
 

 
 
 
 

LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT 

POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA 
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 

 
REGIONAALARENG 

 
 
 
 
 
 

Ebasoodsas olukorras linnaosasid 
käsitleva ühtse lähenemisviisi 

parandamise vahendid 
 
 
 
 

UURIMUS 
 
 
 
 
 



 
 

Käesoleva dokumendi koostamist taotlesid Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraadi 
ja välispoliitika peadirektoraadi peadirektorid. 
 
 
AUTORID: 
 
Jacques Bardouin, EUROFOCUS 
Carmelo Messina, EUROFOCUS 
Caterina Febbraio, EUROFOCUS 
Magali Mosse, EUROFOCUS 
 
 
VASTUTAV ADMINISTRAATOR 
 
Ivana Katsarova 
Struktuuri- ja Ühtekuuluvuspoliitika osakond 
Euroopa Parlament 
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
KEELEVERSIOONID 
 
Originaal: FR. 
Tõlked: DE, EN. 
 
 
TEAVE KOOSTAJA KOHTA 
 
Poliitikaosakonnaga saab ühendust võtta ning selle igakuist teabelehte on võimalik tellida 
aadressil: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Käsikiri valmis detsembris 2009. aastal. 
Brüssel, © Euroopa Parlament, 2009. 
 
Dokument on internetis kättesaadav aadressil: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED 
 
Käesolevas dokumendis väljendatud arvamuste eest vastutab ainuisikuliselt autor ning 
need ei väljenda tingimata Euroopa Parlamendi ametlikku seisukohta. 
 
Teksti reprodutseerimine ja tõlkimine on lubatud mitteärilistel eesmärkidel, kui viidatakse 
allikale ja teavitatakse sellest eelnevalt väljaandjat ning saadetakse talle koopia. 



 

 
 
 
 

LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT 

POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA 
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 

 
REGIONAALARENG 

 
 
 
 

Ebasoodsas olukorras linnaosasid 
käsitleva ühtse lähenemisviisi 

parandamise vahendid 
 
 
 
 

UURIMUS 
 
 
 
 

 
Sisukord: 
 
Käesolev uuring hõlmab kahte järjestikust programmiperioodi (2000–2013). 
Uuringus jälgitakse ebasoodsas olukorras linnaosasid ja tundlikke 
linnapiirkondi käsitleva Euroopa poliitika ning selleks Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rakendatud vahendite 
arengut aja jooksul ning saavutusi. Uuringus antakse soovitusi tulevase 
linnaarengupoliitika parandamiseks ühtse lähenemisviisi abil, eelkõige selle 
valitsemistava ja valdkondadevahelise integratsiooni aspektides. 
 

 
 
 
 
IP/B/REGI/FWC/2006-166-Lot 05-CO1-SC03 Detsember 2009 

PE 431.587  ET





Ebasoodsas olukorras linnaosasid käsitleva ühtse lähenemisviisi parandamise vahendid 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 3

KOKKUVÕTE 

Mõistelised alused 

Selleks et mõista nii ühenduse kui ka liikmesriikide ebasoodsas olukorras linnaosasid 
käsitlevat poliitikat, tuleb kõigepealt püüda seda eripärast linnakonteksti määratleda: 
ebasoodsas olukorras linnaosa on linnaterritoorium, mis kannatab sinna koondunud 
sotsiaalsete, majanduslike, transpordi-, kultuuriliste, keskkonna-, turva-, linnaplaneerimis- 
ja elamumajandusprobleemide all. 

Samuti, arvestades ebasoodsas olukorras linnaosadele iseloomulike probleemide paljusust, 
on nende taastamise eesmärgil sekkumise edu põhitegur see, et minnakse ühest 
valdkonnapõhisest või segmenteeritud lähenemisviisist kaugemale ja võetakse kasutusele 
ühtne lähenemisviis. 

Muu hulgas tuleb selgitada ka ühtset lähenemisviisi ennast, sest tegemist on keeruka 
mõistega, mis 

• ühendab eri tasandite otsustajate ja avaliku sektori osalejate (Euroopa Liit, riik, 
piirkond, maakond, vald, linnaosa) vahelise vertikaalse integratsiooni ning avaliku ja 
erasektori või avalikes institutsioonides ja teenustes isegi poliitilise ja haldustasandi 
vahelise horisontaalse integratsiooni mõõtme; 

• kätkeb eri liiki (ühenduse, riiklikke, piirkondlikke, kohalikke, erasektori) 
finantsinstrumente, tagades seejuures sekkumismeetmete võimendava mõju ja 
jätkusuutlikkuse; 

• eeldab sellise kohaliku sotsiaalse kapitali loomist ja kasutamist, millega saab 
konkreetselt kujundada piirkonna kodaniku tasandil valitsemist, hõlmates projekti 
eri etappe: ideeline teostus, planeerimine, elluviimine, järelevalve ja hindamine, 
ning sotsiaalse kapitali kaasamist elanike ühisprojektide loomiseks; 

• pöörab erilist tähelepanu säästvale arengule. 

Selles suhtes tuleb rõhutada, et ühtse lähenemisviisi praktikas rakendamiseks on määrava 
tähtsusega asjaomaste avaliku ja erasektori osalejate koostöövalmidus ja -võime, isegi kui 
konkreetsetes algatustes on seda koostööd raske teoks teha. 

 

Ebasoodsas olukorras linnaosasid käsitleva Euroopa poliitika etapid 

Linnapoliitikal ei ole õiguslikku alust Euroopa Liidu (EL) lepingus ega Euroopa Ühenduse 
asutamislepingus. 

Aastate jooksul on ühenduse poliitikameetmete tõhususe parandamiseks Euroopa Liit siiski 
huvitunud linnade ja ebasoodsas olukorras linnaosade taaselustamise ja arendamise 
küsimusest. Ta on seega vastu võtnud konkreetseid poliitikaalgatusi. 

Kõikide nende algatuste tulemusel on hakatud nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil 
järk-järgult teadvustama linnade ja linnastute panust majanduskasvu ja tööhõivesse. 
Lisaks on need aidanud kujundada ühtse lähenemisviisi mõistet ja julgustada selle 
kasutamist linnade ja ebasoodsas olukorras linnaosade arengustrateegiate 
kindlaksmääramisel ja elluviimisel. 
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Selle protsessi põhietapid on järgmised: 

• võeti vastu roheline raamat linnakeskkonna kohta (1990), teatis „Euroopa Liidu 
linnade tegevuskava suunas” (1997) ja „Linnade säästev areng Euroopa Liidus: 
tegevusraamistik” (1998), mis annavad tunnistust sellest, et muret tekitavaid 
keskkonna- ja linnaprobleeme on hakatud lähendama; 

• võeti vastu Euroopa ruumi arenguplaan (1999), mis on lähtepunkt tõelisele 
ebasoodsas olukorras linnaosasid käsitlevale Euroopa poliitikale; 

• käivitati linna katseprojektid (1990–1993), ühenduse algatus URBAN (1994–1999) 
ja ka algatus URBAN II (2000–2006), mis edendavad linnade ja ebasoodsas 
olukorras linnaosade suhtes konkreetsete meetmete rakendamist; 

• kirjutati alla Bristoli kokkulepe (2005), milles määratletakse „jätkusuutlik kogukond” 
kui koht, kus oleks meeldiv elada ja töötada nii praegu kui ka tulevikus; 

• võeti vastu Leipzigi harta (2007), milles pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas 
olukorras linnaosadele ja määratakse integreeritud linnaarengupoliitika raames 
kindlaks ebasoodsas olukorras linnaosasid käsitlevad strateegiad; 

• võeti vastu territoriaalne tegevuskava (2007), milles seatakse linnapoliitika 
struktuurifondide programmiperioodi 2007–2013 keskmesse; 

• käivitati linnaaudit, mis võimaldab koguda statistilisi andmeid elukvaliteedi kohta 
Euroopa linnades; 

• võeti vastu roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta (2008), milles 
esitatakse meetmed territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks ja edendatakse 
arutelu selle elluviimise teemal. 

Kui ühelt poolt esimesel perioodil 1990–1999 ühtset lähenemisviisi üldiselt ei mõistetud ega 
rakendatud praktikas, siis teiselt poolt toimus Bristoli kokkuleppe, Leipzigi harta ja 
territoriaalse tegevuskavaga ühtse lähenemisviisi kontseptsioonis edasiminek. Pealegi 
aitasid Lissaboni strateegia (2000) ja hiljem Göteborgi strateegia (2001) nendele 
arengutele samuti kaasa, nimelt konkurentsivõimelisuse ja säästva arengu mõiste 
kasutuselevõtuga. 

Linnapoliitika ja ebasoodsas olukorras linnaosasid käsitleva poliitika kestuse jooksul ja 
arengus on Euroopa Parlament olnud pidevalt liikumapanev jõud, eelkõige 
regionaalarengukomisjoni tegevuse kaudu. 

 

Kokkuvõte programmiperioodil 2000–2006 ebasoodsas olukorras 
linnapiirkondi käsitlevate meetmete kohta 

Struktuurifondide programmiperioodi 2000–2006 raames omandas ühenduse ebasoodsas 
olukorras linnaosasid käsitlev poliitika märkimisväärse tähtsuse, eelkõige ühenduse 
algatuse URBAN II ja programmi URBACT I elluviimise kaudu. 

Ühenduse algatuse URBAN II peamised tulemused on järgmised: 

• mõiste „ühtne lähenemisviis“ levitamine: nendest algatustest välja arenenud 
ettevõtmised hõlmavad vertikaalset ja horisontaalset kooskõlastamist; 

• tugevam detsentraliseeritus ja subsidiaarsus: oluline ja üha suurem vastutus jääb 
kohalikele omavalitsustele, sealhulgas juba üksnes ühenduse linnapoliitika 
kindlaksmääramisel; 
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• sellest tulenev võimendav mõju: struktuurifondide kasutamine kohaliku arengu 
jaoks peaks kaasa tooma avaliku ja erasektori investeeringud. 

Selle algatuse raames anti 82% toetustest meetmetele järgmistes põhivaldkondades: 
füüsiline ja keskkonnaalane uuendamine; sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine ning 
toetused ettevõtlusele ja töökohtade loomine. 

Samal ajal võimaldas programm URBACT edukalt vahetada URBANist saadud teatavaid 
kogemusi, eelkõige ühtse lähenemisviisi rakendamise kohta. 

Peale selle said ebasoodsas olukorras linnapiirkondade abistamiseks võetud 
poliitikameetmed kõnealusel perioodil teatud määral teoks ka piirkondlike rakenduskavade 
ja ühtsete programmidokumentide kaudu. 

Nimetatud dokumentidega hõlmati linnapoliitika probleemid erineval määral eri 
programmidesse, nii sekkumismeetmete liikide kui ka eraldatud vahendite koguse osas. 
Ühtlasi võib täheldada, et suur osa piirkondadest käsitles linnaarengu osi teatavate 
olulisemate meetmete raames, mis ei olnud tingimata suunatud üksnes ebasoodsas 
olukorras linnaosade probleemidele. 

Kokkuvõttes tugevneb nende algatuste kaudu ühtse lähenemisviisi mõiste 
märkimisväärselt. Sellegipoolest ei saa veel väita, et tõelist kodaniku tasandil valitsemist ja 
linnaarengumeetmete omaksvõtmist kätkev integratsioon on tegelikult toimunud. 

 

Ebasoodsas olukorras linnapiirkondi käsitlev Euroopa poliitika 
programmiperioodil 2007–2013 

Ajavahemiku 2007–2013 rakenduskavade analüüsimisel selgub, et üldiselt valitseb vanade 
ja uute liikmesriikide vahel ühenduse poliitika elluviimises suur ebavõrdsus, eriti 
ebasoodsas olukorras linnaosade puhul. Esiteks ei saanud uued ELi liikmed osaleda 
algatuses URBAN, mis võimaldas algatuses osalenud kohalikel omavalitsustel see poliitika 
omaks võtta. Teiseks on uued liikmesriigid pärast ühinemist sageli teostanud linnapoliitikat 
struktuurimeetmete kaudu, kusjuures olukorra kriitilisust arvestades ei eelistata 
integreeritud lähenemisviisi. 

Rakenduskavad tuli iga riigi riiklikus strateegilises tugiraamistikus välja töötada vastavalt 
vahendite eraldamise eeskirjadele, milles kehtestati Lissaboni strateegia prioriteetidele 
suunatud meetmete miinimummäär, millest teatav hulk hõlmab ebasoodsas olukorras 
linnaosasid käsitlevat poliitikat ühtses lähenemisviisis. 

Peale selle peeti 2007.–2013. aasta rakenduskavades märkimisväärselt tähtsaks 
poliitikameetmete juhtimist ning kohalike omavalitsuste kaasamist linnaarengut ja eriti 
kriisiolukorras linnaosade edendamist soodustavate programmide väljatöötamisse ja 
elluviimisse. 

Käesoleval programmiperioodil sisaldub linnamõõde rakenduskavades hinnanguliselt 
keskmiselt 56,3%. See arv tõuseb 70%-ni, kui lisada piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive eesmärgi piirkondade rakenduskavad.  
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Ajavahemikuks 2007–2013 näib integreeritud linnaarengu jaoks üks vahend eriti sobiv – 
algatus JESSICA. Nimelt keskendub JESSICA linnakeskkonna taaselustamisele ja 
stimuleerib võimendavat mõju, hõlbustades avaliku ja erasektori investeeringuid 
struktuurifondide raames abistatavatesse linnaosadesse.  

Samas soodustab programm URBACT II (2007–2013) kogemuste vahetust ja heade tavade 
ülekandmist, mis edendab ühtset lähenemisviisi ebasoodsas olukorras linnaosades. 
Programmi URBACT II raames analüüsitakse eriti kahte toimingut, kuivõrd need on 
keskendunud integreeritud linnaarengu uuenduslikele ettevõtmistele: 

• märgistamisega seotud algatus Fast Track; 

• valitud esindajate katseprojekt Erasmus. 

Enne korraldusasutustes esinenud konkreetsemate raskuste analüüsimist viidatakse selles 
uuringus kriisi vastu võetud meetmete paketile. Nimelt püüavad institutsioonid ja 
liikmesriikide asutused ELis praegu valitseva majandus- ja sotsiaalkriisi tingimustes 
julgustada meetmete teostamist, mis stimuleerib investeerimist majanduskasvu 
elavdamiseks. Selleks toetavad paljud prioriteedid ebasoodsas olukorras linnaosi. 

 

Järeldused 

Alates 1990. aastate algusest raskustes olnud linnapiirkondadele suunatud Euroopa 
Komisjoni algatatud meetmed on näidanud, et nende meetmete edu tugineb suurel määral 
naiste ja meeste oskusteadmiste ning nende ühiste ja jagatud eesmärkide korraldamise ja 
kooskõlastamise võime kasutamisele. 

Nimelt sunnib ebasoodsas olukorras linnaosade renoveerimine ning nende elavdamine 
keskenduma mitte ainult välistele struktuuriaspektidele, mille tähtsus on ilmselge, vaid ka 
ja eelkõige mittemateriaalsetele arenguaspektidele. Kohalik areng tugineb muuhulgas 
peamiselt inimressurssidele, mille uuendusvõimet tuleb ühtaegu korraldada ja parimal viisil 
ära kasutada. 

Seetõttu püüti raskustes linnapiirkondadele suunatud esimeste Euroopa 
poliitikameetmetega korvata teenuste ja infrastruktuuri suurenenud vajakajäämist, mille on 
põhjustanud kesklinnaalade järkjärguline hülgamine ja äärelinnaalade vaesumine. 

Seda liiki meetmetel võib kindlasti olla praegu majanduses jätkuvalt oluline roll seoses 
nende mõjuga pakkumisele, selleks et vastata ootamatutele välismõjudele ning nõudluse ja 
tehnoloogia uutele nõudmistele. Kuid kohalik areng – ja täpsemalt ebasoodsas olukorras 
linnaosade areng – sõltub suuresti kodanike ja teiste kohalike vastutavate isikute 
kaasatusest programmidesse, taastusprojektidesse ja mikroettevõtlusesse. 

Seetõttu on selge, et avalikud poliitikameetmed peavad keskenduma nende 
tegevustasandite integreerimisele, stimuleerides kohalikku algatusvõimet, sest sotsiaal-
majanduslikke ja keskkonnaalaseid võimalusi suudavad kõige paremini kindlaks määrata 
kohalikud osalejad. Nende poliitikameetmete tõhususe jaoks on tingimata vaja, et 
kohalikud elanikud ja osalejad neid mõistaksid ja nendega nõustuksid. 

Stimuleerida linnaosade tegevust suurlinnade teatavates unarusse jäetud keskustes ja 
äärelinnaosades on seega eri piirkonna tasandite ametiasutuste ülesanne, eelkõige 
enamikus ebasoodsas olukorras olevate piirkondade linnades. 
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Pärast pigem valdkondlike meemete etappi oleks kasulik muuta integreeritud ja 
valdkondadevaheliste arengustrateegiate ülesehitamine üldiseks ja kohustuslikuks. Selleks 
on muu hulgas vaja näidisettevõtmisi, mis suudavad näidata, kui kasulik on kohaliku 
tasandi avaliku ja erasektori osalejad üksmeelselt koostatud arengukava ümber kokku 
tuua. Sellise tegutsemise aluseks peaks olema avalike poliitikameetmete paindlikkus, 
kogemuste ja heade tavade vahetus, kohalike osalejate aktiivne osalus ning alt-üles ja 
ülalt-alla lähenemisviisi ühendamine, võttes arvesse nende kahe lähenemisviisi vastavat 
osakaalu. 

Peale selle peaks Euroopa Komisjon – kuna ta on esmane linnaalade elavdamise ja hea 
valitsemistava kohta liikmesriikidest saadud mitmete eeskujude koondumise koht – seda 
võimalust kasutama, et kinnitada ja tugevdada kodanike tõelise partnerluse ja koostöö tava 
linnakeskkonnas. Ainult sellise tava järkjärguline kasutuselevõtt võimaldaks 
parandada ühtset lähenemisviisi seoses ebasoodsas olukorras linnaosadega. 

 

Soovitused 

Kui tahetakse tõeliselt tugeva linnapoliitika mõju suurendada, oleks kasulik see, kui 
Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjon teeb Euroopa Komisjonile ettepaneku 
käivitada järgmiseks perioodiks pärast 2013. aastat järgmised meetmed: 

• koostada kokkuleppel liikmesriikidega Euroopa Liidu „Ebasoodsas olukorras 
linnaosade kaart”. See kaart tuleks välja töötada ühiselt kindlaks määratud 
teatavate koondnäitajate alusel; 

• käivitada uuesti ühenduse algatus URBAN kõikide liikmesriikide jaoks või vähemalt 
EL 12 riikides. Piisaks sellest, kui nad eraldaksid ainult nende jaoks mõeldud reservi, 
mille puhul nad oleksid samal ajal sissemaksjad ja kasutajad, eelnevalt 
kindlaksmääratud osa igale riigile antud rahalistest vahenditest; 

• reserveerida programmile URBACT rohkem rahalisi vahendeid, et selle raames 
viidaks lõpuni kogemuste ja hinnangute vahetus, heade tavade kujundamine ja 
ülekandmine, ning võimaldada programmi abil tagada kohalikele osalejatele 
tehniline abi; 

• selleks peaks parandatama URBACTi andmebaasi struktuuri, et muuta see 
ühtsemaks ja juba lõpetatud või pooleliolevate linnauuenduse toimingute osas 
lihtsamini juurdepääsetavaks. See andmebaas võiks olla esimene samm heade 
tavade vahetamise ja ülekandmisega seotud ideede iga-aastase vahetamise suunas, 
mille puhul keskendutaks peamiselt ebasoodsas olukorras linnakeskkonna 
uuenduse, kodaniku tasandil valitsemise ja jätkusuutlikkuse küsimustele; 

• töötada välja juhend, mille eesmärk oleks „linnakeskkonna kodaniku tasandil 
valitsemine”, mis selgitaks sellise valitsemise meetodit. See juhend oleks 
adresseeritud linnade poliitikakujundajatele, asjaomastele avaliku ja erasektori 
osalejatele ning kodanikuühiskonna esindajatele. See peaks suutma 

– täpsustada tegurid, mis määravad integreeritud ja säästva linnaarengu 
lisandväärtuse; 

– koostada praeguste tavade seisukohast teoreetilise valitsemise 
võrdlusraamistiku ühiste hüvede konsolideeritud juhtimis-, toimimis- ja 
hindamismeetodite rakendamise kohta; 
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• parandada koostööd Euroopa Investeerimispanga (EIP), Euroopa Investeerimisfondi 
(EIF), Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja liikmesriikide vahel, tugevdada EIP 
ja EIFi fonde selleks, et stimuleerida lähikonna tegevuste algatamist ja nende 
arengu toetamist ning samal otstarbel väikelaenu andmist; 

• luua ebasoodsas olukorras linnapiirkondade taastamiseks Euroopa fond, mis 
võimaldab rahastada esmatähtsaid infrastruktuuriprojekte ja luua lähikonna 
teenused (abi perekondadele ja inimestele, väiksemahulised müürsepatööd, toru- ja 
elektritööd, mitmesugused remonditööd jms). See fond võiks korraldada ka 
koolituskursusi nende linnaosade raskustes noorte jaoks, kes sooviksid ühineda 
selliste tegevusalade ettevõtlusega; 

• julgustada programmi URBAN uues versioonis algatusi valglinnastumise vältimiseks 
ja kesklinnaalade taas elukeskkonnaks muutmise toetamiseks; 

• julgustada ja edendada käsitöö alast tegevust raskustes linnaosades, viies samal 
ajal läbi asjakohast märgistamisalast tegevust. 

 


