Koonderakonna ja Maarahva ning Pensionäride ja Perede Ühenduse ja Reformierakonna koalitsioonileping
===========================================================================
Käesoleva lepinguga määratletakse koalitsioonipartnerite seisukohad Eesti arengu jaoks olulistes
küsimustes.
Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtutakse põhimõttest, et erakondlikud huvid tuleb allutada rahva
ühishuvidele.
Majandus
*Säilitatakse valuutakomitee põhimõttel töötav rahasüsteem. Eesti krooni tagamise seaduses,
rahaseaduses, Eesti Panga seaduses ja krediidiasutuste seaduses fikseeritud põhimõtteid ei muudeta.
Eesti Panga sõltumatus valitsusest säilib. Eesti Pank lõpetab osalemise ning valitsus jätkab oma osaluse
vähendamist kommertspankades. Krooni kurss jääb muutumatuks.
* Eelarve peab olema tasakaalus. Eelarve jooksvate kulude katteks ei võeta sise- ega välislaene.
Riigikogule esitatud 1996. aasta eelarve projekti menetlust jätkatakse. Koalitsioonipartneritele
jääb võimalus teha muudatusettepanekuid eelarve üksikute lõigete osas.
* Kavandatakse abinõud maksusüsteemi efektiivsemaks toimimiseks tagamaks ettevõtlussoodsa
keskkonna. Maksukoormuse üldtase ei tõuse. Maksusüsteemi põhimõtteid ei muudeta. Võetakse suund
ettevõtte tulumaksu vähendamisele ning tehakse täiendusi maksude arvutamise metoodikasse.
Proportsionaalne üksikisiku tulumaks säilitatakse praegusel tasemel. Üksikisiku tulumaksu maksuvaba
miinimumi tõstetakse alates 1996. aasta 1. jaanuarist 500 kroonini.
* Riigi jaoks olulisi prioriteete toetatakse sihtprogrammide kaudu. Sihtprogrammi laenu lõpprisk pannakse
laenuvõtjale.
* Eesti jääb avatud majandusega riigiks. Lähtutakse Üldise Kaubandus- ja Tollikokkuleppe (GATT),
Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja Euroopa Liiduga sõlmitud assotsiatsioonilepingu põhimõtetest ning
Rahvusvahelise Valuutafondi memorandumitega võetud kohustustest. Jätkatakse vabakaubanduslepingute
sõlmimist.
* Riigi majanduspoliitika kujundamisel ei kasutata kaitsetolle, subsiidiume, dotatsioone ning muid otseseid
toetusi. Igal aastal tehakse riigieelarvest maaelu arendamisekseraldusi, mis on suunatud investeeringuteks
haridusse, infrastruktuuri, tõu- ning sordiaretusse ning soodustavad erialase informatsiooni levikut. 1996.
aastal võetakse vastu maaelu toetamise seadus. Seaduse väljatöötamisel toetutakse Euroopa Liiduga
sõlmitud assotsiatsioonilepingule.

* Lähtudes tolliväärtuse määramise seadusest, tarbijakaitse seadusest ning teistest seadustest
rakendatakse sisseveetavate toidukaupade suhtes Euroopas tunnustatud kvaliteedipiiranguid.
* Riik ei taga kellelegi sise- ega välisturgu, kuid loob eeldused kodumaiste ettevõtjate pääsuks välisturule.
Strateegiliste reservide loomist ja riiklikke tellimusi ei käsitleta turu tagamisena. Välis- ja kodumaisele
kapitalile tagatakse võrdsed konkurentsitingimused.
* Kiirendatakse riigi omandis oleva vara erastamist. Jätkatakse monopolide likvideerimist ja välistatakse
uute loomist.
* Leitakse lahendused erastamisel tekkinud kitsaskohtade leevendamiseks. Kaalutakse erastatud
ettevõtete tööhõive kohustuse pehmendamist, erastatud objektide aluse maa lihtsustatud korras erastamist
jt.
* Kooskõlastatakse ja antakse Riigikogu menetlusse maareformi seaduste muudatuste ettepanekud.
* Viiakse lõpule põllumajandusreform.
* Toetatakse põllumajanduse ja regionaalarengu sihtprogramme.
* Põllumajanduse väiketootjatele säilitatakse soodustused maksustatava tulu määramisel.
Haldussüsteem
* Jätkatakse võimu detsentraliseerimist. Kohalikule omavalitsusüksusele riigi pädevuses olnud ülesannete
üleandmisel laiendatakse kohaliku omavalitsusüksuse tulude baasi.
* Haldussüsteemi korrastamisel viiakse läbi praeguse süsteemi analüüs eesmärgiga tagada selle
optimaalne funktsioneerimine ja vältida funktsioonide kattumist. Riigikogule esitatud valitsuse seaduse
eelnõu menetlust jätkatakse. Eelnõu menetlemisel tegutsevad partnerid kooskõlastatult.
Õigussüsteem
* Õigus- ja kohtusüsteemi korrastamisel lähtutakse kontinentaal- Euroopa ja Euroopa Liidu
õigussüsteemist.
* Seadusloomes on prioriteetideks omandi puutumatuse, inimeste turvalisuse tagamine ja
majanduskeskkonna korrastamine.

* 1996. ja 1997. aasta jooksul viiakse läbi kriminaalõiguse reform, vastu võetakse kriminaalseadustik,
kriminaalmenetluse seadustik ja kriminaaltäitemenetluse seadustik.
* 1996. aastal võetakse vastu võlaõigusseadus ja tsiviiltäitemenetluse seadustik.
* 1996. aastal võetakse vastu uus prokuratuuriseadus. Prokuratuuri üldjärelevalve funktsiooni ei taastata.
* Tagatakse tõhus kontroll korrakaitseorganite ja teiste riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse üle.
* Politseiameti peadirektori nimetab valitsus ametisse 5 aastaks.
* 1996. aastal võetakse vastu kohtukorralduse seadus. Kohtusüsteemi ülesehitust ja töökorralduse
põhimõtteid ei muudeta.
* Euroopa õigussüsteemiga integreerumisel võetakse aluseks nn. valge raamat. Ratifitseeritakse Euroopa
inimõiguste konventsioon.
* Kodakondsus-, välismaalaste- ja keeleseaduse põhimõtteid ei muudeta.
* Rakendatakse tööle ekspertgrupid vajalike täienduste tegemiseks põhiseadusesse.
* Tagatakse viimaste aastate suuremate skandaalide (Iisraeli relvatehing, rublatehing, pangaskandaalid,
ebaseaduslik relvamüük kaitsejõududes, SIA jt.) objektiivne uurimine ja tulemuste avalikustamine.
Välispoliitika
* Jätkatakse integratsiooniprotsessi Euroopa Liiduga, mis nõuab Euroopa lepingust tulenevate kohustuste
täitmist ning valitsuse järjekindlat tööd Euroopa Liidu liikmesriikide poolse lepingu ratifitseerimiseks.
* Jätkatakse tegevust NATO täisliikmeks saamiseks. Peetakse oluliseks Eesti kaitsejõudude ühistegevust
NATO jõududega.
* Jätkatakse aktiivset osalemist rahvusvaheliste julgeoleku organisatsioonide ja -projektide raames (LääneEuroopa Liit, programm "Partnerlus rahu nimel", Põhja-Atlandi Koostöönõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsioon jt.).
* Suhete parandamisel Venemaaga ei tehta majandussuhete arendamisel poliitilisi järeleandmisi.
* Eesti-Vene nn. juulilepete ratifitseerimise seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus taotletakse eelneva
konsensuse saavutamist fraktsioonide vahel.

Kultuur ja haridus
* Töötatakse välja ja viiakse ellu abinõud Eesti hariduse konkurentsivõime tõstmiseks.
* Kultuurkapitali võimalusi ei vähendata.
* Teaduse finantseerimine seotakse eeskätt Eesti tulevikku määravate arengukavade ja sihtprogrammidega
ning osalusega Euroopa Liidu suurtes rahvusvahelistes programmides.
* Saavutatakse kokkulepe kultuuriasutuste riigipoolseks finantseerimiseks.
Sotsiaalpoliitika
* Viiakse läbi sotsiaalkindlustuse reform rõhuasetusega eravastutusel põhinevale
sotsiaalkindlustussüsteemile. Antakse seadusandlikud tagatised erakapitalil baseeruva
sotsiaalkindlustussüsteemi loomiseks.
* 1996. aasta jooksul võetakse vastu pensioniseadus.
* Sotsiaalkindlustussummasid ei seota riigieelarvega.
* Erameditsiinile luuakse riikliku süsteemiga võrdväärsed arenguvõimalused.
* Toetatakse Eesti pere arengut ning oma kodu loomist vastavate sihtprogrammide kaudu.
Riigikaitse
* Eesti riigikaitse struktuur ehitatakse üles kujul, mille juhtimissüsteem, väljaõpe, varustus ja logistiline
baas võimaldavad teha koostööd Euroopa julgeoleku- ja kaitsestruktuuride sõjaliste jõududega, osaleda
rahuvalve-, humanitaarabi ja päästeoperatsioonides.
* Kaitseväes suurendatakse elukutseliste sõjaväelaste osakaalu.
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