dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)

esimene ja peamine – vasakliikumise koondumine
piirkondlikul ja ülemaailmsel tasemel internatsionalismi ja
demokraatia põhimõtete vaimus

1. EÜVP eesmärgid kujunenud
sotsiaal-majanduslikes tingimustes

Ü

vasakjõudude ühtsusele toetudes revolutsioonilise
ideoloogia ja tegevusstrateegia väljatöötamine

1. EÜVP eesmärgid kujunenud
sotsiaal-majanduslikes tingimustes

Ü

ulatuslik agitatsiooniline ja propagandistlik tegevus, mille
eesmärk on noorte intellektuaalide, ametiühinguaktiivi ja
demokraatlike liikumiste esindajate kaasahaaramisele
vasakliikumisse
toetuse saavutamine massides võitlusega sotsiaalse õigluse
eest kõigil tasemetel ja tööinimeste kõigi huvide osas.

1. EÜVP eesmärgid kujunenud
sotsiaal-majanduslikes tingimustes

Ü

1. EÜVP eesmärgid kujunenud
sotsiaal-majanduslikes tingimustes

Ü

2.1. EÜVP on üks Euroopa vasakliikumise
organisatsioonidst. Ta jagab selle liikumise
kodanlusevastast olemust ja toetab laiapõhjalist
demokraatiat.
EÜVP jaoks on vastuvõetamatud natsionalism ja s^ovinism.
Seejuures tunnustab partei ja jagab kõigi sotsialistidega
rahvuste õigust enesemääramisele ja rahvusriikide
loomisele, kuid mõistab otsustavalt hukka rahvuslikud
puhastused ja mis tahes eelised või piirangud rahvusliku
tunnuse põhjal. Partei tunnustab riikiloovate rahvuste
õigust riigikeele määramisele, kuid mõistab hukka ükskõik
millise keelelise diskrimineerimise ja keelelise
assimileerimise. Partei peab keeleoskust inimese isiklikuks
asjaks. Partei tunnustab ka rahvusvähemuste õigust
õppimise riiklikule toetusele kõigil tasemeil: nii kultuuri,
sotsiaalse juurdepääsu, õigusliku ja eluliselt tähtsa
informatsiooni kui ka riigi- ja kohtuorganitesse pöördumise
alal mitte ainult riigikeeles, vaid ka vähemuste keeles
mahtudes, mis on võrdelised nende osaga ühiskonnas. See
vastab maksumaksjate õigusele saada riigi poolt võrdselt
koheldud, sõltumata rahvusest ja rahvusvähemuste
esindajate riigikeele valdamise määrast.

2. EÜVP tegevuspõhimõtted
praegusel ajajärgul

Ü

2. EÜVP tegevuspõhimõtted
praegusel ajajärgul

Ü

Kas analoogset asja
juba viiakse ellu ja
ettepanek sisuliselt
dubleerib seda (kui
jah, siis mida)

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

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)
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Partei mõistab otsustavalt hukka rahvaste ja riikide ajaloo 2. EÜVP tegevuspõhimõtted
jaotamise „õigeks“ ja „ebaõigeks“ ning suhtub mõistmisega praegusel ajajärgul
ajalooliste faktide esitamisse, lähtudes mitmesuguste
rühmade konkreetsetest poliitilistest huvidest. Seejuures
on EÜVP seisukoht marksistliku ajalookäsitluse sängis kui
vaates võitlusele õiglase ja väärika elu eest kõigi jaoks ilma
eranditeta, kuid lõppude lõpuks võitlusele sotsialismi kui
kogu inimkonna tuleviku eest.

Ü

2.2.. EÜVP peab ebaõiglaseks Eesti valitsevas eliidis
2. EÜVP tegevuspõhimõtted
järgitavat põhimõtet: „Rikas kodanik – rikas ühiskond“ ja
praegusel ajajärgul
sellest järelduvat praktikat, mille järgi riik tegutseb
esmajärjekorras nendega, kes ise on võimelised rikastuma.

Ü

Partei propageerib teist põhimõtet: „Vaeste puudumine on 2. EÜVP tegevuspõhimõtted
õnneliku ühiskonna tingimus“. Partei seab
praegusel ajajärgul
konkurentsivabadusest kõrgemale normaalsete
elutingimuste tagamise kõigile elanikele. Selleks peab riik
vajadusel inimeste sissetulekut ümber jagama..

Ü

EÜVP peab nõrgemate toetamist riigi peamiseks
funktsiooniks ega nõustu sellega, et tugevamatel ja
andekamatel on õigus riigi elanike põhimassi
ekspluateerida üldise progessi huvides. EÜVP taotleb sellise
suhtumise lõpetamist, et üksikisiku õigused on olulisemad
ühiskonna omadest ja üksikisiku õnn on tähtsam ühiskonna
omast. Siiski tuleb arvestada, et ühiskond koosneb
üksikisikutest ja ühiskonna õnn koosneb üksikisijute
õnnest..
2.3. EÜVP mõistab demokraatiat mitte üksnes enamuse
õigusena suruda oma tahtmist peale vähemusele, vaid ka
enamuse kohustusena arvestada vähemuse huvidega kõigil
tasandeil alates miniühiskondadest korteriühistute vormis
kuni parlamendi opositsioonini. EÜVP loeb ühiskonna
demokratiseerimise tähtsaimaks näitajaks
munitsipaalvõimude iseseisvuse astet, samuti nende
rahandusliku sõltumatuse taset keskvõimust.

2. EÜVP tegevuspõhimõtted
praegusel ajajärgul

Ü

2. EÜVP tegevuspõhimõtted
praegusel ajajärgul

Ü

2.4. EÜVP on kategooriliselt Eesti muutmise vastu
2. EÜVP tegevuspõhimõtted
politseiriigiks, milleks muuhulgas kasutatakse nn
praegusel ajajärgul
internetiriiki. Partei nõuab esimese ja teise taseme kohtute
valitavust (lisaks Riigikohtu liikmetele), samuti kohalike
politseiorganite juhtkonna valitavust.

K1

Kulusid ei kaasne.

Kas analoogset asja
juba viiakse ellu ja
ettepanek sisuliselt
dubleerib seda (kui
jah, siis mida)

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

Vajalikud on
õigusaktide
muudatused.

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)
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2.5. EÜVP peab võimalikuks koostööd konkreetsete
2. EÜVP tegevuspõhimõtted
programmide järgi kodanlik-demokraatlike ja liberaalsete praegusel ajajärgul
poliitiliste jõududega. Siiski ei pea EVÜP võimalikuks
koostööd marurahvuslike ega fundamentalistlike poliitiliste
jõududega. EÜVP peab täielikult vastuvõetamatuks, et
välisriigid rahastavad Eesti erakondi. EÜVP ise võib võtta
vastu raha Euroopa vasakpoolsetelt; vasaksuunitlusega
mitteriiklikelt fondidelt ja vasakpoolsete vaadetega
eraisikutelt. Seejuures peab rahastamine olema täielikult
läbipaistev ja teiste riikide rahavoo täielik puudumine
ahelas peab olema kergesti tõestatav.

Ü

2.6. Partei ei luba olukordi, kus teised riigid kasutavad teda 2. EÜVP tegevuspõhimõtted
oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Suhetes teiste praegusel ajajärgul
riikide erakondade ja poliitiliste liikumistega töötab EÜVP
ainult koos vasakparteidega ning võimalust mööda aitab
neid võitluses obskurantismi, antidemokraatia ja
natsionalismiga.

Ü

3.1. Valiku kriteeriumid
EÜVP peab arvestama tänapäeva olukorraga, et
propaganda mõjul ja 2000-ndate aastate alguse
laenubuumi tulemusena on enamik elanikest, eriti aga
noortest vastu võtnud kodanlikud väärtused ning et massid
ei võta vastu otsest sotsialistlikku propagandat ega
loosungeid, mis on suunatud kapitalistliku elukorralduse
asendamiseks.
Seepärast ei pea EVÜP lähiaastatel õigeks riigikorra ja
majanduse sotsialistliku orientatsiooni loosungite ja
ülesannete esitamist. Seetõttu peab EÜVP võimalikuks
ajutist koostööd erakondade ja liikumistega, kes
peegeldavad väikekodanluse ja keskklassi väärtusi.
Seejuures ei soovi EÜVP end siduda pikaajaliste
kohustustega ja on eri küsimustes valmis koostööks eri
erakondadega.
Põhilised nõudmised, millega partei lähimail aastail esineb,
on seotud elanikkonna enamuse elutähtsate huvidega, eriti
kõige vaesemate kihtide huvidega.
3.2. Partei tegevuse esimene suund on võitlus iga kodaniku
õiguse tunnustamise eest väärikale eluasemele

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2014
3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2015

Ü

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2016

Ü

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2017

Ü

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2018

Ü

Kas analoogset asja
juba viiakse ellu ja
ettepanek sisuliselt
dubleerib seda (kui
jah, siis mida)

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

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)
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Eesti riik ei deklareeri põhiseaduses ega üheski muus
3. EVÜP konkreetsed tegevused
õigusaktis elanike õigust eluasemele. Vastupidiselt
aastatel 2012–2019
rahvusvahelise lepingu normidele majanduslike,
ühiskondlike ja kultuurilliste õiguste kohta, mille 11.
paragrahvis kirjutatakse: „igaühe õigusest elutasemele, mis
koondab endas piisavat toitumist, riietust ja eluaset“.
Õigust eluasemele nimetab tähtsaimate inimõiguste hulgas
ka Euroopa sotsiaalharta, mille vastavat punkti pole Eesti
ratifitseerinud.

Ü

Eestis ei ole see õigus tagatud. Vastupidi, kõikjal
3. EVÜP konkreetsed tegevused
praktiseeritakse perekondade väljatõstmist, kes ei suuda
aastatel 2012–2020
tasuda pidevalt kasvavate kommunaalteenuste ja muude
kulutuste eest, mille jõukamad korteriomanikud vaestele
perekondadele korteriühistute kaudu kaela määrivad.
Omakorda korteriühistute hooleks on riik, vastupidiselt
nende olemasolu mõttele, jätnud ka ühiskondlikud
probleemid. Selle tulemusena sõltub pensionäride, töötute,
invaliidide, paljulapseliste perekondade, krooniliste
haigete, noorte töötute perekondade ja teiste kohal pidev
kesksetest kommunaalvõrkudest väljalülitamise oht.

Ü

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2021
tagada seadusega igaühe õigus eluasemele. Selleks peab
3. EVÜP konkreetsed tegevused
riik tagama sotsiaalabi perekondadele, kelle eluasemekulud aastatel 2012–2022
(sealhulgas kulud kommunaalteenustele) ületavad 25%
sissetulekutest, lähtudes eluasemega tagamise järgmisest
skeemist: üks tuba ühe inimese kohta pluss veel üks tuba
perekonna kohta;

Kas analoogset asja
juba viiakse ellu ja
ettepanek sisuliselt
dubleerib seda (kui
jah, siis mida)

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

Partei peab vajalikuks taotleda järgmist:

Ü

seadusandlikult kinnitada , et pole lubatud vastu võtta
3. EVÜP konkreetsed tegevused
korteriühistu otsust mis tahes projektide
aastatel 2012–2023
investeerimismaksetele, kui majas on ideaalsed võlgnikud,
kes ei ole suutelised kandma investitsiooniplaani poolt
esitatavat finantskoormust.

Ü

Vajalikud õigusaktide
muudatused. Kulusid
kaasa ei too.

seadusandllikult keelustada kommunaalteenuste
osutamise praktika korteriühistule, aga mitte nende
teenuste otsestele tarbijatele.

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2024

Ü

Vajalikud õigusaktide
muudatused. Kulu
kaasa ei too.

3.3. Partei tegutsemise teine suund on lahknemiste
vähenemine rikaste ja vaeste sissetulekute vahel, samuti
vaesuse likvideerimine.

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2025

Ü

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)
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Ebavõrdsus sissetulekutes viib sotsiaalse kihistumiseni
3. EVÜP konkreetsed tegevused
sellistes mõõtmetes, et moodustub vaeste perekondade
aastatel 2012–2026
kiht, kes ei saa lubada endale korralikku haridust, kel pole
ligipääsu kultuurile ega ravile ja kes ei saa isegi normaalselt
toituda. See rikub nõudmisi, mis on ette nähtud ÜRO ja
Euroliidu dokumentides inimõiguste kohta.
Sotsiaalse kihistumise vähendamiseks ja võitluseks
vaesusega peab EÜVP vajalikuks:
Taotleda minimaalse töötasu kindlaksmääramist täpses
vastavusestöötaja ja ühe hooldatava elatusmiinimumiga.
Seejuures tuleb elatusmiinimumi suuruskindlaks määrata
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) soovituste alusel.

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2028
3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2030

Lubaduse iseloom (K konkreetne tegevus;
K1 - kulu ei kaasne; K2 - Analüüsi alused, mille
juba rahastatud või
alusel on hinnatud
töösolev, D mõju
dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)

Ü

K

Ettevõtte sulgemise korral töötajate vallandamisega või
3. EVÜP konkreetsed tegevused
pikaajalise maksejõuetuse korral näha ette töötajate õigus aastatel 2012–2032
muuta see ettevõte töötajate omandusega struktuuriks.

K1

3.4. Partei tegevuse kolmas suund – maaelu päästmine.

Ü

Eeldab seadus(t)e
muutmist.

Kulusid ei kaasne.

Vajalikud õigusaktide
muudatused.

K2

Maaettevõtluse
mitmekesistamise
toetamine - (perioodi
maht 57 mln eurot),
LEADER meede (90
mln eurot) _MAK
2014-2020 meetmed

EÜVP peab vajalikuks riikliku kooperatsiooni arendamist
3. EVÜP konkreetsed tegevused
maal, dotatsioonide suurendamist ja eelkõige maaakoolide aastatel 2012–2035
toetamist.

K2

Maaettevõtluse
mitmekesistamise
toetamine - (perioodi
maht 57 mln eurot),
LEADER meede (90
mln eurot) _MAK
2014-2020 meetmed

3.5. Tegevuse neljas suund – kool ja töö lastega

Ü

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2036

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

Ü

Maksukoormuse vähendamist töö eest selle koormuse
3. EVÜP konkreetsed tegevused
ümberjaotamise arvel finants- ja renditulude võrra, samuti aastatel 2012–2031
astmelise tulumaksu kehtestamist omanikutuludele
(dividendidele), mis ületavad 10-kordse keskmise töötasu,
mis makstakse välja töölepingute järgi.

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2033
Kooperatsiooni likvideerimise tulemusena põllumajanduses 3. EVÜP konkreetsed tegevused
ja riiklike dotatsioonide puudumise tulemusena
aastatel 2012–2034
põllumajandustootmisse on Eesti külast saanud vaesuse
piirkond koos külaelu kiire mandumisega. Koolide,
kaupluste ja sidejaoskondade sulgemine halvab küla
sotsiaalelu.

Kas analoogset asja
juba viiakse ellu ja
ettepanek sisuliselt
dubleerib seda (kui
jah, siis mida)

Eeldab
seadusandluse
muudatusi, "riikliku
kooperatsiooni"
arendamise
seadusandlust.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)
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EÜVP toetab võitlust rahvusvähemuste õiguste eest, mis
3. EVÜP konkreetsed tegevused
mõnes piirkonnas hõlmavad 30-40% rahvastikust või
aastatel 2012–2037
moodustavad koguni rahvusenamuse. Ta soovib õpetada
lapsi nende emakeeles, kuigi toetab samuti nõuet, et
kooliõpilased omandaksid riigikeele. Kuid partei peab palju
tähtsamaks hariduse dehumaniseerimise probleemi nii
Eesti kui ka (ja eriti) Vene koolides. See probleem ei ole
koolis eneses, vaid välises keskkonnas: televisiooni
dehumaniseerivas mõjus (eriti Vene omas), samuti
interneti, arvutimängude ja katkiste perekondade mõjus.
Kool ei ole suutnud leida nendele väljakutsetele vastamise
võimalusi ja koolil ongi vähe võimalusi võidelda televisiooni
ja internetiga. EÜVP peab lasteorganisatsiooni
likvideerimist veaks, kuid näeb praegustes tingimustes
enda jaoks võimalust luua sotsialistliku orientatsiooniga
lasteorganisatsioon, milleks partei peab vajalikuks laste- ja
noortelaagrite läbiviimist laste omavalitsuse alusel ning
laste huviklubide loomist. Partei organiseerib laste
tutvustamist töölisliikumise ajalooga Eestis.

Ü

3.6. Tegevuse viies suund – võitlus riikliku juhtimise
demokratiseerimise eest Eestis, rakendades alusena
kohalike omavalitsuste ja nende finantsilise iseseisvuse osa
olulist tõstmist
Tuginedes Euroopa Liidu teiste maade kogemusele, on
partei valmis koostöös kohalike omavalitsustega arendama
laia kampaaniat ja välja töötama spetsiaalse programmi
selle probleemi lahendamiseks.

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2038

Ü

3. EVÜP konkreetsed tegevused
aastatel 2012–2039

Ü

Oma tegevusprogrammi realiseerimiseks peab EÜVP
3. EVÜP konkreetsed tegevused
vajalikuks luua erakonnas viis komisjoni, iga programmilise aastatel 2012–2040
eesmärgi jaoks oma, samuti komisjoni sidemete pidamiseks
Euroopa vasakpoolsetega.

Ü

Kas analoogset asja
juba viiakse ellu ja
ettepanek sisuliselt
dubleerib seda (kui
jah, siis mida)

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

Laiem
majanduslik
mõju
(hindadele,
tööhõivele)

