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Rahvaerakond Mõõdukad 
 

TÖÖTAV EESTI 
 

Programm  
Riigikogu X koosseisu valimisteks  

2. märtsil 2003 
  
 
Rahvaerakonna Mõõdukad eesmärk on  õiglane ühiskond, tulemuslikult töötav 
terviklik Eesti. 
Mõõdukad suurendavad palgasaaja kindlustunnet ja sõlmivad tulupoliitilise 
kokkuleppe. 
Mõõdukad toetavad tulude õiglasemat jaotust. 
Mõõdukad tagavad lapsevanemale kindlustunde. 
Mõõdukad annavad regioonidele ja omavalitsustele avaramad 
arenguvõimalused. 
Mõõdukad suurendavad investeeringuid  teaduse, hariduse ja kultuuri 
arengusse. 
Mõõdukad seisavad  rohelise Eesti eest. 
Mõõdukad seisavad kodanikuühiskonna igakülgse arendamise eest. 
 
 
1. Majandus- ja tööpoliitika: eesmärgiks kiire jätkusuutlik majanduskasv ja 
töövõtja huvide arvestamine  
 
1. Oleme seisukohal, et inimene on väärtuslikum kui raha. 
2. Majanduspoliitika selgeks eesmärgiks seame tööhõive suurendamise ja 
tööpuuduse vähendamise. 
3. Majanduse jätkusuutliku arengu võtmeks on innovaatika ja teadusmahukas 
tootmine, mitte madal palgatase. 
4. Maapiirkondade arengumootoriks on väikeettevõtlus, mille arendamisele 
pöörame erilist tähelepanu. 
5. Käivitame laialdase arvutikoolituse tööturu suurimale riskigrupile – töötajatele 
vanuses 45-65 eluaastat. Koolituse läbinutel võimaldame soodustingimustel 
soetada arvuti. 
6. Ehitame välja ülemaalise kiire traadita internetivõrgu ja suurendame interneti 
kaudu pakutavate avalike teenuste valikut ja hulka. 
7. Taotleme palgapoliitilise kokkuleppe sõlmimist tööturu osapoolte vahel. 
8. Taotleme aktiivsete tööhõivemeetmete seadustepaketi “Töötav Eesti“ 
vastuvõtmist Riigikogus, mille tulemusena luuakse vähemalt 20 000 uut töökohta 
ja tööpuudus väheneb 6 protsendini: 
a) loome Euroopa Liidu vahendeid kaasates töötavate inimeste ümberõppe 
toetamise fondi, 
b) laiendame kutsenõustamise süsteemi, 
c) loome täiendõppesüsteemi lapsehoolduspuhkusel viibijatele, 
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d) tõstame tööjõu liikuvust, muutes tööteekulud tulumaksuvabaks, 
e) suurendame kulutusi töötute ümberõppele 30 miljoni krooni võrra aastas (täna 
46 miljonit, u 10 000 õppijat), 
f) suurendame toetusi tööandjale väiksema konkurentsivõimega töötute 
töölerakendamiseks 10 miljoni krooni võrra aastas (täna 3 miljonit, 210 inimest 
tööl), 
g) tõstame Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eraldisi ettevõtluse toetamiseks, 
h) tõstame ettevõtluse alustamise toetusi töötutele 8 miljoni krooni võrra aastas 
(täna 5 miljonit, 250 saanud rakenduse), 
i) suurendame töötute ümberõppe stipendiume 9 miljoni krooni võrra aastas 
(täna 9 miljonit, 7800 stipendiumi saajat), 
j) tõstame riikliku töötu abiraha 700 kroonini kuus,  
k) kaitseme tööseadustega töötajaid tööandja omavoli eest, soodustame 
inimväärsete töösuhete levikut ning juurdumist. 
 
 
 
2. Maksupoliitika: eesmärgiks maksukoormuse õiglasem jaotus 
 
1.Vastavalt palgapoliitilisele kokkuleppele töövõtjate, tööandjate ja valitsuse 
vahel tõstame maksuvaba tulu järk-järgult miinimumpalgani.  Kõrged 
sissetulekud (alates 25 000 kroonist kuus) maksustame 33-protsendilise 
tulumaksuga. 
2. Loeme tööandja kulutused töötajate tasemekoolitusele maksuvabaks. 
3. Taotleme äritulu andva kinnisvara diferentseeritud maksustamist. 
 
 
3. Sotsiaalpoliitika: eesmärgiks vähendada vaesust ja toetada laste 
sündimist 
 
1. Käivitame lapse sünnile järgneval aastal teda kodus kasvatavale vanemale 
maksuvaba asenduspalga maksmise kogumahus 50 000 krooni vanema valikul 
ühe või pooleteise aasta jooksul. 
2. Tõstame esimese lapse toetuse 300 kroonile ja tagame lastetoetuse pideva 
tõusu. 
3. Uuendame lastekaitse seadusandluse ja tõhustame lastekaitsetööd koostöös 
omavalitsuste ja kodanikuühendustega. 
4. Muudame tööandja kulutused ravikindlustuse II sambale (hambaravi, 
taastusravi ja muu tervisekindlustus) tulumaksuvabaks ning loome 
tulumaksusoodustused üksikisikute tervisekulutustele. 
5. Loome avalik-õigusliku tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi. 
6. Võtame vastu vaesuse ja tõrjutuse vähendamise riikliku kava. 
7. Palkade tõusu, tõhusama peretoetuste süsteemi ning maksuvaba tulu 
suurendamise kaudu vähendame sissetulekute ebavõrdsust. Seame eesmärgiks 
nelja aastaga vähendada kihistumise indeksi (rahvusvaheline mõõtühik GINI) 
väärtust viie punkti võrra. 
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8. Jätkame naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist nii seadusandlikult kui 
ka konkreetsete tegevuskavade abil. 
9. Tagame Euroopa Sotsiaalkoodeksi nõuete täitmise alates 2005 aastast, 
sealhulgas vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni ja töövõimetuspensioni 
alampiiri osas.  
 
 
4.Tervishoiupoliitika: eesmärgiks muuta arstiabi kättesaadavamaks 
 
1. Lühendame ravijärjekorda. 
2. Suurendame odavamate ravimite valikut. 
3. Investeerime 400 miljonit krooni haiglate arengusse vastavalt nende 
arengukavadele  riigilaenu või võlakirjade abil. 
4. Võtame vastu patsiendikaitse seaduse. 
5. Loome täiendavate riiklike ja eravahendite kaasamisega  tervishoiu 
innovatsioonifondi uute ravimite ja ravimeetodite kättesaadavuse parandamiseks. 
6. Koostame ja viime ellu tervisekasvatuse ja -edendamise riikliku programmi, 
kaasame selle rakendamisse omavalitsused ja kodanikuühendused .  
7. Tagame riigi tõhusama toetuse võitluses alkoholismiga. 
8. AIDS-i ja narkomaania tõrjumine saab riigi oluliseks kohustuseks; senise 
projektipõhise rahastamise asendame pideva riikliku rahastamisega. Loome 
alaealiste võõrutuskeskused. 
 
 
5. Haridus-, teadus- ja  kultuuripoliitika: eesmärgiks tagada nende Eesti 
arengu võtmevaldkondade piisav  rahastamine vastavalt rahvuslikele 
huvidele 
 
1. Taotleme rahvuslikku kokkulepet hariduskulude tõstmiseks 8 protsendini 
sisemajanduse kogutoodangust (SKT).  
2. Seame eesmärgiks suunata 1/3 Euroopa Liidu toetusrahadest inimkapitali 
arengule. 
3. Erilist tähelepanu pöörame kutseharidussüsteemi arendamisele, põhikoolist 
väljalangevuse pidurdamisele, huvihariduse kättesaadavuse parandamisele. 
4. Vastavalt teadus- ja arendustegevuse strateegiale „Teadmistepõhine Eesti“ 
järgime nõuet, et aastaks 2006 on nende valdkondade rahastamise mahuks 
1,5% SKT-st. 
5. Loome Hariduskapitali, et rahastada haridusalast arendustegevust. 
6. Säilitame tasuta kõrghariduse. Rakendame õppetoetuste süsteemi, mille 
eesmärgiks on luua õppuritele võimalus pühenduda õpingutele sõltumata nende 
isiklikest majanduslikest võimalustest. 
7. Tippkultuuri kõrval pöörame senisest enam tähelepanu rahvakultuuri 
toetamisele (koorikultuur, laulupeo traditsiooni jätkamine, isetegevuse toetamine 
maal). 
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8. Kultuuri kinnisvara arendamise kõrval pöörame senisest enam tähelepanu 
kultuuri loojale. Seame eesmärgiks tõsta loovisikute ja kultuuritöötajate kuu 
keskmine sissetulek Eesti keskmise palga tasemeni. 
9. Tagame loovisikute seaduse valmimise eesmärgiga see jõustada 2004. aastal. 
 
 
6. Regionaalpoliitika: eesmärgiks tasandada regionaalset ebavõrdsust ja 
suurendada omavalitsuste iseseisvust 
 
1.Viime ellu omavalitsuste rahastamise uue skeemi, mis vabastab vallad 
ministeeriumide sõltuvusest. 
2.Viime läbi haldusterritoriaalse reformi eesmärgiga tõsta omavalitsusüksuste 
jätkusuutlikkust, s.h võimet kasutada Euroopa Liidu toetusi senisest oluliselt 
efektiivsemalt. 
3. Diferentseerime riigiabi meetmed vastavalt regionaalsetele eripäradele. 
4. Jätkame ühistranspordi doteerimist, s.h reisivedu raudteel. 
5. Suuname Euroopa Liidu arengurahad eelkõige kõrge tööpuudusega 
piirkondadesse. 
6. Muudame maaettevõtluse laenud regionaalselt vähemarenenud piirkondades 
3% odavamaks. 
7. Töötame välja programmi rannakülade (k.a väikesadamate) arendamiseks ja 
rannakalurite toetamiseks. 
 
 
7. Maaelu- ja merenduspoliitika: eesmärgiks kasvatada maainimese 
jõukust, tagada Eesti talupidajate huvide esindamine Euroopa Liidus, 
samuti merenduse rahvusvaheline konkurentsivõime 
 
1. Põllumajanduslike tootmiskvootide rakendamisel arvestame piirkondlikke 
eripärasid, peretalude vajadusi ning tootjate ühenduste arvamusi. 
2. Rakendame põllumajandusliku keskkonnatoetuse ülemaaliselt piirkondlikke 
eripärasid arvestades. 
3. Taotleme Euroopa Liidu põllumajanduslike otsetoetusmäärade kiiret 
ühtlustumist ja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika kiiret reformi. 
4. Euroopa Liidu põllumajanduslikele otsemaksetele lisame vahendeid Maaelu 
arengumeetmete eelarvest ning riigieelarvest mahus, mis kindlustavad Euroopa 
Liidu pakutavate võimaluste maksimaalse ärakasutamise. 
5. Võimaldame sihtasutuste kaudu soodsat laenu europrojektide 
kaasrahastamiseks ja tootmise arendamiseks. 
6. Loome füüsilisest isikust talupidajale puhkuse- ja pensionikindlustuse 
süsteemi. 
7.Loome kindla aluse peretalude loomiseks ja arenguks. 
8.Toetame ühistegevust tema kõikides vormides. Aitame kaasa hoiu-
laenuühistute tekkele ja tugevnemisele. 
9. Toetame külaliikumist ja maal toimivate kodanikuühenduste tegevust.  
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10. Loome merendusküsimustega tegeleva alatise valitsuskomisjoni ning 
töötame välja merenduspoliitika alusdokumendi. 
11. Tagame rahvusvaheliste merenduskokkulepete jõustamise. 
12. Toetame Euroopa Liiduga ühtse transpordipoliitika rakendamist 
veetranspordi osas ning konkurentsitingimuste võrdsustamist laevanduses. 
 
 
8. Keskkonnapoliitika: eesmärgiks säästva arengu ja keskkonnakaitse 
põhimõtete kõrvalekaldumatu järgimine 
 
1. Lõpetame metsa kui eesti krooni kattevara karistamatu rüüstamise. 
Raieõiguse lubamisel tagame metsa vanuselise ja liigilise koosseisu säilimise. 
Metsa omanik olgu ka metsa vaht. 
2. Toetame taastuvate ressursside kasutamist energia tootmisel. 
3. Toetame hajaasustuse püsimist ja taastamist. 
4. Kaitseme igameheõigust kallasradadel, metsas, tavapäraselt kasutatavatel 
jalgradadel ja taliteedel. 
5. Seame sisse metsastamistoetuse metsakasvatuseks sobilikel maadel. 
6. Kutsume valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid pidevaks partneriks 
keskkonnaprobleemide lahendamisele. 
 
 
9. Turvalisuspoliitika: eesmärk politsei arengukava elluviimise kaudu üldise 
turvatunde tõstmine 
 
1. Kindlustame aastaks 2006 politsei kohaloleku igas vallas, asulas ja 
linnaasumis. 
2. Tõhustame võitlust korruptsiooni ja majanduskuritegudega, tugevdades 
vastavaid struktuure ja muutes seadusi rangemaks. 
3. Keskendume kuritegevuse sotsiaalsete põhjuste kõrvaldamisele. 
4. Aitame tõsta kohtuvõimu usaldusväärsust; parandame õigusabi 
kättesaadavust majanduslikult vähekindlustatud inimestele. 
5. Garanteerime Eesti Vabariigi julgeolekuasutuste erakondliku sõltumatuse. 
6.Jätkame Kaitseliidu tõhusat toetamist. 
7.Toetame riikliku korrakaitse prioriteedina võitlust narkokuritegevusega. 
8. Tugevdame kuritegevusalast ennetustööd ja noorsoopolitsei tegevust.  
9. Viime ellu Tiigrihüppe politseis. 
10. Kindlustame politseiametnikele ja prokuröridele normaalsed töötingimused ja 
piisava täiendõpe. 
 
 
10. Üldpoliitika: eesmärgiks Eesti jätkuv areng ja demokraatliku 
ühiskonnakorra kindlustamine  
 
1. Tugevdame parlamendi kontrolli valitsuse üle, pidades silmas, et Euroopa 
Liidu tasandil täitevvõimu seadusandlik tegevus laieneb. 
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2. Seisame professionaalse ametniku eest ja tema sunderakonnastamise vastu. 
3. Loome avaliku võimu kaasabil sellised osalusdemokraatia mehhanismid, mis 
võimaldavad inimesel võimu teostamisel osaleda igal ajal, mitte ainult valimiste 
kaudu. 
4. Kohustume looma kodanikuühiskonna ja avaliku võimu koostöökomisjoni Eesti 
kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) rakendamiseks ja asjakohaste 
tegevuskavade väljatöötamseks. Tagame avaliku võimu aktiivse osalemise 
EKAK-i elluviimisel.  
5. Loome kodanikuühendustele selge rahastamisaluse, lubades inimesel suunata 
1% oma tulumaksust tema enda valitud kodanikuühendusele. 
6. Toetame kodanikuühenduste tugistruktuure ja loome koostöös 
omavalitsustega uusi  kodanikuühenduste inkubaatoreid sarnaselt 
ettevõtlusinkubaatoritele. 
 
 
11.Välispoliitika: kindlustame maksimaalse kasu Eesti liikmelisusest 
Euroopa Liidus 
 
1. Seisame kindlalt Eesti ühinemise eest Euroopa Liidu ja NATO-ga ja tõhustame 
selleks vajalikke ettevalmistustöid.   
2. Tagame asjatundliku ja erakonna rahvusvahelistele sidemetele tugineva Eesti 
huvide kaitsmise Euroopa Liidus. Peame vajalikuks, et Eesti kui väikeriik oleks 
Euroopa Liidus ja NATO-s aktiivne ning koostööle avatud. 
3. Toetame Euroopa Liidu reforme, mis tagavad selle ühenduse demokraatliku ja 
efektiivse toimimise ning pädevuste selge jaotuse liikmesriikide ja liidu vahel. 
Pooldame rahvusparlamentide rolli suurendamist poliitikate kujundamisel ja 
subsidaarsuse põhimõtte järelvalvel. 
4. Toetame Läänemereriikide koostööd, Euroopa Liidu põhjadimensiooni 
väljaarendamist ja rakendamist tihedama koostöö edendamiseks Loode-
Venemaaga. 
5.Välissuhtluses aitame igati kaasa oma tootjate tutvustamisele ja neile uute 
eksportturgude leidmisel. 
6. Arendame Eesti kaitsevõimet, eraldades selleks aastas 2% SKT-st ja pöörates 
erilist tähelepanu Kaitseväe kvaliteedi tugevnemisele. 
7. Välisteenistuse arendamisel jääme kindlaks karjääridiplomaatide süsteemile. 
 
 
Positiivsed lubadused negatiivis: 
 
Me ei ole nõus töövõtja õiguste vähendamisega 
Me ei ole nõus puuetega inimeste toetuste vähenemisega 
Me ei ole nõus sotsiaalmaksu tõusuga 
Me ei ole nõus pensionite indekseerimise lõpetamisega 
Me ei ole nõus ühistranspordi doteerimise kaotamisega 
Me ei ole nõus tööandjate ühenduste ja ametiühingute otsustusõiguse 
vähendamisega 


