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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

Tühistame kooselu seaduse
Taastame sõjaväestatud piirivalve

Ü
Ü

Maksustame Eestist väljaviidava pankade tulu

K

Alandame käibemaksu 10-le%

K

Muudame hambaravi ravikindlustuse osaks

Ü

Kustutame noore pere kodulaenust 25% iga
lapse sünniga
Tagame kooli ja lasteaia koha kodu lähedal

K
Ü

Võrdustame tööaasta pensionistaazi aastaga

Ü

Peatame maamüügi välismaalastele ja maaelu
taandarengu

Ü

Teeme presidendi rahva poolt valitavaks

K1

Tagame Eesti põllumeeste võrdse kohtlemise
EL-is

Ü

JÕUKAS EESTI! ON AEG:

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

Hetkel ei ole mõju hindamiseks andmeid
kogutud
Eeldatud on tarbimise jäämist samale
tasemele.

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Lubadus on vastuolus
Euroopa Liidu
käibemaksudirektiiviga, mis
lubab liikmesriigil
käibemaksu langetada mitte
rohkem kui 15%le. Erandi
edukas taotlemine
vähetõenäoline.

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

-997,50

-1 067,50

-1 130,00

-1 215,41 Mõju
inflatsioonile
vähendav.
Lühikeses
perspektiivis
ilmselt
stimuleerib
majandustegevust
ja soodustab
töökohtade
loomist, kuid
edasine mõju
sõltub
fiskaalsetest
kompensatsiooni
meetmetest.

Hetkel ei ole mõju hindamiseks andmeid
kogutud.
Soodustab
tööjõu
pakkumist.

Kulu ei kaasne

Vajalikud on õigusaktide
muudatused.

0,00

0,00

0,00

0,00
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Valmislubaduse täpne sõnastus

vähendada maksukoormust, alandades
käibemaksu 10le%, et anda majandusele
jõuline kasvutõuge

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

Jõukas Eesti

K

maksustada Eestist seni maksuvabalt välja
Jõukas Eesti
viidav kapital
selgitada koostöös ettevõtjatega välja 25 kõige Jõukas Eesti
kulukamat ja bürokraatlikumat seadust või
määrust ning need ümber teha, et muuta
majanduskeskkonda ettevõtjasõbralikumaks

Ü

korraldada elektriturg ümber nii, et Eestis
oleks Euroopa odavaim elekter
seadustada laenukaitse põhimõttel: võtmed
tagasi ja võlast priiks ja kustutada
kiirlaenunõuded, kui on tasutud põhiosa ja
samas ulatuses kõrvalkulusid

K1

Jõukas Eesti

Ü

Jõukas Eesti

Ü

seista kodumaiste ettevõtete võrdse
Jõukas Eesti
kohtlemise eest ühisturul ning võidelda
monopolide ebaõiglase ja kõlvatu konkurentsi
vastu
taastada põllumajanduses üleminekutoetuste Jõukas Eesti
siseriiklik osa (top-up) kodumaise
põllumajanduse konkurentsivõime
suurendamiseks

Ü

K

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

Eeldatud on tarbimise jäämist samale
tasemele.

Kulu ei kaasne

EL määrus 1307/2013

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

-997,50

-1 067,50

-1 130,00

-1 215,41 Mõju
inflatsioonile
vähendav.
Lühikeses
perspektiivis
ilmselt
stimuleerib
majandustegevust
ja soodustab
töökohtade
loomist, kuid
edasine mõju
sõltub
fiskaalsetest
kompensatsiooni
meetmetest.

0,00

0,00

0,00

0,00 Õnnestumise
korral mõju
inflatsioonile
negatiivne
(vähendav).
Õnnestumise
korral mõju
majandustegevuse
le ja sedakaudu
hõivele positiivne.

-21,50

-19,90

-18,40

-16,90 Soodustab
töökohtade
loomist
põllumajanduses.
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

soodustada ühistulise tegevuse kasvu selle
populariseerimise, bürokraatlike tõkete
vähendamise, seadusandluse lihtsustamise ja
riiklike toetuste kaudu

Jõukas Eesti

Ü

eelistada riigihangetel eesti kapitalil
põhinevaid ettevõtteid ja toetada riikliku
tellimuse kaudu kohalikku ettevõtlust ja
töökohtade loomist
luua maksusoodustused, mis toovad Eesti
laevad tagasi Eesti lipu alla

Jõukas Eesti

Ü

Jõukas Eesti

Ü

Kasvav Eesti

Ü

Kasvav Eesti

K

seista traditsiooniliste pereväärtuste eest ja
panna koosoelu seadus rahvahääletusele

Kasvav Eesti

K1

käivitada tagasirände agentuur, mis võtab
ühendust kodumaalt lahkunud eestlastega, et
aidata neil tagasi tulla ja leida neile sobiv töö

Kasvav Eesti

K

peatada maapiirkondade tühjenemine ning
Kasvav Eesti
tagada nende areng piisava rahastuse, maksuja teiste soodustuste kaudu ning loobuda
omavalitsuste sundliitmise kavadest

Ü

KASVAV EESTI! ON AEG:
kustutada abielus oleva noore pere
kodulaenust 25 % (arvestades keskmist
kodulaenu suurust) iga perre sündinud lapse
sünniga
kehtestada tulumaksupreemia, kus iga
kasvatatava lapse pelt võetakse vanemalt 5%
võrra väiksemat tulumaksu väärtustades laste
kasvatamist, arvestades laste kasvatamine
vanemate tööstaazi hulka

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

Laste arv SKA andmetel, ca, eeldatud
samal tasemel püsimist. Eeldatud, et
vanemad saavad keskmist palka ja iga
laps saab 5% keskmise palga
tulumaksust. Eeldatud, et mõju avaldub
samal aastal; kui FIDEKi kaudu, siis
nihkub aasta võrra edasi.
Kulu ei kaasne

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

-28,00

-30,00

-33,00

-35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Õnnestumise
korral suurendab
tööjõu pakkumist
loodetavasti
keskmisest
kõrgema
lisandväärtusega/
palgaga
valdkondades.
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

tagada, et igal lapsel on lasteaia koht ja laps
saab käis koolis kodu lähedal

Kasvav Eesti

Ü

tagada tasuta lasteaia- ja koolitoit ning
vähemalt üks tasuta huviring igale lapsele
taastada spordikoolide süsteem
HOOLIV EESTI! ON AEG:
vabastada lapsed eriarsti visiiditasust

Kasvav Eesti

Ü

Kasvav Eesti

Ü

Hooliv Eesti

K

suurendada vajaduspõhiseid lastetoetusi ja
vähendada bürokraatiat toetuse saamiseks

Hooliv Eesti

K

muuta hambaravi tasuta tervishoiuteenuseks

Hooliv Eesti

K

tõsta maksuvaba miinimum miinimumpalga
võrdseks

Hooliv Eesti

K

kaotada tulumaks pensionilt

Hooliv Eesti

K

võtta pensionistaazi arvutamisel aluseks
põhimõte, et üks tööaasta võrdub ühe
staaziaastaga

Hooliv Eesti

Ü

soodustada töövõimelistele puudega
inimestele töökohtade loomist, vähendades
nende töötasult arvestatavaid makse

Hooliv Eesti

Ü

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

Soodustab
tööjõu
pakkumist.

Praxise analüüs (Valimised 2015
Teemapaber tervishoiust)
Mõju hinnang kui vajaduspõhiseid
lastetoetusi suurendada ca 30%: ühe
lapsega 45 eurolt 60 euroni ja kahe ning
enama lapsega 90 eurolt 120 euroni.

-1,40

-1,40

-1,40

-1,40

-4,70

-5,30

-5,90

-5,90

Praxise analüüs (Valimised 2015
Teemapaber tervishoiust)
RM prognoos suvi14. Alampalk 2016
415€, 2017 442€, 2018 471€, 2019 502€.

-60,00

-60,00

-60,00

-60,00

-372

-502

-562

RM prognoos suvi14, keskmine pension
pensionite täiendava maksuvaba tulu
abil maksuvabaks, pensionite MVT 2016
242€, 2017 264€, 2018 287€, 2019 312€

-47

-60

-75

Kui on mõeldud õiguslikku
pensionistaazi, siis võrdub ka
praegu üks tööaasta ühe
staaziaastaga.

-628 Soodustab tööjõu
nõudlust ja
pakkumist
palgaskaala
madalamas otsas.

-92
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

kehstestada lesepension, kus lesestunud
pensionär saab iga abielus oldud aasta eest
ühe protsendi abikaasa pensionist

Hooliv Eesti

K

vabastada erisoodustusmaksust
investeeringud töötajate tervisesse ja
haridusse
KODANIKE EESTI. ON AEG:
kehestada rahvaalgatus: seaduseelnõu, mis
saab 25000 toetusallkirja läheb automaatselt
rahvahääletusele
arvutada Riigikogu saadikute palka
mediaanpalga järgi ja kaotada Riigikogu
saadikute lisatasud ning kompensatsioonid

Hooliv Eesti

K

RM prognoos suvi14. Tervise osa ca 17
mln, hariduse osa 0,3 mln.

Kodanike Eesti

K1

Kulu ei kaasne

Kodanike Eesti

K

lõpetada Riigikogu liikmete kuulumine
riigiettevõtete nõukogudesse

Kodanike Eesti

K1

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Täna on sarnane pension juba
olemas toitjakaotuspensioni
näol. Riikliku
pensionikindlustuse seaduse
§20 järgi on näiteks õigus
toitjakaotuspensionile toitja
surma korral tema ülalpidamisel
olnud järgmistel
perekonnaliikmetel:
• toitja vanem, kes on
vanaduspensionieas või püsivalt
töövõimetu;
• toitja lesk, kes on püsivalt
töövõimetu või
vanaduspensionieas ja kelle
abielu toitjaga oli
kestnud
vähemalt ühe aasta;
• toitja lahutatud abikaasa, kes
jõudis vanaduspensioniikka või
tunnistati püsivalt töövõimetuks
enne abielu lahutamist või enne
kolme aasta möödumist abielu
lahutamisest ja kelle abielu
toitjaga oli kestnud vähemalt 25
aastat.

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

0,00

0,00

0,00

0,00

-17,30

-17,30

-17,30

-17,30

Vajalikud on õigusaktide
muudatused.

0,00

0,00

0,00

0,00

Eeldusel, et kuluhüvitised ja
majautuskulusid ei hüvitata saab riik tulu
2,6 mln eurot

Vajalikud on õigusaktide
muudatused.

2,60

2,60

2,60

2,60

Kulu ei kaasne

Lõpetada riigikogulaste
määramine nõukogudesse.

0,00

0,00

0,00

0,00
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

muuta RK valimiste kord selliseks, et kaob 5%
künnis ja igas valimisringkonnas osutuvad
vastavalt mandaatide hulgale valituks enim
hääli saanud kandidaadid, kusjuures valituks
osutunul on kohustus asuda tööle
kandideeritavale kohale

Kodanike Eesti

K1

Kulu ei kaasne

Vajalikud on õigusaktide
muudatused.

0,00

0,00

0,00

0,00

viia sisse saadiku tagasikutsumismehhanismi
tema ringkonnas referendumi põhimõttel

Kodanike Eesti

K1

Kulu ei kaasne

Vajalikud on õigusaktide
muudatused.

0,00

0,00

0,00

0,00

lõpetada erakondade ebamõistlik riiklik
rahastamine
väärtustada kodakondsust, kehetestada
omavalitsuste valimisõigus ainult kodanikele
ning seista vastu topeltkodakondsusele

Kodanike Eesti

K

Erakondade toetuse vähendamine 50%

2,70

2,70

2,70

2,70

Kodanike Eesti

Ü

seista kindlalt vastu massilisele
immigratsioonile Eestis

Kodanike Eesti

Ü

peatada maamüük välismaalastele ja
Kodanike Eesti
kehtestada neile kinnisvaramaks
astuda õigusriigist õiglusriiki, et kehtiks nii
Kodanike Eesti
õigus kui õiglus. Seaduse keel peab olema
üheselt mõistetav ning õigusabi alati ja kõigile
kättesaadav
KAITSTUD EESTI. On aeg:
suurendada reservväge, tagades selleks
Kaitstud Eesti
ajateenistuse tõhusus ja keskmise töötasu
hüvitamine reservõppekogunemistel
osalenutele, parandada Kaitseliidu varustatust

Ü

K

Eeldusel, et reservväelase toetus sõltub
tema eelmise aasta sotsiaalmaksuga
maksustatud tulust, kuid ei ole väiksem
kui 2014.a lõpul kehtiv toetuse määr
vastavas auastme põhigrupis.

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Kaitstud Eesti

D

dubleerib osaliselt rida 3

luua Eestile kaks tankipataljoni ja soetada
keskmaa õhutõrje kompleksid, luua tugev
rannakaitse

Kaitstud Eesti

K

Kaitsekulud 3% SKPst 2014 RM
majandusprognoosi alusel

-217,77

-231,66

-245,70

-245,70

viia läbi mobilisatsiooniõppusi, korraldada
regulaarseid reservkogunemisi Kirde ja KaguEestis kuni julgeolekuriski vähenemiseni

Kaitstud Eesti

K1

Kulu ei kaasne

0,00

0,00

0,00

0,00

taastada sõjaväestatud piirivalve, ehitada välja
füüsiline piiribarjäär Eesti-Vene kontrolljoonel

Ü
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu
ei kaasne; K2 juba rahastatud
või töösolev, D dubleeriv, Ü üldine seisukoht)

Analüüsi alused, mille alusel on
hinnatud mõju

tõsta politsei, piirivalve, kaitseväe ja
päästeameti palkasid ning luua nende
töötajate parem sotsiaaltagatiste ja
rehabilitatsiooni süsteem

Kaitstud Eesti

K

PPA, PÄA ja KV palgafondi kasv 10% 2014
a palgafondi alusel

muuta riigikaitseõpe ja patriootlik
väärtuskasvatus kooliprogrammi osaks,
toetada praktilisi tegevusi
tagada laiapõhjalise riigikaitse toimimine
koostöös tsiviilstruktuuridega ning kõigi
tsiviilelanike ohutus, jälgides totaalkaitse
põhimõtteid
saata riigist välja riigivastase tegevusega
seotud või rahvuslikku vaevu õhutavad
välismaalased ja tühistada sellistele isikutele
naturalisatsiooni korras antud kodakondsus

Kaitstud Eesti

K1

Kaitstud Eesti

Ü

Kaitstud Eesti

sulgeda Eesti-vaenulikku propagandadt
vahendavad infokanalid
mitte nõustuda meie rahva ja riigi huve
mittearvestavate rahvusvaheliste lepingute
sõlmimisega ja kutsuda tagasi allkirjad
loovutuslikult piirileppelt Venemaaga

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

Lubaduse teostatavus (kas
on kooskõlas kehtiva
seadusandlusega)

Laiem
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarvepositsiooni- positsiooni- positsiooni- positsiooni- mõju (hindadele,
le 2016
le 2017
le 2018
le 2019
tööhõivele)

-27,34

-27,34

-27,34

-27,34

Kulu ei kaasne

0,00

0,00

0,00

0,00

K1

Kulu ei kaasne

0,00

0,00

0,00

0,00

Kaitstud Eesti

K1

Kulu ei kaasne

0,00

0,00

0,00

0,00

Kaitstud Eesti

Ü

Vajalikud on õigusaktide
muudatused.
Vajalikud õigusaktide
muudatused.

