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Rahva Ühtsuse Erakond valimislubadused

Valmislubaduse täpne sõnastus

RÜE missiooniks on läbi viia Eestis tervishoiureform.

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Eesti
tervishoiureform

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

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

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

Arstiamet on läbi aegade olnud austust vääriv. Peame
Eesti
taastama Eestis lugupidava suhtumise
tervishoiureform
arstidesse.Tõstame arstide ja õdede palka. Vähendame
eriarstide koormust andes viimaste kursuste üliõpilastele
võimaluse töötada õppetööst vabal ajal abiarstidena.
Ääremaade arstide kõrge professionaalsuse säilimiseks
viime sisse arstide rotatsiooni suuremate haiglatega.

Ü

Rahvastiku tervise arengukava
valdkond V tegeleb selle
teemaga "kõigile inimestele on
tagatud kvaliteetsete
tervishoiuteenuste
kättesaadavus ressursside
optimaalse kasutuse kaudu".

Teeme arstiabi inimesele kättesaadavaks. Kaotame
kuudepikkused eriarstide järjekorrad. Taastame
kiirabibrigaadides arstid. Viime sisse iseseisva patsiendi
süsteemi.

Eesti
tervishoiureform

Ü

Rahvastiku tervise arengukava
valdkond V tegeleb selle
teemaga. Hinnang eriarsti
järjekordade kaotamisele
küsitud Haigekassast.

Võtame Haigekassa senise tegevuse kriitilise pilgu alla,
eesmärgiga suunata raha patsientide ravisse.
Teadvustame looduslähedasi ja tervislikke eluviise.
Seame sisse elukestva haiguste ennetuse süsteemi. Oma
tervist teadlikult kahjustavad inimesed peavad hakkama
maksma rohkem läbi aktsiisimaksu.

Eesti
tervishoiureform
Eesti
tervishoiureform

Ü

Loome arstiks õppivatele tudengitele tasatöötamise
Eesti
süsteemi, mis võimaldab neil peale õpinguid töötada
tervishoiureform
Eestis.
Vähendame riigi valitsemise bürokraatiat. Viime läbi riigi Eesti riigi reform
ja kohalike omavalitsuste reformi, mille tulemusel
vabanev raha läheb inimestele vajalike teenuste –
arstiabi-, politsei- ja päästeameti toimimiseks.
Bürokraatia vähendamisel vabanevad inimressurssid on
vajalikud Eesti majanduse elavdamiseks

Ü

Ü

Analüüsiks liiga üldine.

Vastavate õigusaktide
muudatuste ja
ümberkorraldustega on
võimalik leida kulusäästu.

Riigiaparaat ja omavalitsused peavad olema kaasaegsed Eesti riigi reform
ja orienteeritud inimeste teenindamisele. Bürokraatial ja
korruptsioonil ei tohi olla kohta e- riigis. Raiskamine ja
dubleerimine tuleb lõpetada. Mugavustsooni ja
toiduahelate aeg on läbi!

Ü

Analüüsiks liiga üldine

Vastavate õigusaktide
muudatuste ja
ümberkorraldustega on
võimalik leida kulusäästu.

Toetame omavalitsuste arvu vähendamist 15+ ja
Eesti riigi reform
maavalitsuste kaotamist. Suurendame külavanemate rolli
kohaliku elu juhtimisel. Omavalitsuste arv ja suurus peab
vastama piirkonnas elavate inimeste vajadustele.
Riigikogu liikmete arvu vähendame 71- ni ja kaotame
kuluhüvitised

K

Riigikogu liikmete vähenemisel
on arvutatud ühe liikme kulu
101 liikme korral ja ühe liikme
kulu on kasutatud 71 liikme
arvutamisel. Arvestuse alustes
on töötasu koos kaasnevate
hüvitistega

Ü

Rahva tervise küsimustega
tegeleb rahvastiku tervise
arengukava.

Kohalike omavalitsuste
liitumine toimub.

Vastavate õigusaktide
muudatuste ja
omavalitsuste arvu
vähendamisega ning
maavalitsuste
kaotamisega on võimalik
leida kulusäästu.

2,95

2,95

2,95

3,37
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Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
Erakonnapoolne
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on
Valmislubaduse täpne sõnastus
lubaduse liigitus
rahastatud või
hinnatud mõju
töösolev, D dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
Viime läbi analüüsi, milline maksu- ja ettevõtlusmudel on Eesti maksureform
Ü
tänasele Eestile parim. Eesti majanduskasvu eelduseks
peame investeeringuid teadusarendusse ja innovatsiooni
Loome eritingimused start-up ettevõtetele
rahvusvahelise konkurentsi tingimustes
Meie eesmärk on taastada ettevõtjasõbralik,
bürokraatiavaba ning uusi töökohti soosiv
majanduskeskkond. Toetame ausat konkurentsi ja
monopolide piiramist
Tühistame ettevõtjat ahistavad bürokraatiareeglid, nt
1000 euroste arvete deklareerimisel jms.

Eesti maksureform

Ü

Eesti maksureform

Ü

Eesti maksureform

K1

Muudame erisoodustusmaksu

Eesti maksureform

Ü

Muudame seadusi nii, et siin tegutsevad välismaised
ettevõtted ja pangad maksaksid makse Eestis.
Maksuvabalt eesti raha väljavool peab lõppema

Eesti maksureform

Ü

Väikeettevõtja maksukoormus peab oluliselt vähenema- Eesti maksureform
seame sisse ühekordse aastase litsentsitasu, mille suurus
sõltub ettevõtte käibest
Peame oluliseks meie maavarade heaperemehelikku
Eesti maksureform
kasutamist, kus mõeldakse tuleviku vajaduste peale.
Raiskavat kaevandamist me ei luba. Toetame uutesse
tehnoloogiatesse investeerimist, mis tagab töökohad ja
loodust säilitava tootmise

Ü

Eesti laevadele loome tingimused Eesti lipu alla
naasmiseks

Eesti maksureform

Ü

Seisame otsustavalt maksupettuste vastu

Eesti maksureform

Ü

Ü

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

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

Eeldab seadus(t)e
muutmist

Kehtestatud uued
ressursitasude määrad.
Saastetasud
ümbervaatamisel. Vastavad
põlevkivi töörühmad
kokkukutsumisel.
Ressursitõhusust ja
ettevõtlust toetatakse EL
2014-2020 vahenditest.
Võimalik rahastus KIKi
keskkonnaprogrammist ja
HTMi teadusmeetmetest.
Eeldab seadusemuudatusi
ja teadmata mõjuga
meetmeid
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Seisame selle eest, et meie noored saaksid hea hariduse, Eesti haridus ja
mis tagab töökoha ja korraliku palga kodumaal. Toetame teadus
hariduse radikaalset ümberorienteerumist reaal- ja
loodusainetele ning insener-tehnilistele erialadele juba
algharidusest peale. Riigil peab olema õigus osaleda
kõrgkoolide õppekavade koostamisel, et hoida ära
maksumaksja jaoks ebaotstarbekaid kulusid ja vältida
noorte õppimist erialadel, mille järgi puudub reaalne
vajadus

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

Peame oluliseks, et Eestis tehtavad teadustööd on
suunatud eeskätt meie riigi jaoks oluliste probleemide
lahendamisele ja innovatsioonile, mitte rahvusvaheliste
teadusajakirjade artiklitega täitmiseks

Eesti haridus ja
teadus

Ü

Päästeteenistus ja politsei peavad olema kättesaadavad
kõikidele inimestele. Inimestele sotsiaalset julgeolekut
tagavate töötajate elukindlustus ja palgatase peavad
olema motiveerivad

Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

Ü

Analüüsiks liiga üldine.

Tõstame töötajate tulumaksuvaba miinimumi
miinimumpalga tasemele

Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

K

RM prognoos suvi14. Alampalk
2016 415€, 2017 442€, 2018
471€, 2019 502€.

Viime panganduses sisse süsteemi: võtmed tagasi –
võlast vaba

Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

Ü

Loome maapiirkondades transpordiühendused, mis
tagavad äärealadel elavatele inimestele töölkäimise
võimaluse linnas või oma kodukandist eemal

Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

Ü

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

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

Sotsiaalmajanduslike
probleemide lahendamist
toetatakse EL 2014+
vahenditest "Valdkondliku
teadus-ja arendustegevuse
tugevdamine" ja "TA
programm nutika
spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades",
eelarve kokku 69,8 mln EUR

-372,00

Teid hooldatakse ja
rekonstrueeritakse.
Ühistransport toimib.

-502,00

-562,00

-628,00 Mõju inflatsioonile.
Mõjub positiivselt
nii tööjõu
pakkumisele kui
nõudlusele
madalapalgaliste
segmendis.
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Valmislubaduse täpne sõnastus

Vähendame elektrivõrkude tasusid. Tagame
elektrivõrkude töövõime ääremaadel, millega toetame
maapiirkondades elavaid inimesi ja seal töötavaid
ettevõtteid
Tagame, et pensioni arvestusel võetakse aluseks iga
töötatud täisaasta

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
Kas analoogset asja juba
Erakonnapoolne
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on viiakse ellu ja ettepanek
lubaduse liigitus
rahastatud või
hinnatud mõju
sisuliselt dubleerib seda
töösolev, D (kui jah, siis mida)
dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
Eesti inimeste
Ü
Elektrivõrku uuendatakse
sotsiaalne julgeolek
võrgutasudest. Nende
ja toimetulek
vähendamine on vastuolus
sooviga tagada suurem
elektrivõrkude töövõime.
Eesti inimeste
sotsiaalne julgeolek
ja toimetulek

K

Kui eeldada, et muid tegureid ei Tehniliselt teostatav peale
muudeta, siis sisuliselt
SKAIS2 rakendamist (2017)
suurenevad uued väljaarvutatud
I samba koefitsiendid 2,5 korda
(täpne kasv sõltub
miinimumpalga ja keskmise
sotsiaalmaksustatud palga
suhtest). Pikas perspektiivis
suurenevad I samba kulud
umbes 100-130%. Eeldatud on,
et baasosa osakaal on kauges
tulevikus 50-60% I samba
pensionist. 2016.a 3 332 165,33
eurot, 2017.a 4 617 417,61
eurot, 2018.a 4 861 116,89,
2019.a 5 092 751,84 eurot.
Summade arvutamisel on
aluseks võetud keskmised
aastahinde väärtused,
arvestades indeksi prognoose
2016-2019. Eeldu on, et kõik
2013.a töötavad pensionäride,
kelle koef oli alla 1, töötasid
terve aasta vähemalt
alampalgaga. 2016.a on uus
aastahinde väärtus alates
aprillist ja kulu 9 kuud. Lähtutud
on sellest, et alates 2015.a-st
saab eelmisel aastal
alampalgaga töötamise eest
koef 1. NB! Arvestusest on
puudu pensionärid, kes
hakkavad pensioni saama
esmakordselt 2016 ja edasi.

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

-3,33

-4,62

-4,86

-5,09
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Eakate toimetuleku parandamiseks viime sisse
lesepensioni

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
Kas analoogset asja juba
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
Erakonnapoolne
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on viiakse ellu ja ettepanek
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
lubaduse liigitus
rahastatud või
hinnatud mõju
sisuliselt dubleerib seda
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019
töösolev, D (kui jah, siis mida)
dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
Eesti inimeste
K2
Täna on sarnane pension
sotsiaalne julgeolek
juba olemas
ja toimetulek
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 a.
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Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Väärtustame tugevat perekonda, kus on ema ja isa ja
Eesti Pered
lapsed, millele ehitada tugevat ja jätkusuutlikku riiki.
Seisame laste võrdsete õiguste eest nende potentsiaaliks
ja arenguks vajaliku keskkonna loomisel. Igale lapsele
pere, lasteaiakoht, eesti keele õpe alates lasteaiast ja üks
tasuta huviring. Kodakondsuseta sündinud lapsele
anname kodakondsuse

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on
rahastatud või
hinnatud mõju
töösolev, D dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
Ü
Laste ja perede arengukava
2012–2020 strateegiline
eesmärk 4: Eestis on perede
adekvaatset majanduslikku
toimetulekut toetav
kombineeritud toetuste ja
teenuste süsteem, mis pakub
perele püsivat kindlustunnet.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse
2011-2015. aasta
tegevusprogrammist koostab
Sotsiaalministeerium
Peretoetuste ja teenuste
rohelise raamatu.Rohelise
raamatu keskseks küsimuseks
on, kuivõrd aitaksid erinevad
toetuste ja teenustega seotud
poliitikavalikud suurendada
laste ja perede heaolu, tõsta
laste ja perede elukvaliteeti,
ning soodustada seeläbi laste
sünde.

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

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019
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Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Lubaduse iseloom
(K - konkreetne
tegevus; K1 - kulu ei
kaasne; K2 - juba Analüüsi alused, mille alusel on
rahastatud või
hinnatud mõju
töösolev, D dubleeriv, Ü - üldine
seisukoht)
Rohelises raamatus püütakse
leida optimaalsed ja
(kulu)efektiivseimad võimalused
nende eesmärkide
saavutamiseks, pakkudes välja
nii toetusi, teenuseid kui
puhkusi ja hüvitisi hõlmava
terviklahenduse. Eelkõige
keskendutakse kahele olulisele
teemablokile - laste ja lastega
leibkondade vaesuse
leevendamine ja sündimuse
suurendamine. Peretoetuste ja
teenuste rohelise raamatu teeb
eriliseks asjaolu, et see tugineb
põhjalikule mõjuanalüüsile –
rohelise raamatu koostamiseks
on tellitud perepoliitikat ja
sündimust käsitlev eksperttöö ja
kaks analüüsi: „Eesti
vanemapuhkuste süsteemi
analüüs“ ning „Peredele
mõeldud toetuste ning
alushariduse ja lapsehoiu
rahastamise mõjude analüüs“.

Tegeleme riigikaitse ja piirivalve kohandamisega seoses Eesti riigi julgeolek
muutunud rahvusvahelise julgeolekuga. Taastame
sõjalise väljaõppega piirikaitse, mis on võimeline Eesti
piiri kaitsma.Loome sisekaitse rügemendi võimalike
siseriiklike probleemide lahendamiseks. Suurendame
Kaitseliidu rolli, kutsume nii mehi kui naisi liituma
vabatahtliku kaitseorganisatsiooniga, eesmärgiga tagada
laiapõhjaline väljaõpe ja kaitseoskus. Tõstame riigikaitse
õppekavade osakaalu hariduses. Suurendame praktilisi
teadmisi elanikkonna hulgas võimalike ohtudega
toimetulekuks

K2

Peame oluliseks rahvusvahelist koostööd Eesti julgeoleku Eesti riigi julgeolek
kindlustamiseks, seda nii rahvusvaheliste
organisatsioonide kaudu kui ka kahepoolsete ja
regionaalsete suhete arendamise teel

Ü

Enamuses juba toimivate
tegevuste jätkamine.
Piirikaitse ja sisekaitse võivad
eeldada kulusid kuid saab ka
olemasolevate asutuste
reorganiseerimise tulemusel
täindava kuluta teha.

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

Uute arengutena on sisse
toodud piirikaitse, sisekaitse
rügement.

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

0,00

0,00

0,00

0,00
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Süvendame mõtteviisi, Eestis elavad inimesed on meie
inimesed sõltumata soost, vanusest või rahvusest.
Kaitseme eesti keele ja kultuuripärandi säilimist. Samal
ajal peame oluliseks Eestis elavate erinevate rahvuste
keele ja kultuuride toetamist. Töötame selle nimel, et
meie inimesed ei vastanduks teineteisele

Erakonnapoolne
lubaduse liigitus

Eesti riigi julgeolek

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

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

Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Mõju VS
Lubaduse teostatavus
Laiem majanduslik
eelarveeelarveeelarveeelarve(kas on kooskõlas kehtiva
mõju (hindadele,
positsioonile positsioonile positsioonile positsioonile
seadusandlusega)
tööhõivele)
2016
2017
2018
2019

