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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa linnade tegevuskava ja selle tuleviku kohta ühtekuuluvuspoliitikas
(2010/2158(INI))

Euroopa Parlament;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle XVIII jaotist;

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1080/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust (EÜ) nr 702/2006 ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta3;

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni territoriaalse tegevuskava ja 
Leipzigi harta järelmeetmete kohta: Euroopa ruumilise arengu ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tegevusprogramm4;

– võttes arvesse oma 21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valitsemistavade ja 
partnerlussuhete kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide 
lähtepunktide kohta5;

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika 
linnadimensiooni kohta uuel programmiperioodil6;

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitleva rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva 
mõttevahetuse hetkeseisu kohta;7

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse8;

– võttes arvesse oma 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvus- ja 
regionaalpoliitika kohta pärast 2013. aastat9;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi avaldatud ad hoc märkust pealkirjaga „Territoriaalne 

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
2 ELT L 210, 31.7.2006, lk 1–11.
3 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11.
4 ELT C 184 E, 6.8.2009, lk 95.
5 ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 10.
6 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 73.
7 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 65.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0191.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0356.
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tegevuskava ja Leipzigi harta järelmeetmed: Euroopa ruumilise arengu ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tegevusprogramm”;

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010) 2020);

– võttes arvesse komisjoni majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitlevat viiendat aruannet: ühtekuuluvuspoliitika tulevik, 9. november 2010. aasta;

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järelduste kohta:
ühtekuuluvuspoliitika tulevik (KOM(2010) 0642);

– võttes arvesse komisjoni 2010. aasta aprillikuu koondaruannet 2000.-2006. aasta Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rahastatud ühtekuuluvusprogrammide järelhindamise kohta
(eesmärgid 1 ja 2);

– võttes arvesse komisjoni 2010. aasta juunikuu aruannet 2000.–2006. aasta 
ühtekuuluvusprogrammide järelhindamise kohta: algatus URBAN;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. mai 2010. aasta arvamust teemal 
„Vajadus rakendada terviklikku lähenemisviisi linnade taaselustamisel”1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee 9.–10. juuni 2010. aasta arvamust teemal „Linnade 
taaselustamise tähtsus Euroopa tulevases linnaarengus”2,

– võttes arvesse ELi territoriaalset tegevuskava – konkurentsivõimelisema ja 
jätkusuutlikuma mitmekesistest piirkondadest koosneva Euroopa suunas („territoriaalne 
tegevuskava”) ja jätkusuutlike Euroopa linnade Leipzigi hartat („Leipzigi harta”), mis 
mõlemad võeti vastu ruumilise planeerimise ja linnaarengu eest vastutavate ministrite 
mitteametlikul kohtumisel Leipzigis 24.–25. mail 2007;

– võttes arvesse Toledo deklaratsiooni, mis võeti vastu linnaarengu eest vastutavate 
ministrite mitteametlikul kohtumisel Toledos 22. juunil 2010;

– võttes arvesse linnaarengu eest vastutavate peadirektorite seisukohta komisjoni teatise 
kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale: „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik” (KOM(2010) 642/3);

– võttes arvesse Barcelonas 22.–24. veebruaril 2010. aastal toimunud kohalike 
omavalitsuste Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldusi pealkirjaga „Kohalikud 
omavalitsused, uue Euroopa peategelased”;

– võttes arvese linnapeade pakti, mille algatas ja mida toetab Euroopa Komisjon;

                                               
1 ELT L 21, 21.1.2006, lk 1.
2 ELT C 267, 1.10.2010, lk 25.
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– võttes arvesse sõltumatut aruannet, mis koostati komisjoni palvel, pealkirjaga 
„Ühtekuuluvuspoliitika reformikava” (Fabrizio Barca aruanne) (2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni 
arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et ELi iseloomustavad mitme keskpunktiga areng ning eri suurusega 
linnapiirkonnad ja linnad, millel on erisugused pädevused ja ressursid; on seisukohal, et 
oleks kohatu ja isegi problemaatiline võtta vastu ühine määratlus linnapiirkondade kohta;

B. võttes arvesse, et EL annab oma meetmetega panuse linnapiirkondade jätkusuutlikku 
arengusse, kuid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega on linnapoliitika liikmesriikide 
pädevus;

C. võttes arvesse, et linnad osalevad aktiivselt ELi poliitika koostamises ning neil on oluline 
koht ELi 2020. aasta strateegia edukas rakendamises; võttes arvesse, et kui ELi poliitika 
ning eriti ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooniga ei arvestata, ohustab see ELi 2020. 
aasta eesmärkide saavutamist;

D. võttes arvesse, et süvalaiendamine on selgelt ammendanud linnade jaoks kättesaadavad 
rahastamisvahendid, kuigi integreeritud lähenemine linnaarengule riskib tähelepanuta 
jäämisega, kuna üksikutes rakenduskavades keskendutakse tugevamalt sektoriviisilisele 
lähenemisele,

1. märgib, et Euroopa linnade tegevuskava sisaldab ühelt poolt ELi poliitika, iseäranis 
ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooni ja teisalt liikmesriikide linnapoliitika 
koordineerimiseks Euroopa tasandil tehtavate jõupingutuste valitsustevahelist osa, millest 
viimast rakendatakse ministrite mitteametlike kohtumiste kaudu, mida koordineerivad 
üksteise järel eesistujana tegutsevad riigid ja milles osaleb aktiivselt komisjon; on 
seisukohal, et selles kontekstis tuleks kohalikke omavalitsusi valitsustevahelise osa 
tegevustest paremini teavitada ning neid sinna rohkem kaasata;

2. rõhutab veelgi ühtekuuluvuspoliitika sekkumismeetmed olulist rolli linnapiirkondade 
arengus ning muudes ELi poliitikameetmetes ja programmides, mis mõjutavad tugevalt 
linnaarengut; rõhutab, et poliitikameetmete territoriaalset mõju on vaja paremini mõista, 
ning nõuab linnade tegevuskava tähtsuse tõstmist ELi poliitikas; kordab selles kontekstis 
oma nõuet, et komisjon jätkaks valdkondliku poliitika territoriaalse mõju hindamisega 
ning laiendaks olemasolevaid mõju hindamise mehhanisme;

3. rõhutab, et Euroopa poliitikameetmeid kannavad suurelt jaolt üle kohapealseks 
rakendamiseks just linnapiirkonnad; rõhutab, et linnapiirkonnad toodavad umbes 80% ELi 
SKPst ning annavad olulise panuse Euroopa majanduskasvu; teisalt kannatavad nad ka 
majandusliku tootlikkuse tagajärgede all (valglinnastumine, ummikud, saastus, tõrjutus 
jne), mis ohustavad nende rolli kasvumootoritena; on seetõttu seisukohal, et ühised 
kohustused ELi linnapiirkondade suhtes on selgelt põhjendatud;
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4. soovitab keskendada ühtekuuluvuspoliitika linnadimensioon kahele eesmärgile: esiteks 
aidata linnapiirkondadel arendada oma füüsilist põhiinfrastruktuuri, mis on 
majanduskasvu eeltingimus, et saada täit kasu nende potentsiaalsest panusest Euroopa 
majanduskasvu ja majandusliku aluse mitmekesistamisse, ning teiseks aidata 
linnapiirkondadel ajakohastada oma majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid 
omadusi tehnoloogilistel edusammudel põhinevate arukate investeeringute kaudu 
infrastruktuuri ja teenustesse;

5. viitab sellele, kui suur potentsiaal on infrastruktuuri suunatud investeeringute 
ajakohastamisel arukate tehnoloogiate abil, mis lahendaksid püsivaid probleeme „arukama 
linnaarengu” põhimõttel; on veendunud, et selliseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale tuginevaid investeeringuid infrastruktuuri võib pidada 
majanduskasvu ja innovatsioonipõhise majandustegevuse otseseks liikumapanevaks jõuks, 
mis koondab avaliku ja erasektori investeeringute järgmisi elemente, mida saab kasutada 
uute ettevõtjate ja töökohtade loomiseks ning majanduskasvu suurendamiseks ning mida 
tuleks seetõttu pidada Euroopa tasandi prioriteediks;

6. kutsub komisjoni üles muutma liikmesriikidele kohustuslikuks kaasata tähtsaimate 
linnapiirkondade poliitilised juhid ja kohalike ning piirkondlike asutuste ühendused 
formaalselt ühtekuuluvuspoliitika alaste otsuste langetamise kõigisse etappidesse 
(strateegiline planeerimine, kavandatud riiklike strateegilise arengu lepingute 
määratlemine ja läbirääkimised nende üle);

7. rõhutab, et linnapiirkonnad ei ole saared oma piirkondade sees ning nende areng peab 
seetõttu olema tihedalt seotud neid ümbritsevate toimivate piirkondade või 
maapiirkondadega; on seisukohal, et mitmetasandiline valitsemine ja partnerluse põhimõte 
on kõige tõhusamad vahendid, millega vältida arengupoliitika liigset keskendumist teatud 
valdkondadele ning killustumist;

8. rõhutab asjaolu, et valitud kohalikel omavalitsustel on otsene poliitiline vastutus 
strateegiliste otsuste langetamise ja avalike vahendite investeerimise eest; seetõttu tuleb 
ühtekuuluvuspoliitika ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks kaasata 
valitud kohalikke omavalitsusi ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel ja hindamisel 
kohustuslikult strateegilisse otsustusprotsessi ja kohustuste edasivolitamise võimaluse 
laialdasse kasutamisse;

9. soovitab, et järgmisel programmitöö perioodil kasutataks linnadimensiooni rakendamiseks 
riiklikul tasandil ühte järgmistest võimalustest: teatud linnapiirkondade juhitavad 
sõltumatud rakenduskavad või ühised rakenduskavad, mis hõlmavad teatud liikmesriigi 
linnapiirkondi, või üldised toetused või linnapiirkondadele mõeldud meetmete ja 
vahendite sihtotstarbeline kasutamine teatud piirkondlike rakenduskavade raames;

10. toetab integreeritud strateegilise planeerimise põhimõtteid, kuna need aitavad kohalikel 
omavalitsustel jõuda üksikute projektidega seotud mõtlemisest strateegilisema 
valdkondadevahelise mõtlemiseni, et kasutada samal ajal oma sisemist arengupotentsiaali; 
väljendab kahetsust, et ühine määratlus on nii ebamäärane, mille tulemuseks on mõnel 
juhul ainult puhtformaalne rakendamine;
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11. kutsub komisjoni üles ette valmistama uurimust, milles võrreldakse üksikute 
liikmesriikide kõnealuses valdkonnas praeguseni kasutatud tavasid, mis on määratletud 
teatud integreeritud linnaarengu planeerimise tava käsitlevate ELi suunistega, mis 
selgitavad selliste kavade ja teiste planeerimisdokumentide seoseid ning edendavad 
tõhusat partnerlust; kutsub komisjoni üles muutma integreeritud linnaplaneerimist 
õiguslikult siduvaks, kui kaasrahastamisprojektide jaoks kasutatakse ELi rahalisi 
vahendeid;

12. kutsub komisjoni üles looma paindlikumaid tingimusi ristfinantseerimiseks Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite abil, nii et need eeskirjad ei 
tekitaks integreeritud linnaarengu kavade ja strateegiate kujundamisel ja rakendamisel 
takistusi;

13. rõhutab käesolevaks programmitöö perioodiks kehtestatud uute finantskorraldusvahendite 
paljutõotavat rolli; kutsub komisjoni üles hindama nende vahendite kasutamise kogemust 
ning neid vajaduse korral kohandama, et parandada nende konkurentsivõimet finantsturul 
võrreldes teiste tavapäraste kaubandustoodetega;

14. on veendunud, et iseäranis algatus Jessica võib omandada suurima tähtsuse, kui seda 
rakendatakse linnade tasandil, ning nendib reservatsioonidega, et mõned liikmesriigid 
kalduvad seda keskselt rakendama;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Regioonide Komiteele.
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SELETUSKIRI

Raporti eesmärgid ja sisu

Käesoleva raporti eesmärk on järgida eelmist raportit ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooni 
kohta ka uuel programmiperioodil, kajastades samal ajal Euroopa linnade tegevuskava 
viimaseid tulemusi. Alates 2009. aastast on selle teema arendamise heaks astutud mitmeid 
uusi samme ning järgnevate nädalate jooksul on oodata teisigi. Raport hõlmab 
ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooni mitmeid aspekte, mida Regioonide Komitee peab 
ülimalt tähtsaks või problemaatiliseks tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks, millest saab 
Euroopa linnade täisväärtuslik ja tõhus poliitika.

Määratlusprobleemid

Euroopas on umbes 5000 linna, mille elanike arv jääb 5000 ja 50 000 vahele ning peaaegu 
1000 rohkem kui 50 000 elanikuga linna. Euroopat iseloomustab territoriaalne mitmekesisus 
ja mitme keskpunktiga areng, suhteliselt tihedas linnade võrgustikus on mõned väga suured 
linnad. Euroopa Liidus elab ainult 7% inimestest linnades, kus on rohkem kui 5 miljonit 
elanikku, võrreldes 25%-ga Ameerika Ühendriikides.1 Euroopa linnade olukorda käsitleva 
aruande2 kohaselt registreeriti kõrgeim linnarahvastiku kasvu määr Hispaanias, kus mõnes 
linnapiirkonnas suurenes elanike arv aastas 2% võrra või rohkem. Iirimaa, Soome ja Kreeka 
linnad on samuti puutunud kokku ELi kõrgeimate rahvastikukasvu määradega. Vastupidiselt 
sellele olid mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnad samal ajavahemikul tunnistajaks 
rahvastiku üldisele vähenemisele. Praktiliselt kõigis linnades suurenevad äärelinnad ning kui 
nad kahanevad, kahanevad nad enamasti vähem kui kesklinn.

Oluliste erinevuste tõttu riikide vahel ei ole rahvusvaheliselt kokku lepitud linna ühise 
määratluse suhtes, mis kehtiks kõikidele riikidele või isegi mingi piirkonna riikidele. Tehtud 
on palju katseid jõuda ühise arusaamani linna tähendusest, määratlusi on esitanud ÜRO3, 
Maailmapank4, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon5 ja siis jällegi üksikud riigid.
Enamik neist määratlustest – kui mitte kõik – põhinevad statistilisel teabel rahvastikuarvu ja -
tiheduse kohta. Kuigi ühe või teise riigi rahvastiku geograafilises jagunemises on 
vaieldamatult suuri erinevusi, on Euroopa institutsioonid seni toetunud lähenemisele, mida 
rakendas Eurostat6 oma Euroopa piirkondade ja linnade statistiliste andmete viitejuhendis 
ning millega määratakse ruumiliste üksuste neli taset, mille kohta kogutakse andmeid. Need 
ulatuvad kesklinnast laiema linnaalani, tuumani üheksa pealinna puhul, kus administratiivse 
linna põhimõtte tõttu ei saanud tuletada võrreldavaid ruumilisi üksusi, ning lõpuks linna 
juurde kuuluvate aladeni. Kuigi Eurostati määratlust saab täielikult rakendada statistilistel 
eesmärkidel, on olemasolevaid erinevusi ja erinevaid lähenemisi silmas pidades väga raske 

                                               
1 Euroopa Komisjon, roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta: Territoriaalse mitmekesisuse muutmine 
Euroopa tugevaks küljeks, Brüssel, 2008.
2 Aruanne Euroopa linnade olukorra kohta: Väärtuse lisamine Euroopa linnaauditile, 2007. Kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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luua ühtekuuluvuspoliitika raamistikus ühist, selget määratlust linna kohta ning seetõttu tuleks 
määratlemise küsimus jätta kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega liikmesriikidele.

Ajalooline areng

Ajalooliselt seisis linnadimensioon kõrvuti peamiste struktuurimeetmetega. Alates 1990. 
aastast on läbi viidud linnaarengu katseprojekte. Alates 1994. aastast oli töös algatuse 
URBAN programm, mis võimaldas integreeritud kohaliku arengu mudelite edendamist.

Kuigi eelmise programmitöö perioodi ajal eraldati linnaalastele algatustele teatud rahalisi 
vahendeid, ei ole see perioodil 2007–2013 nii. Pärast struktuurifonde käsitlevate uute 
eeskirjade vastuvõtmist integreeriti (süvalaiendati) linnade arengupoliitika ühtekuuluvuse ja 
piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive alastesse eesmärkidesse, rõhutades seega 
ühtekuuluvuspoliitika selle aspekti tähtsust ELi silmis. Liikmesriike julgustati, kuid ei 
kohustatud integreerima riiklike strateegiliste raamistike ja rakenduskavade koostamisel 
jätkusuutlikku linnaarengut strateegilise prioriteedina. Võttes siiski arvesse linnade ja 
linnastute tähtsust Euroopa majandusstruktuuris, rikuks selle tegematajätmine suuresti 
liikmesriikide mis tahes võimaliku kavatsuse olla dünaamiline osaline ELi pingutustes oma 
eesmärkide saavutamisel.

Praegused läbivaadatud eeskirjad lubavad haldavatel asutustel tugineda linnaarengu jaoks 
eraldatud rahaliste vahendite haldamisel mitmetele avalikele ja erasektori partnerlustele.
Seega võivad struktuurifondid rahastada finantskorraldusoperatsiooni, näiteks 
riskikapitalifonde, garantiifonde ja laenufonde. Euroopa Komisjon ja Euroopa 
Investeerimispank on välja töötanud kolm finantsinstrumenti: JEREMIE1, JASPERS 2ja 
JESSICA3. JESSICA (Euroopa ühistoetus jätkusuutlikeks investeeringuteks 
linnapiirkondadesse) pakub linnaarengu vaatepunktist suurimat huvi. Selle eesmärk on luua 
kasutatavate finantsressursside abil võimendavat mõju. Tagasisaadud vahendid tuleb uuesti 
investeerida linnaarendusse või eraldada haldavale asutusele muude linnaalaste projektide 
jaoks. Tegelikult on Jessica hetkel endiselt algfaasis.

Teema taust

Vastavalt Euroopa Komisjoni statistikale4 on linnaarengule aastateks 2007–2013 eraldatud 
umbes 21,1 miljardit eurot, mis moodustab 6,1% ELi ühtekuuluvuspoliitika kogueelarvest.
Sellest 3,4 miljardit eurot on suunatud tööstusalade ja saastunud maa-alade taastamiseks, 9,8 
miljardit eurot linna- ja maapiirkondade taaselustamisprojektidesse, 7 miljardit eurot puhta 
linnatranspordi jaoks ja 917 miljonit elamispindade ehitamiseks. Muud infrastruktuuri 
suunatud investeeringud uurimistegevuse ja innovatsiooni, transpordi, keskkonna, tervishoiu 
ja kultuuri valdkonnas avaldavad linnadele samuti olulist mõju.

                                               
1 Hõlbustab käivitusfirmade juurdepääsu rahastamisvahenditele, mikroettevõtjate ja väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjate arendamist.
2 Toetab suurprojektide ettevalmistamist.
3 Toetab finantskorraldust linnaarengu valdkonnas.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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Tabel: Eraldised infrastruktuuri jaoks vahemikus 2007–2013

Allikas: DG REGIO SFC2007

Teema kontekst

Täiustatud linnade tegevuskava peamine eesmärk peaks olema aidata kaasa Euroopa linnade 
infrastruktuuri ja teenuste arendamisele ja kvalitatiivsele ajakohastamisele. Ühelt poolt 
peavad tulevased meetmed olema tihedalt seotud üldiste ELi prioriteetidega, et õigustada 
toetuse saamist ELi eelarvest. ELi 2020. aasta strateegia käsitleb siiski peamiselt tulevasi 
suundumusi. Samavõrra tähtis on ületada praegused Euroopa linnade vahelised erinevused 
ning see peaks peegelduma tulevase ühtekuuluvuspoliitika prioriteetides. Pidades silmas 
Lissaboni strateegia rakendamisest saadud kogemusi, ei tohiks linnade tegevuskava 
arendamine olla ühesuunaline protsess, vaid sellel peab olema laiaulatuslik alt üles suunatud 
dimensioon. Seetõttu on ülimalt oluline, et linnadel oleks sõnaõigus ja neid kuulataks 
hoolikalt ELi tasandil.

Kohalikud vajadused ja/versus ELi prioriteedid

Euroopa linnad on selle majandustegevuse, innovatsiooni ja tööhõive keskused, kuid nad on 
siiski silmitsi mitmete raskustega. Kalduvus äärelinnade moodustumisele, materiaalse 
puuduse ja tööpuuduse koondumine linnapiirkondadesse, suurenevad ummikud – sellised 
keerulised probleemid vajavad integreeritud vastuseid transpordi-, eluaseme-, koolitus- ja 
tööhõiveprogrammides, mida tuleb kohandada vastavalt kohalikele vajadustele. Euroopa 
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regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika tegelevad nimetatud probleemidega.

Ühelt poolt on selgelt arusaadav, et ELi võimaldatav kaasrahastamine peab käima käsikäes 
ELi üldiste prioriteetidega, mis sisalduvad ELi 2020. aasta strateegias. Selle sisu keskendub 
uute raskustega hakkamasaamisele ning majanduslanguse ajutisele mõjule. Teisalt on 
raportöör arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika (mis hõlmab ka linnade tegevuskava) ei pea 
loobuma oma algsest eesmärgist, milleks on praeguste erinevuste ületamine.

Kui paluda kohalikel omavalitsustel tähtsuse järjekord paika panna, eelistavad nad pigem 
investeeringuid, millega vähendada erinevusi ja ebasoodsaid tingimusi, ning alles seejärel 
investeeringuid, mille abil saada hakkama globaalsete suundumustega. Ülimalt tähtis on leida 
viis, kuidas saavutada õige tasakaal nende kahe suuna vahel. Raportöör on arvamusel, et ELi 
rahastamine ei peaks pelgalt asendama varasemat puudulikku rahastamist. Teisalt ei tohiks 
ELi tasand teha ka liigseid ettekirjutusi, vastasel juhul ei vasta ELi pakkumine kohalikule 
nõudmisele. Õigustatud võiks olla arukasse linnaarengusse investeerimine eesmärgiga tõsta 
linnade infrastruktuuri ja teenuste kvaliteet kõrgemale tasemele.

Kohustuste edasivolitamine (otsuste tegemine, projektide valik, rahastamine)

Subsidiaarsuse põhimõte on keskse tähtsusega, kui asi puudutab Euroopa tasandi sekkumist 
piirkondade ja linnade arengusse. Raportöör on seisukohal, et ühised prioriteedid ja meetmed 
peaksid toetama kohaliku tasandi algatusi, mitte neid asendama. Küsimus „Millised meetmed 
millisel tasandil?” on siinkohal peamine. Raportöör toetab seda, et iga tasand kasutaks ära 
oma tugevaid külgi:

 ELi tasand – finantsressursside, andmete (võrdlusuuringud, globaalsed 
suundumused), jagatud parimatel tavadel põhineva metoodika ja mitmetasandilist 
valitsemist käsitlevate juhiste pakkumine, programmidele miinimumstandardite 
sätestamine, et olla kooskõlas ELi prioriteetidega;

 riiklik tasand – formaalne kaasvastutus linnade eest programmide kavandamisel, 
nende üle läbirääkimiste pidamisel ja nende rakendamisel, vahendite ja ressursside 
loomine linnaarengu kindlate riiklike prioriteetide jaoks, mis täiendavad ELi 
prioriteete;

 piirkondlik tasand – linnade muutmine kaasvastutavaks piirkondlike rakenduskavade 
eest (vt eespool), piirkondlike ja kohalike strateegiliste arengukavade 
koordineerimine, sellise koordineerimise jaoks struktuuride loomine, vahendite ja 
ressursside loomine linnaarengu kindlate riiklike prioriteetide jaoks, mis täiendavad 
ELi ja riiklikke prioriteete;

 kohalik tasand - analüüs, strateegiline planeerimine ja otsuste tegemine, projektide 
valimine (mitte tingimata rahaliste vahendite kohaldamine), integreeritud 
finantsplaneerimine (ELi, riiklikud, piirkondlikud, kohalikud ja erasektori ressursid).

Mitmetasandiline valitsemine ja partnerluse põhimõte

Linnade tegevuskava edasise arengu jaoks on väga tähtis mõelda järele kogemuse üle, mida 
pakkus hiljutine urbanistlik süvalaiendamine. Enne järgmiste sammude astumist tuleb läbi
viia süvalaiendamise protsessi nõuetekohane hindamine, millega kaasneb nimekiri tugevatest 
ja nõrkadest külgedest. See peaks viima soovituste või standardite nimekirja koostamiseni, 
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mis toetab kohaliku tasandi osalejate ametlikumat osalemist tulevases poliitika kujundamises 
ja poliitika elluviimises.

Integreeritud strateegiline planeerimine

Integreeritud strateegilist planeerimist tunnustatakse üldiselt kui olulist vahendit, mis tagab 
kohaliku arengu tõhususe ja ühtse lähenemise sellele. Teisalt on selle määratlus ning arusaam 
sellest liikmesriigiti erinev. Abi võiks olla ühiste juhiste paikapanemisest. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku, et Euroopa Parlament kutsuks komisjoni üles selliseid juhiseid 
koostama ning kiirendama tehnilise abi osutamist. Samal ajal julgustatakse ka liikmesriike 
kasutama kättesaadavat abi linnaplaneerimises.

Laialdane finantsplaneerimine koos finantskorralduse tulevikuga

Kogemused näitavad, et mitmel puhul genereeritakse ideid projektide jaoks olemasolevate 
rahaliste vahendite, mitte tegelike vajaduste ja strateegiliste prioriteetide põhjal. See on 
arengupoliitika ja samuti ühtekuuluvuspoliitika üks suuremaid probleeme. Selline „projektid 
raha eest“ lähenemine tuleks asendada „raha projektide eest“ lähenemisega: projekte ei tuleks 
koostada selleks, et saada olemasolevaid rahalisi vahendeid, vaid selleks, et täita strateegilisi 
eesmärke.

Raportöör on arvamusel, et linnadele tuleks pakkuda piisavalt paindlikkust, et nad saaksid 
kasutada rahalisi vahendeid oma tõeliste prioriteetide täitmiseks. Arenguprojekte ei tuleks 
koostada selleks, et saada olemasolevaid rahalisi vahendeid, vaid selleks, et täita strateegilisi 
eesmärke. Piirkondlikke, riiklikke ja ELi rahastamisvõimalusi tuleks koordineerida nii, et nad 
kataksid kõik kindlad vajadused.


