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Väljavõte 

Käesolevas uuringus esitatakse kriitiline analüüs kohalike omavalitsuste 
pädevuste ja nende töövahendite kohta ning uuritakse nende rolli sotsiaalsete 
erinevuste vähendamisel. Uuringus kirjeldatakse kohalike omavalitsuste 
erinevaid struktuure kogu ELis üldiselt ja seejärel vaadeldakse täpsemalt, kuidas 
omavalitsused tegelevad konkreetsete väljakutsetega poliitika vallas. 
Uurimistööd näitlikustavad juhtumiuuringud 13 kohaliku omavalitsuse kohta ja 
neis käsitletakse omavalitsuste probleeme, prioriteete, lähenemisviise ja 
vajadusi. Käesolevas dokumendis püütakse määratleda ühiseid tegureid, millest 
oleneb nende lähenemisviiside edu või ebaõnnestumine, ning pakutakse 
võimalikke lahendusi. 
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vaheline kohustuste jaotus on olnud ulatuslike 
arutelude ja uuringute teema, eeskätt seoses Lissaboni lepingu ettevalmistamisega. Kuigi 
arvamuste vahetus jätkub tõenäoliselt ka tulevikus aeg-ajalt elavnedes ja siis jälle 
vaibudes, pööratakse hoopis vähem tähelepanu keerukatele ja mitmekesistele suhetele 
Euroopa Liidu, tema 27 liikmesriigi ning nende riikide lugematute kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste vahel. 

Käesolevas uuringus esitatakse Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjonile kõigepealt 
näitlikustatud ülevaade 27 liikmesriigi kohalike omavalitsuste seisundist, pädevustest ja 
struktuuridest. Seejärel analüüsitakse kriitiliselt kohalike omavalitsuste poliitika, 
lähenemisviiside ja tegevuste rolli kohalike erinevuste vähendamisel. Analüüs põhineb 
uurimistööl ja seda täiendavad 7 juhtumiuuringut, mis käsitlevad kohalikke olusid ja 
tegevusi erinevates liikmesriikides. 

ELi mitmetasandilise halduse töörühm liigitab liikmesriigid nelja klassi: tsentraliseeritud 
unitaarriigid, detsentraliseeritud unitaarriigid, piirkondadeks jaotatud unitaarriigid ja 
liitriigid. Igaühes neist neljast klassist on kohalikel omavalitsustel erinev seisund ja 
autonoomia aste ning pildi muudab veel keerulisemaks asjaolu, et riigiti valitsevad kohaliku 
omavalitsuse eri tasandite vahel olulised lahknevused ning samasse klassi kuuluvates 
liikmesriikides võib omavalitsuste positsioon olla erinev. 

Ühe äärmusena on tsentraliseeritud unitaarriikides, nagu Rumeenias ja Iirimaal, kohalike 
omavalitsuste autonoomia suhteliselt piiratud – seda isegi sellistes poliitikavaldkondades, 
kus neil on olulised kohustused. Liitriikides, näiteks Belgias või Saksamaal, on kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste pädevus sätestatud seaduste ning vahel isegi põhiseadusega. 
Kohalikel omavalitsustel võib olla ka erinev seisund ja pädevus, nagu näeme, kui võrdleme 
näiteks Saksamaa liidumaa ja Saksamaa ringkonna omavalitsust. 

Nimetatud erinevused tulenevad tihti ajaloolistest ja kultuurilistest põhjustest. Need 
põhjused mängivad kohalike omavalitsuste lähenemisviiside kujunemisel vähemalt sama 
olulist rolli kui nende õiguslik või põhiseaduslik seisund. Kohalike omavalitsuste ametlikke 
piire mõjutab tihti majanduslik ja sotsiaalne areng, näiteks naabermaakondadesse või -
provintsidesse ulatuv valglinnastumine, aga ka migratsiooni või töölesõidu muutuvad 
mustrid. Olukord on sarnane – ja isegi veel keerukam – piirialadel, kus majanduslikud 
valgalad ja asustusmustrid ületavad riigipiire ja mõjutavad teistsuguste 
haldusstruktuuridega liikmesriikide kohalikke omavalitsusi. 

Samuti on väga erinev kohalike omavalitsuste rahandusliku iseseisvuse tase. Mõned neist 
sõltuvad ennekõike riiklikust rahastamisest, samas kui teised võivad suhteliselt vabalt 
kehtestada ja koguda makse ning isegi anda välja võlakirju kapitali kogumiseks. Enamik 
kohalikke omavalitsusi sõltub teataval määral riiklikust rahastamisest, mille ulatus võib nii 
ühe liikmesriigi piires kui ka liikmesriikide lõikes oluliselt erineda. Mõnedes liikmesriikides 
on kasutusel ametlikult kehtestatud läbipaistev süsteem, mis tihti põhineb 
pearahasüsteemil. Teistes liikmesriikides tuleb rahastamise üle pidada poliitilisi 
läbirääkimisi iga juhtumi kohta eraldi. On kujunenud suundumuseks kutsuda kohalikke 
omavalitsusi projektidele rahastamise või kapitali saamiseks osalema avalikul pakkumisel. 
See suundumus on eriti märgatav Itaalias ja Ühendkuningriigis.  

Kohalikud omavalitsused vastutavad erinevas ulatuses poliitika elluviimise ja teenuste 
osutamise eest, kuigi nad ei pruugi alati olla vastutavad nende väljatöötamise eest. 
Nimetatud vastutuse alla kuuluvad ruumiline planeerimine, ehitusplaneerimine, 
elamumajandus, haridus, keskkond, transport (korraldus ja toimimine), turvalisus, 
sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tööhõive. Peaaegu kõik need alad mõjutavad kohalikke 
erinevusi. Kohalikud omavalitsused täidavad tähtsat rolli ka olulisemate Euroopa 
strateegiate, näiteks Lissaboni ja Göteborgi strateegia, keskkonnaalase tegevusprogrammi, 
Leipzigi harta ja sotsiaalmeetmete kava rakendamises ja elluviimises. 
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Samas, kui mitmetasandiline haldus muutub üha tavalisemaks, kasvab ka vajadus 
koordineerimismehhanismide ja -platvormide järele. Need võivad toimida ühes valdkonnas, 
nagu transport, kuid tänu üleeuroopalisele lähenemisele ka territoriaalsel alusel. 

2006. aastal Leipzigis toimunud mitteametlikul ministrite kohtumisel vastu võetud 
territoriaalses tegevuskavas rõhutatakse territoriaalse koordineerimise vajadust ja 
kirjeldatakse sellega seotud lähenemisviise. Samuti tuuakse seal välja argumendid, mis 
kõnelevad territoriaalse halduse uute vormide poolt. Üks kindlakskujunenud mudel on 
euroregioonid, ning Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus pakub paindlikku õiguslikku 
vahendit erinevate haldustasandite, riigiasutuste ja erasektori osalejate piiriüleseks 
koostööks. Sellised territoriaalsed rühmitused võivad olla projektipõhised ning neis võivad 
olla kombineeritud erinevad ametlikud territooriumid. 

Kohalikel omavalitsustel tuleb tihti tegeleda sotsiaalsete erinevustega, mis on tingitud 
arengust või poliitikast, mille üle neil puudub kontroll ning mida nad saavad ainult vähesel 
määral mõjutada. Muutused maailmamajanduses võivad viia traditsiooniliste tööstusharude 
languse või kokkuvarisemiseni. Mõnest taandarenevast tööstusharust, näiteks metallurgiast 
või laevaehitusest, sõltuva linna või piirkonna maksubaas võib kokku variseda ja 
ootamatult tuleb hakata tegelema ennenägematute sotsiaalsete, ruumiliste ja 
arenguprobleemidega. Poola linna Elblagi juhtumi uuring toob sellise olukorra kohta näite. 

Marinha Grande juhtumi uuring kirjeldab olukorda Portugali linnas, kus üle 60 % 
töökohtadest asub traditsioonilistes tööstusharudes (klaasi- ja plastikutööstuses) ja kus 
linnavolikogu täitis olulist rolli territoriaalse tööhõive tagamise lepingu käivitamisel, mis 
suunas sotsiaalpartnerid ja teised sidusrühmad aktiivsesse koostöösse linna majanduse 
mitmekesistamise nimel. 

Mõnedes riikides kolivad paljud inimesed – eriti need, kellel on suurem sissetulek – 
kesklinnast äärelinnadesse, mille kohta üldiselt arvatakse, et need pakuvad kõrgemat 
eluasemestandardit (mitmekorruseliste kortermajade asemel eramaju) ja paremat 
elukvaliteeti. Seda suundumust tutvustavad Budapesti ja Viini käsitlevad juhtumiuuringud. 
Teistes maades, näiteks Prantsusmaal, asuvad eelistatumad elurajoonid traditsiooniliselt 
just kesklinnas, kuna sotsiaalkorterid paiknevad enamasti äärelinnades (banlieu). 

Viimaste aastate jooksul on esile kerkinud veel üks arengusuund, kus inimesed lahkuvad 
kesklinnast – kuid mitte selleks, et asuda elama äärelinna, vaid hoopis selleks, et kolida 
mõne naabruses asuva maapiirkonna väikelinna või külasse. Sellised arengud Ameerika 
Ühendriikide elamumajanduses on sünnitanud uue mõiste: exurb, mida võiks tõlkida kui 
linnavälist elukohta. Euroopas on selline suundumus muutnud küsitavaks linna- ja 
maapiirkondade traditsioonilised mõisted. 

Rändemustrid suuremate ja väiksemate linnade (kus elab 74 % ELi rahvastikust) ning 
nende äärelinnade ja naabruses asuvate maapiirkondade vahel mõjutavad maa ja majade 
hinda, kohalikku maksubaasi ja teenuseid. Eluviisi muutusega käib tavaliselt kaasas ka 
eraauto eelistamine ühiskondlikule transpordile, mis omakorda tekitab mitmeid säästlikkuse 
probleeme. 

Kontrollimatud turujõud tõukavad madala sissetulekuga inimesi tihti elama aladele, kus 
eluasemele tehtavad kulutused on väiksemad, kuid selle kvaliteet võib olla madalam. 
Kohalik poliitika ja kohalikud meetmed võivad turusuundumusi kas veelgi süvendada, või 
neid siis tasakaalustada, et tagada sotsiaalsete rühmade stabiilne esindatus ja vältida 
linnades ebasoodsamate tingimustega alade teket. 

Kesk- ja Ida-Euroopa uued liikmesriigid said pärandiks põhiliselt korterelamutest koosneva 
eluruumide üldkogumi, mis kommunistliku režiimi ajal oli mõistagi riigi omandis. Budapestis 
asuva Havanna-nimelise korterelamu juhtumi uuring näitab, kuidas linnavõimud ja 
kohalikud omavalitsused tegelevad eluasemete erastamisega, säilitades seejuures sealse 
kogukonna sotsiaalse struktuuri. 

Sisseränne teistest liikmesriikidest või väljastpoolt Euroopa Liitu tekitab lisakoormust 
kohalikele teenustele, muu hulgas ka elamumajandusele, haridusele ja tööhõivele. 
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Leicester’i linna strateegilise äriplaani juhtumi uuring näitab, kuidas kohalik ühendus püüab 
linna-, riiklike- ja EL vahendite toel toime tulla olukorraga, kus umbes 40 % elanikest 
kuulub rahvusvähemustesse. 

Ühiskonnas, kus ollakse rohkem harjunud väljarändega, tekitab sisseränne eriomaseid 
probleeme. Turku mitmekesisuse poliitikat käsitlev juhtumiuuring näitab, kuidas see Soome 
linn püüab uue olukorraga kohaneda. Turku elanikest on 4,4% sisserändajad, kellest paljud 
on pagulased, ning linn teeb neile töö- ja õppimisvõimaluste pakkumiseks erilisi 
jõupingutusi.  

Kohalike omavalitsuste struktuurist, tavadest ja vahenditest sõltub, mil määral nad 
suudavad erinevuste vähendamiseks ja tasakaalustamiseks poliitikat kujundada. Kuid 
vaatamata iga kohaliku omavalitsuse positsioonile on nende kõigi käsutuses reaalsed 
kohalikud teadmised ja kontaktid ning nad puutuvad päevast päeva kokku kohaliku eluga. 
See annab neile võimaluse töötada välja terviklikud lähenemisviisid ja poliitika muu hulgas 
sellistel elualadel, nagu elamumajandus, tervishoid, haridus ja tööhõive. Nende 
lähenemisviiside rakendamiseks peaksid mõned kohalikud omavalitsused arendama oma 
suutlikkust edukalt taotleda siseriiklikku ja ELi rahastamist. 

Piirkondlikud sotsiaalsed erinevused on mitmetahuline nähtus, mida ei saa lahendada kitsa, 
ülalt-alla, vaid ühte sektorit hõlmava lähenemisviisiga ega ka isoleeritud kohalike 
meetmetega – ainuüksi uute elumajade rajamisest ei piisa teatud piirkonna sotsiaalsete 
erinevuste kõrvaldamiseks. Koordineeritud meetmed, millesse on kaasatud 
sotsiaalpartnerid, kohalik kodanikuühiskond, kohalik võim ja riigivõimu eri harud on 
osutunud tõhusamaks vahendiks. Kohalikud omavalitsused saavad kõikide nende eri harude 
ja sidusrühmade kokkusuunamisse anda oma ainulaadse panuse. 

Oskuste täiustamine, väljaõppe pakkumine ning kohalike haridusteenuste ja -ressursside 
sidumine majandusarengu eesmärkidega on iga kohaliku strateegilise lähenemisviisi oluline 
osa. Ka siin on kohalikel omavalitsustel hea võimalus erinevaid sidusrühmi omavahel kokku 
tuua.  

Kapitali ja väljaõppinud tööjõudu aitab ligi meelitada piirkondlike eeliste kindlakstegemine 
ja nende esitlemine. Kohalikele omavalitsustele on selline kohalik teave kergesti 
kättesaadav ja enamasti on neil ka suhteliselt täpne pilt kohalikest puudustest. Kohalikele 
omavalitsustele tuleb tagada juurdepääs riiklikule ja/või ELi rahastamisele, et nad saaksid 
sellistesse uuringutesse ja ettevõtmistesse oma panuse anda.  

Kohalikke teadmisi ja kogemusi tuleb tunnustada, jäädvustada ja jagada. Kohalikud 
omavalitsused võivad näiteks vahetada kogemusi parimate tavade kohta, nagu 
kirjeldatakse Elblagi juhtumiuuringus, kus Rootsi ja Ühendkuningriigi kohalikud 
omavalitsused said linnavõimudele nõu anda. 

Samuti peaks olema selge toimemehhanism, mille kaudu kohalikud kogemused jõuaksid 
tõhusalt siseriiklikesse ja üle-euroopalistesse poliitikakujunduse süsteemidesse. Poliitika 
analüüsimise käigus tuleks anda ka tagasisidet kohalike teadmiste kujundamise protsessi. 
Näidistsüklit poliitika väljakujundamisest kuni selle rakendamise ja sellest järelduste 
tegemiseni katsetatakse kõigis ELi territoriaalse poliitika valdkondades, kus on vajalik 
vastavate kohalike sidusrühmade osavõtt. 

Käesolevas uuringus ei ole võimalik pakkuda täielikku ülevaadet kogu Euroopa Liidu 
kohalike omavalitsuste tegevusest ja probleemidest. Kuid siin näidatakse, kuidas erinevad 
omavalitsused on tegelikke ja võimalikke kohalikke probleeme tuvastanud ning milliseid 
lähenemisviise nad kohalike erinevuste vähendamiseks kasutavad või välja arendavad.  

Mitmetasandiline osalushaldus on vajalik ja see levib üha laiemalt. Mitmetasandist 
osalushaldust tuleb analüüsida, dokumenteerida ja soodustada, sest see on jätkusuutliku 
ühiskondliku ja majandusliku arengu saavutamiseks ülimalt tähtis. 
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Olulised soovitused 

(1) Mitmetasandilist haldust kasutavate lahenduste abil saab eri aladel korvata lünki 
kohalike omavalitsuste pädevustes ja seetõttu tuleb selliseid lahendusi ELi 
tasandil ka edaspidi soodustada. Mitmetasandilise halduse mudelid ja menetlused 
tuleb välja töötada kohalikku tasandit silmas pidades.  

(2) Territoriaalset lähenemisviisi tuleks toetada ka mujal kui Euroopa 
Regionaalarengu Fondis, et luua kohalikele omavalitsustele uusi 
juurdepääsuvõimalusi. 

(3) Elamumajandus ja tööhõive on kaks poliitikavaldkonda, milles väiksematel 
kohalikel omavalitsustel jääb erinevustega võitlemiseks sageli pädevusest puudu. 

(4) Nendel aladel tuleb veel enam arendada ELi abistavat rolli (projektide, uurimistöö 
ja tegevuste toetamine). 

(5) Väikestele ja keskmise suurusega kohalikele omavalitsustele on ülimalt olulised 
rahastamisskeemid, mis võimaldavad kiiresti muutuvatele kohalikele 
probleemidele pakkuda uuenduslikke ja katselisi lahendusi. Nende arendamist 
tuleb jätkata.  

(6) Teadmiste vahetuse soodustamine ja toetamine tuleb – eriti kohalikes küsimustes 
– ühitada ELi vastavate programmidega (näiteks võtta seda riikidevahelistes 
koostööprogrammides rohkem arvesse). 

(7) Kohaliku poliitika analüüsimise käigus tuleks anda tagasisidet kohalike teadmiste 
kujundamise protsessi. Näidistsüklit poliitika väljatöötamisest kuni selle 
rakendamise ja sellest järelduste tegemiseni katsetatakse kõikides ELi 
territoriaalse poliitika valdkondades, kus on vajalik kohalike osalejate osavõtt. 

(8) Oskusteavet kohalikes küsimustes tuleb arendada ka kohalikes ametiasutustes, 
kes on tihti ülekoormatud haldusliku rakenduse probleemide ja ressursside 
õigeaegse kasutamisega.  

(9) Tegevused, mida edendavad kohalike osalejate rühmad (näiteks kohalikud 
tegevusrühmad), pälvivad avalikkuse kõrgendatud tähelepanu ning ühtlasi 
seostatakse nende tulemusi osalejatega. Veelgi enam tuleks kasutada 
lähenemisviise, mis edendavad kohalike vajaduste vastutustundlikku 
määratlemist, kohalike strateegiate väljatöötamist ja nende rakendamist (nt 
üldtoetuste abil). 

(10) Et kohalikud omavalitsused saaksid edukamalt osaleda konkurentsipõhistes 
rahastamisprogrammides (ka ELi tasandil), tuleb samaaegselt käivitada 
programme nende suutlikkuse tõstmiseks.  

(11) ELi projektide juhtimisega seotud halduskoormuse osas tuleks uuesti läbi vaadata 
esitatavate nõuete proportsionaalsuse küsimus, seda eriti väikeste ja keskmise 
suurusega kohalike omavalitsuste suhtes.  

(12) Kohalikud omavalitsused peaksid olema rohkem seotud poliitika kujundamisega 
(piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasemel), et tagada tegevuste jaotus kohalikul 
tasandil ja ELi strateegiate selgitamine kohalikele sidusrühmadele.  

(13) Oluliste ELi strateegiate (Lissaboni, Göteborgi jne) väljatöötamise ja rakendamise 
ning aruandluse juures tuleks arvestada kohalikku panust ja seda esile tuua, et 
tõsta kohalike osalejate aktiivsust. 


