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Eesti rahva ja iga ühiskonnaliikme heaolu ja elukvaliteedi tõstmiseks ja seeläbi meie
pikaajalise julgeoleku kindlustamiseks kutsub Reformierakond ellu

SISSETULEKUTE JA JÕUKUSE KASVATAMISE
STRATEEGIA – KASV KÕIGILE
Eesti rahva vabaduse ja julgeoleku kindlaim tagatis on lai ja jõukas keskklass ning
ühiskonnakorraldus, mis väärtustab igaühe panust, austab ja kaitseb eraomandit ja
samas hoolib igaühe käekäigust
Eesti riigi peamine majanduspoliitiline ülesanne on tagada iga Eesti elaniku
väärikas majanduslik toimetulek ning võimalused rakendada oma loovust ja
töökust iseenda, oma pere ja kogu ühiskonna heaolu parandamiseks.
Heaolu ja sissetulekute suurenemise tagab üksnes majanduskasv. Riik saab laia
ja jõuka keskklassi ning igaüht väärtustava ühiskonna poole liikumist
kiirendada majanduskasvu toetava keskkonna pakkumisega. Selle keskkonna
nurgakivideks on avatud majandus, mis seisneb tööjõu, kaupade, teenuste ja
kapitali vabas liikumises; aus vaba konkurents nii siseriigiliselt kui
rahvusvaheliselt; majanduskasvu soosiv maksupoliitika ning tasakaalus,
tulevaste põlvede seisukohalt vastutustundlik
eelarve nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse tasandil.
Eesti majandus vajab praegu kiiret siiret odava tööjõu eeliselt oluliselt suurema
lisandväärtuse tekitamisele.Me peame suutma toota rohkem uusi ja väärtuslikke
kaupu ning teenuseid uut moodi. Riigi põhiline roll majanduse
ümberstruktureerimisel on luua selleks eraettevõtlusele tingimused hästi koolitatud
tööjõu ja parema ärikeskkonna näol. Selleks siirdeks on oluline nii praegust
majanduskeskkonda uuendada kui ka tema tugevusi säilitada.
Meie eesmärgiks on arendada Eestit riigiks, mida tuntakse siin tehtava töö kõrge
kvaliteedi, mitmekesise ja hästihoitud loodusrikkuse, leidliku ühiskonnakorralduse,
hea äritegemise keskkonna, maailmakultuuri rikastava loomingu ja sõbraliku rahva
poolest.
Reformierakonna nägemuses on Eesti rahva sissetulekute ja üldise jõukuse
kasvatamise strateegia peaeesmärkideks:

1. Eestile maailmamajanduses soodsama koha võitmine, maailmaturule
2.
3.
4.
5.

kallimate kaupade ja teenuste pakkumine;
Eesti inimeste teadmiste, oskuste ja ettevõtlikkuse suurendamine;
rohkema kapitali kaasamine töötaja kohta;
nutikas spetsialiseerumine ja riskide hajutamine;
kogu ühiskonna kaasamine majanduskasvu hüvede loomisse ja jagamisse.

Eesmärkide saavutamiseks tahab Reformierakond eelseisval
valitsemisperioodil kujundada ühiskonnas teatud
väärtushinnnaguid, ette võtta õigus- ja rahanduspoliitilisi
samme ning arendada korralduslikke tegevusi:
EESMÄRK 1: Eestile maailmamajanduses soodsama koha võitmine,
maailmaturule kallimate kaupade ja teenuste pakkumine.
A VÄÄRTUSHINNANGUD: INNOVATSIOON JA
RAHVUSVAHELISTUMINE
Reformierakond:
o näeb Eesti uue kasvu alust Eesti ettevõtete suuremas orienteerituses

maailmaturule ja Eesti ettevõtetele kuuluvate intellektuaalsete
õiguste mitmekordistumises ning julgustab ettevõtjaid olema
ambitsioonikad ja innovatiivsed
o tegutseb aktiivselt liberaalsete põhiväärtuste – vabaduste,
demokraatia ja inimõiguste – kaitsmisel ja edendamisel nii Eestis,
Euroopa Liidus kui ka väljaspool ELi piire. Reformierakond eitab
majanduslikku protektsionismi mistahes vormides
o tagab konkurentsivõimet ja tööhõivet toetava lihtsa
maksukeskkonna, mis koormab inimesi ja ettevõtteid võimalikult
vähe. Soov kulutada ja osutada avalikke teenuseid ei saa olla uute
maksude kehtestamise või olevasolevate maksude tõstmise
põhjenduseks – eelarvest tehtavad kulutused peavad suurendama,
mitte pärssima majanduslikku aktiivsust
o uute õigusaktide kehtestamisel või olemasolevate muutmisel tuleb
eelkõige hinnata selle mõju Eesti konkurentsivõimele
o võtab selge suuna Eesti ja Soome majandusruumide ühendamisele
o väärtustab inimeste mobiilsust – valmisolekut tööturul parema töö
leidmiseks elukohta vahetada

B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o reformib siseriiklikud ettevõtluse toetamise reeglid (EAS,
Arengufond, Kredex), et välistada toetuste konkurentsi kahjustav
toime siseturul ja keskendada riigi tugi välisturgudel tegutsevate
ettevõtete toote- ja teenusedisaini, tehnoloogiahüppe, turunduse ning
muu ekspordivõimekuse suurendamisele, samuti tehnoloogilist
innovatsiooni kandvatele idufirmadele
o töötab välja riigi maavarade kasutamise pikaajalise strateegia, mis
annab ettevõtjatele investeerimisjulguse ja loob majandusele
täiendava kasvueelduse

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o fokuseerib Euroopa Liidu tõukefondide toetused arendustegevuse
toetamisele eesmärgiga suunata ettevõtted tegema
tehnoloogiainvesteeringuid ja tegelema tootearendusega
o loob täiendavad motivaatorid erakapitali kaasamiseks teadus- ja
arendustegevuse rahastamisse, arvestades Euroopa riikide parimat
kogemust ning seab sihiks jõuda teadus- ja arendustegevuse
rahastamisel 3%ni SKTst
o suurendab teaduse rahastust rakendusuuringutele
o algatab arvestatava auhinnafondiga ideekonkursid Eesti teadlastele ja
ettevõtjatele ärilahenduste leidmiseks milleniumiprobleemidele
(globaalne rahvastiku kasv, vananemine, kliimamuutused ja
migratsioon, ressursidefitsiit, ebavõrdsus jmt)
o soosib riigiasutuste ja riigiettevõtete osalemist Eesti päritolu
tehnoloogilise innovatsiooni praktilisel edendamisel pilootprojektide
harjutusväljakutena
o arendab koostöös ülikoolide ja ettevõtetega toetusmeetme patentide
vormistamiseks ja kommertsialiseerimiseks

o soosib Eesti kõrgharidus- ja teaduskeskuste sügavamat
rahvusvahelistumist ja tihedamat omavahelist ning rahvusvahelist
teaduskoostööd; soosib välisinvestorite kaasamist T&A arengusse
(ülikoolid, praktikabaasid)
o soosib suurema lisandväärtusega majandusele üleminekut toetavat
teadmiste ja oskuste importi, muuhulgas arendab välja meetme
välisõppejõudude ja ettevõtjate kaasamiseks ülikoolide
õppeprogrammidesse
o seab sihiks kohalike ressursside tootlikkuma kasutamise olulise
kasvu, esmajärjekorras kohaliku toorme säästlikuma ja efektiivsema
kasutamise. Peab õigeks riigile kuuluvate toormeressursside
jaotamisel võtta arvesse ka töötlemistehnoloogia tõhusust ja
ressursikasutuse (energia, keskkond, finantsid) säästlikkust
o töötab välja ja rakendab strateegia Eesti globaalseks turundamiseks
ajude, investeeringute, töökohtade ja turismi sihtkohana
o toetab aktiivselt Eesti ettevõtjate tegevust välisturgudel ja
kaubavahetust lihtsustavate ning Eesti ettevõtjate investeeringuid
kaitsvate lepingute sõlmimist
o arendab välja globaalse EESTI-võrgustiku, millesse kuuluvad Eesti
välisesindused, aukonsulid-ärisaadikud, välismaal elavad ja töötavad
kaasmaalased ning Eesti sõbrad ja nende täna tegutsevad ühendused
o toetab üleilmalise leviku potentsiaaliga omamaise kultuuriloomingu
rahvusvahelist väljaandmist ja turundamist
o töötab välja tervikliku e-riigi lahenduste turundamise ja ekspordi
strateegia
o toetab e-arvete süsteemi kasutuselevõttu, mis muudab
arveldusprotsessi kiiremaks.
o seab sihiks Eesti kujunemise maailma e-majanduse püsivaks liidriks
ja tipptasemel tegutsemiskeskkonnaks infotehnoloogiarakendusi
arendavatele ettevõtetele (vt lähemalt ptk e-Eesti)
o viib ellu avatud residentsuse programmi ehk programmi “10
miljonit” e-kodanikku ning arendab järjepidevalt e-kodanike tarbeks
mõeldud teenuseid

o valmistab korralikult ette (ennekõike personali ja taristu) ja viib
sisukalt läbi mainekujunduslikult olulise Eesti EL-eesistumise aastal
2018 ühendades selle Eesti Vabariigi 100-nda juubeli tähistamisega
EESMÄRK 2: Eesti inimeste teadmiste, oskuste ja ettevõtlikkuse
suurendamine.
A VÄÄRTUSHINNAGUD: TIPPTASEMEL HARIDUS
Reformierakond:
o seab sihiks sellise haridussüsteemi, mis arendab Eesti inimeste

ettevõtlus- ja innovatsioonivaimu ning kõrget kohanemisvõimet
muutuva maailmaga ja tagaks kõigile lisaks tasuta põhiharidusele
juurdepääsu kvaliteetsele kesk- ja kutseharidusele
B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o integreerib esmase finantskirjaoskuse, ettevõtlusõppe,
programmeerimise ja robootika kõigisse alg-, kutse-, gümnaasiumi ja
kõrghariduse õppekavadesse ning laiendab selleteemaliste vaba- ja
valikainete valikut
o kutsehariduse paremaks sidumiseks tööturu vajadustega kaalub
kutsehariduse osalist üleviimist eraõiguslikele alustele ning
toetusskeemide loomist kutseharidusse panustavatele ettevõtetele
C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o kaalub Euroopa Liidu tõukefondide raha kasutamist selleks, et
soodustada magistriõppe raames üliõpilaste 6-12 kuulist õpet mõnes
Euroopa Liidu tippülikoolis
o suurendab võimalusi eraraha kaasamiseks kõrgharidusse

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED
Reformierakond:
o kaasab hariduse kvaliteedi tõstmiseks hariduspoliitika planeerimisse
ning teostamisse tööandjad
o arendab veebipõhiseid õpikeskkondi, muuhulgas vajalike litsentside
riigile omandamise teel, mis annaks kõigile võimaluse neid kasutada
ajaliste ja territoriaalsete piiranguteta
o kutseõppe ja praktilise tööelu paremaks sidumiseks lõimib kutseõppe
õppekavasse töökohapõhise õppevormi (nn õpipoisiõppe), mille
õppekava loomise peamine sisend tuleb tööandjatelt
o seab sihiks, et töötuskindlustussüsteem ja aktiivsed tööturupoliitikad

hõlmaksid elukestva õppega vähemalt 20% tööealisest elanikkonnast
o taotleb ühiskondlikku kokkulepet riigi, ettevõtjate, ametiühingute
ning meedia vahel julgustamaks eestimaalasi, eriti noori tegelema
ettevõtlusega ning olema oma sihtide seadmises ambitsioonikad
o seab sisse ettevõtjate päeva tähistamise traditsiooni, väärtustamaks
riiklikul tasemel neid kaaskodanikke, kes on võtnud riske, et anda
kaaskodanikele tööd
o toetab eraldi programmiga 55+ vanuses töötajate täiendõpet

EESMÄRK 3: Rohkema kapitali kaasamine töötaja kohta.
A VÄÄRTUSHINNANGUD: ATRAKTIIVNE
ETTEVÕTLUSKESKKOND
Reformierakond:
o seab sihiks Eestist maailmas ühe kõige atraktiivsema
ettevõtluskeskkonna loomise, mis toetaks kodumaise kapitali
investeerimist Eestisse ja välisinvesteeringute sissevoolu Eesti
majanduse konkurentsivõime tõstmiseks
o peab vankumatult kinni läänelikest arusaamadest õigusriigi,
stabiilselt toimiva parlamentarismi ja demokraatia ning
omandiõiguste, vaba konkurentsi ja kapitali vaba liikumise kaitstuse
osas

o lähtub põhimõttest, et riik sekkub ettevõtlusse võimalikult vähe,
tehes seda vaid turutõrgete korral
o säilitab ühetaolise tulumaksusüsteemi ja ettevõtete investeeringute
tulumaksuvabastuse
o seab sihiks liikumise tulude maksustamiselt tarbimise, saastamise ja
pahede maksustamisele
o toetab vabakaubandusleppeid Euroopa Liidu ja USA, aga ka EL ja
teiste suurriikide vahel (tarbijale odavamad Jaapani, Korea, Kanada
ja USA kaubad ja tootjale kergem ligipääs turule)
o investeerimiskeskkonna stabiilsuse huvides kehtestab saaste- ja
ressursimaksud pikaks ajaks ette; saastamine ja ressursikasutus ei
tohi muutuda ajas odavamaks
o arendab haridussüsteemi, mis tõstab Eesti inimeste kohanemisvõimet
muutuva maailmaga, töömoraali ja -oskusi

B ÕIGUSPOLIITISED SAMMUD
Reformierakond:
o huvide konflikti vältimiseks ja konkurentsijärelevalve tõhustamiseks
viib Konkurentsiameti Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast Justiitsministeeriumi
haldusalasse
o vaatab läbi ja reformib pankrotti ning täitemenetlust reguleeriva
seadusandluse eesmärgiga parandada investeeringute kaitset ja
kiirendada kohtumenetlust
o kaasajastab äri- ja investeerimisühingute struktuure reguleerivat
seadusandlust (startupid, fondid, sihtasutus trusti rollis)
o jätkab topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimist oluliste
ekspordipartneritega

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o võtab ettevõtete toetamisel suuna asendada investeeringutoetused
finantsinstrumentidega (laenud, garantii) või kasutada neid
kombineeritult
o vähendab tööjõumakse, sealhulgas 2% sotsiaalmaksu ja
töötuskindlustusmaksu määra 1,95 protsendini.
o hoidub investeeringute maksustamisest
o annab iga maksukeskkonna muudatusega kohanemiseks mõistliku
üleminekuaja
o võtab ette samme kapitali kättesaadavuse parandamiseks väikestele
ja keskmistele ettevõtetele (fondifond)
o
D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED
Reformierakond:
o jätkab äri- ja akadeemilise eliidi kaasamist poliitiliste otsuste
kavandamisse
o jätkab reforme, mille sihiks on avalike teenuste pakkumise ja nende
tugiteenuste (raamatupidamine, personaliarvestus, hanked)
konsolideerimine ning digitaliseerimine (uued e-teenused nagu earve, uus e-maksuamet jm)
o ei lase kasvada avaliku sektori töökohtade arvu suhtena tööealisesse
elanikkonda
o korrastab rahvastikuregistri ja seob selle reaalselt teiste registritega
o jätkab ettevõtlusega alustamise, väikeettevõtete tegevuse ja riigiga
suhtlemise lihtsustamiseks loodud e-keskkonna arendamist
(Ettevõtjaportaal, uus e-maksuamet jne)

o toetab kodumaise kapitalituru arendamist viisil, mis ei koorma
maksumaksjat ja on majanduslikult jätkusuutlik

o viib ellu riigiettevõtete tervikliku omandipoliitika, säilitades riigi
omanduses vaid strateegiliselt olulised ettevõtted. Riigi omandisse
jäävatele ettevõtetele seab selged omanikuootused
o arendab taristut (open data, e-residentsus jne), mis võimaldavad uute
ärilahenduste loomist erasektori poolt
o majanduskasvu ja ausa konkurentsi huvides tagab maksude parema
kokku kogumise nende tõstmise asemel
o hoiab maksupoliitika stabiilsust ja suurendab maksukeskkonna etteennustatavust – annab muudatustega kohanemiseks võimalikult pika
kohanemisaja, kehtestab saaste- ja ressursimaksud pikaks ajaks ette
o muudab ettevõtjate aruandluse ja kontrolli automaatseks ning
vähekoormavaks
o Eesti atraktiivsuse suurendamiseks äri- ja investeerimissihtkohana
parandab lennuühendusi Euroopa pealinnade ja finantskeskustega
o laiendab Tallinna Lennujaama lennuliiklusala, mis võimaldaks vastu
võtta suuremaid ja rohkem lennukeid, vajadusel parandab ka teiste
lennuväljade vastuvõtuvõimekust
o rajab Ülemiste mitmeliigilise transpordikeskuse, mis ühendab
lennuliiklejad, raudtee, trammi- ning bussiliikluse (Tallinna
Transportaal)
o tagab saartega kaasaegse lennu- ja laevaühenduse
o rajab Rail Balticu, mis ühendab Eesti Kesk-Euroopaga ja teenindab
nii kaubavedusid kui ka reisijaid
o parandab raudteetaristu läbilaskevõimet (eelkõige Paldiski suund), et
reisijatevedu ja kaubaveod ei takistaks teineteise toimimist
o toetab Muuga kaubasadama arendamist konteinervedude keskuseks
(hub), mis teenindaks ka lääs-ida ja lõuna-põhja kaubavooge
o jätkab riigi põhimaanteede kaasajastamist tõusvas tempos

EESMÄRK 4: Nutikas spetsialiseerumine ja riskide hajutamine.
A VÄÄRTUSHINNAGUD: E-EESTI JA TEISED KASVUALAD
Reformierakond:
o peab maailmaturul läbilöögivõimeliste ettevõtete ja ettevõtlusharude
esilekerkmise peamiseks eelduseks vabaturumajandusliku
konkurentsikeskkonna olemasolu, mitte riiklikke otsuseid ühe või
teise haru administratiivseks eelistamiseks
o Näeb suurema lisandväärtuse loomise võimalusi läbi IT, disaini
ja insenertehniliste lahenduste rakendamise kõikides
tootmisharudes. Rahvusvaheline turundus ja
tootearendus/innovatsioon on ekspordivõimekuse tõstmiseks
ühtmoodi oluline nii teenindussektoris, põllumajanduses kui
töötlevas tööstuses.

o arendustegevuse ja innovatsiooni killustatuse vältimiseks peab
mõistlikuks kasvualade arendustegevuse ja innovatsiooniklastrite
loomist
o algatab riigireformi, mille sisuks on avaliku sektori üleasnnete
selge ja täpne jaotus ning nende ülesannete täitmiseks vajalike
institutsioonide võrgu optimeerimine
B ÕIGUSLIKUD SAMMUD
Reformierakond:
o arendab õiguslikke võimalusi Eesti kui digimaailma ärikeskuse
tekkeks, et välismaistel ettevõtetel oleks võimalik oma ärid mugavalt
Eestisse registreerida ning taotleb Euroopa Liidu siseturvalisuse IT
arenduskeskuse toomist Eestisse
o toetab energiasäästu tagavate meetmete juurutamist, sealhulgas ligi
nullenergia ehitusnõuete kehtestamist

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o arendab e-maksuameti uue versiooni, mis muudaks süsteemi ka
majandusinformatsiooni pakkujaks ja oleks senisest veelgi
kasutajasõbralikum
D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED
Reformierakond:
o rakendab majanduskasvu vankri ette Eesti unikaalse puhta ja
mitmekesise looduskeskkonna, tutvustades Eestit jõuliselt
loodusturismi sihtkohana
o peab tähtsaks metsandussektori arengut kõrget lisandväärtust tootva
ja eksportiva tööstusharuna, mis tagab majandusmetsade
majandamise omanikele pika-ajalist tulu tooval moel.

o seab sihiks Eesti „kultuurilise jooksevkonto” ülejäägi ehk Eesti
kultuuriloomingu rahvusvahelise läbilöögi ja -müügi
(kultuuriekspordi) suurenemise, vajadusel nihutades loometegevuse
toetusmehhanismide raskuskeset senisest enam turunduse ja
levitamise toetamisele
o soodustab vanade, unikaalsete (käsitöö)oskuste säilimist ja
edasiandmist Eesti vaatamisväärtuse suurendamiseks turismi
sihtkohana
o Näeb EAS-i tegevuskavas ette regionaalse meetme uute ja tegevust
laiendavate ettevõtete toetuseks elektrivõrguga liitumiseks

o soovib energiaportfelli mitmekesistamist, sealhulgas bio- ja kohalike
kütuste osakaalu suurendamist transpordis, hajutatud kohalikul küttel
energia väiketootmise edendamist energiaühistute poolt ja veeldatud
maagaasi terminalide rajamist Eestisse
o ühendab Eesti elektrisüsteemi hiljemalt aastaks 2025 Venemaast
lahti
o soovib ühtse Põhjamaade-Balti elektrituru väljaarendamist,
sealhulgas täiendava Eesti-Läti elektri ülekandeliini rajamist
o toetab kodumaiste jaotusvõrkude kaasjastamist

o Lülitab saarte ja mandri vahelise ringtoite kaabli rajamise taristu
investeerimise kavasse.

o soovib kaugelenägevat ja ressursi suuremale väärindamisele
suunatud põlevkivikasutust
o soovib Balti regionaalse gaasitaristu (Soome ja Balti riikide
vahelised ühendused, sh Baltic Connectori) kiiret väljaarendamist,
selle liitmist ühise Euroopa Liidu gaasituruga (sh GIPL ehk PoolaLeedu gaasitoru), gaasi põhivõrgu omandamist riigi poolt
kontrollitava osalusega äriühingu poolt ning maagaasi
julgeolekuvaru loomist
o soovib Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika väljakujundamist,
sealhulgas ühtseid hankeid
EESMÄRK 5: Kogu ühiskonna kaasamine majanduskasvu hüvede
loomisse ja jagamisse.
A VÄÄRTUSHINNGUD: MAJANDUSKASV KÕIGILE
Reformierakond:
o seab sihiks kaasava majanduskasvu, millest saavad osa kõik
ühiskonna liikmed. Kehtib reegel: “Kedagi ei jäeta maha”. Vaesus,
pikaajaline töötus ja kvalifikatsiooni puudumine ohustavad
pikaajalist kasvu, poliitilist ja majanduslikku stabiilsust
o peab oluliseks hinnata poliitikate ja reeglite mõju nii üldisel kui ka
leibkonna ja sissetulekugruppide tasandil
o peab mõistlikuks vähendada madalapalgaliste maksukoormust,
kahekordistab tulumaksuvaba miiniumi
o peab abivajajate aitamisel õigeks ja heaperemehelikuks
maksumaksja raha kasutuseks täpselt sihitud otsetoetusi, mitte
maksusoodustusi, mida kasutavad ja millest võidavad kõige rohkem
need, kes tegelikult abi ei vaja. Avatud taristu, täpsed eelarvest
makstavad toetused ja avalikud teenused on õiglasemad ja
elukvaliteedi arengu seisukohast tõhusamad kui maksuerisused

B ÕIGUSPOLIITILISED SAMMUD
Reformierakond:
o parandab inimeste finantskirjaoskust ja kaitset vastutustundetu
laenamise eest, sätestades muuhulgas kiirlaenude andmisele
selgemad regulatsioonid
o parandab inimeste õiguskaitset ja ligipääsu kvalifitseeritud
õigusabile
o tõhustab oluliselt võitlust kõikvõimalike kelmuste ja kuritarvitustega

C RAHANDUSPOLIITILISED SAMMUD
MAJANDUSKASVU JA TÖÖKOHTADE LOOMIST SOODUSTAV
MAKSUREFORM: TÖÖJÕUMAKSUDE VÄHENDAMINE 750€
TÖÖTAJA KOHTA
Reformierakond:
o vähendab maksuerandeid ja mahaarvamisi ning kärbib maksukulusid,
mis jaotuvad sotsiaalselt ebaõiglaselt ja ebatõhusalt
o kahekordistab tulumaksuvaba miinimumi määra ehk tõstab 300
euroni kuus
o vähendab sotsiaalmaksu määra 2% võrra ja muudab selle
maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete garantiide saamise
paindlikumaks.
o langetab töötuskindlustuse maksumäära vähemalt 1,95 protsendini,
tagades sealjuures süsteemi jätkusuutlikuse ka ootamatute
olukordade puhuks
o korraldab ümber maa maksustamise vastavalt kohalike omavalitsuste
vajadustele
o soodustab EL fondide toel varasema töökogemuseta noorte
töölevõtmist, et noored saaksid oma esimese töökogemuse

D KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED
Reformierakond:
o soovib tagada heal tasemel koolihariduse kättesaadavuse kõigile
o kaasajastab haridussüsteemi, eriti kutse-, kõrg- ja täiendharidust, mis

peab pakkuma oskusi, mis vastavad muutuvale
majanduskeskkonnale ja aitavad tööjõul muutustega kohaneda
o panustab erivajadustega inimeste tööturule ja ühiskonnaellu toomisse,
rakendab uue töövõimeseadusandluse
o arendab töötuskindlustussüsteemi aktiivse tööturupoliitika suunas,

edendab elukestvat õpet

