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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab, et linnadel, mille all mõeldakse linnu ning linna- ja suurlinnapiirkondi ja 

väike- ja keskmise suurusega linnu, mis on Euroopa territooriumite alustala, puudub 

ametlik roll liidu institutsioonilises raamistikus, v.a nende esindajate roll Euroopa 

Regioonide Komitees, millel on ainult nõuandev roll; rõhutab siiski, et peaaegu kõikidel 

ELi poliitikavaldkondadel on märkimisväärne otsene või kaudne mõju linnadele, ning et 

kohalikud valitud esindajad võivad (partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise 

põhimõtete alusel) olla oluliseks vahendajaks ELi ja selle kodanike vahel, kes peaksid 

olema konkreetselt kaasatud Euroopa integratsiooniprotsessi, kasutades selleks muu 

hulgas paremat vastastikust suhtlemist ning kvaliteetset teavet poliitikavaldkondade 

kohta; 

2. märgib, et Leipzigi harta kohaselt on linnad väärtuslik ja asendamatu majanduslik, 

sotsiaalne ja kultuuriline vara, ning kinnitab, et linnad peaksid võtma vastutuse 

territoriaalse sidususe eest; rõhutab seetõttu keskset rolli, mis tuleks 

ühtekuuluvuspoliitikas linnadele omistada; 

3. juhib tähelepanu sellele, et ei eksisteeri ühtset määratlust selle kohta, mida tähendab 

linn rahvastiku, pindala, toimimise ja sõltumatuse taseme mõttes, v.a linnastumise 

taseme ja elanike kontsentratsiooni osas, ning seetõttu võivad igal liikmesriigil olla ja 

ongi selle mõiste suhtes erinevad lähenemisviisid; 

4. märgib, et EL tugevdab järk-järgult mitme oma poliitikavaldkonna linnamõõdet, mida 

näitab kogu arukate linnade ja kogukondade kontseptsioon (Euroopa 

innovatsioonipartnerlus) ning sellised algatused nagu linnapiirkondi käsitlevad 

algatused URBAN I ja URBAN II, säästev linnaareng (ERFi määruse artikkel 7), 

linnaarengu võrgustik, linnadega seotud uuenduslikud meetmed, Euroopa 

kultuuripealinn, Euroopa roheline pealinn, Euroopa innovatsioonipealinn, linnapeade 

pakt ja ELi linnade tegevuskava; 

5. Rõhutab linnade ja kõigi kohalike omavalitsuste keskset rolli liidu peamiste 

poliitikavaldkondade ettevalmistamisel, kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel, nt 

kliimamuutustega võitlemine linna, majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu 

protsessi kaudu, mis võimaldab linnadel tegeleda uute väljakutsetega ja kasutada ELi 

eeloleva rahastamisperioodi võimalusi, eesmärgiga mobiliseerida olemasolevaid 

ressursse mitte ainult arukate ja jätkusuutlike linnade, vaid ka loovate tulevikulinnade 

kasutusse; rõhutab sellega seoses, kui olulised on ülemaailmsed strateegiad ja algatused, 

näiteks ÜRO kestliku arengu eesmärgid või ülemaailmne linnapeade pakt; 

6. rõhutab linnade olulise rolli potentsiaali liidu välispoliitikas avaliku diplomaatia 

vahendina, mis ühendab eri riikide inimesi ja tegeleb probleemidega, mida 

mitmesugustel põhjustel ei ole lisatud kõrgetasemelistesse poliitilistesse 

tegevuskavadesse, ning nõuab seetõttu vastavate liidu toetusmehhanismide paremat 

rahastamist; 

7. märgib siiski, et vahel ei ole linnadel piisavalt vahendeid ega haldussuutlikkust, et 
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osaleda projektikonkurssidel Euroopa rahastuse saamiseks; kiidab seetõttu heaks 

linnadele ühtse kontaktpunkti loomise, mille veebisait ja dokumendid peaksid olema 

kättesaadavad kõigis liidu ametlikes keeltes, ning nõuab eri ELi poliitikavaldkondades 

linnadele pühendatud vahendite ja programmide paremat kooskõlastamist ja 

integreerimist, mis tuleks saavutada voliniku nimetamisega, kes võtaks selles küsimuses 

poliitilise juhtrolli, et anda nende poliitikavaldkondade jaoks strateegilisi juhiseid, 

pidades silmas üha suuremat tähelepanu ELi poliitikavaldkondadele linnapiirkondades, 

võttes selles suhtes ka arvesse Euroopa kohalike omavalitsuste mitmekesiseid erinevusi 

ja nende vastavat potentsiaali; rõhutab, et olenemata linnade suurusest on oluline 

soodustada nende suhtes tasakaalustud lähenemisviisi asjaomastele vahenditele ja 

programmidele juurdepääsemise seisukohast, eeskätt tehnilise oskusteabe arendamise 

teel; 

8. väljendab heameelt ELi linnade tegevuskava kui mitmetasandilise juhtimise uue mudeli 

üle, mis põhineb partnerlusel, kaasates linnu muu hulgas olemasolevate õigusaktide 

läbivaatamisse ja poliitika edasisse kujundamisse; rõhutab vajadust integreeritud ja 

tervikliku lähenemisviisi järele ELi õigusaktides sätestatud mitmetasandilise valitsemise 

praktiliseks rakendamiseks, kooskõlas ELi poliitika põhieesmärkidega ja võttes arvesse, 

milline oluline täiendav roll on kohapõhistel ja alt ülespoole lähenemisviisidel, näiteks 

kogukonna juhitud kohalikul arengul; 

9. nõuab linnade tegevuskava koordineerimist, tugevdamist ja ametlikuks muutmist; on 

veendunud, et see ei peaks jääma vabatahtlikuks protsessiks ning et liikmesriikidel ja 

komisjonil peaks olema rohkem vastutust ja nad peaksid saadud soovitusi põhjalikult 

analüüsima ja võimalusel neid täide viima; 

10. kutsub linnade tegevuskava raamistiku partnereid üles oma soovitusi ja tegevuskavasid 

kiiresti vastu võtma; palub komisjonil ühtlasi näidata, kuidas neid konkreetseid 

ettepanekuid kavatsetakse arvesse võtta, eelkõige mis puudutab paremat õigusloomet, 

rahastamist ja teadmisi, ja vajadusel kaasata need tulevastesse seadusandlikesse 

ettepanekutesse; nõuab, et komisjon annaks nende tulemuste kohta järjepidevalt 

parlamendile aru; 

11. toonitab, et kuna linnad on tõestanud oma võimekust linnade kestliku arengu 

integreeritud meetmeid tõhusalt hallata, tuleks neile anda suurem tähtsus kõigi 

asjakohaste poliitikameetmete rakendamises; 

12. nõuab tungivalt, et komisjon alustaks kõigi asjakohaste ELi poliitikavaldkondade 

laiemapõhjalise territoriaalse mõju hindamist, milles arvestatakse ka linnamõõdet, et 

tagada, et kõik tulevased õigusaktid põhineksid kohalikul ja piirkondlikul tasandil 

rakendamise tagajärgede analüüsil; soovitab linnade, linnaliitude, kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide 

Komitee tugevamat ja aktiivsemat kaasamist tõhusa koostöö kaudu selles protsessis; 

13. tunneb heameelt komisjoni loodud linnaandmete platvormi üle; nõuab siiski, et Eurostat 

ja komisjon koguksid ja koostaksid üksikasjalikumaid andmeid, eelkõige andmevooge, 

et tõhusalt kohandada olemasolevaid poliitikavaldkondi ja kujundada tulevasi 

poliitikavaldkondi; 

14. kutsub liikmesriike üles tagama, et nende territoriaalsete struktuuride mitmekesisus 
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kajastuks täielikult nende Regioonide Komitee liikmete ametisse nimetamiseks 

tehtavates ettepanekutes, ja esitama vajaduse korral Regioonide Komiteesse ametisse 

nimetamiseks rohkem kohaliku tasandi esindajaid; 

15. rõhutab linnu esindavate ühenduste tähtsust, nagu EUROCITIES ja Euroopa Kohalike 

ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu; palub neid tihedamalt ja aktiivsemalt kaasata 

asjakohastesse komisjoni eksperdirühmadesse ja nõukogu töörühmadesse, kui see on 

asjakohane; rõhutab seetõttu kodanikuühiskonna tähtsust ELi poliitilises elus ja Euroopa 

linnapoliitika määratlemisel; 

16. on veendunud, et linnade rolli ELi poliitika tuleviku kujundamisel on vaja 

märkimisväärselt tugevdada; nõuab seetõttu, et EL annaks Euroopa linnapoliitika 

loomisele, arvestades eelkõige pikaaegset perspektiivi, uue hinnangu. 
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