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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

linnaruumi ümberkorraldamise panuse kohta majanduskasvu ELi 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
(2011/2311(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 174 ja 176, milles sätestatakse 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk ning määratakse kindlaks 
rahalised vahendid seatud struktuuriliste eesmärkide saavutamiseks ning asutatakse 
Euroopa Regionaalarengu Fond, et see aitaks korvata põhilisi regionaalseid ebavõrdsusi 
liidus,

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

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse1,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2010. aasta resolutsiooni tõelise territoriaalse, sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamise kohta ELis – ülemaailmse konkurentsivõime 
vältimatu tingimus?2,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik (COM(2010)0642),

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2010. aasta teatist „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava: Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682),

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
Euroopa raamistik” (COM(2010)0758),

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 
2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” (COM(2011)0021),

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni ERFi ja teiste struktuurifondide 
praeguse ja tulevase sünergia kohta tõhususe tõstmiseks3,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni SKP täiendamine. Edu mõõtmine 
muutuvas maailmas4,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimine ning uue 

                                               
1 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 120.
2 ELT C 169 E, 15.6.2012, lk 29.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0286.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0264.
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mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel1,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat2,

– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise ning ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
saadud õppetundide kohta3,

– võttes arvesse 14. märtsi 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku 
kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– võttes arvesse 14. märtsi 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi 
kehtestamise kohta (COM(2011)0609),

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta4,

– võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta resolutsiooni uute suundade kohta linnalise 
liikumiskeskkonna arendamisel5,

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

– võttes arvesse oma 23. aprilli 2009. aasta resolutsiooni linnaliikluse korraldamise 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0316.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0403.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
5 ELT C 294 E, 3.12.2009, lk 42.
6 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 73.
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tegevuskava kohta1, 

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni Euroopa linnade arengukava ja selle 
tuleviku kohta ühtekuuluvuspoliitikas2, 

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni linnadimensiooni kohta 
laienemise kontekstis3, 

– võttes arvesse oma 26. septembri 2006. aasta resolutsiooni linnakeskkonda käsitleva 
temaatilise strateegia kohta4, 

– võttes arvesse Euroopa säästvate linnade Leipzigi hartat, mis kiideti heaks linnaarendust ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleval ministrite mitteametlikul kohtumisel Leipzigis 24. 
ja 25. mail 2007, 

– võttes arvesse Toledo deklaratsiooni linnaarenduse kohta, mis kiideti heaks ministrite 
mitteametlikul kohtumisel Toledos 22. juunil 2010,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et 80% Euroopa kodanikest elab linnaoludes ja et just sinna koonduvad 
valdavalt majanduskriisi tagajärjed ja avalduvad lahendamist vajavad kliimamuutuste 
vastu võitlemise, töökohtade loomise, heaolu ja elukvaliteedi probleemid; 

B. arvestades, et linnad on majanduse, tootmise ja tööhõive käimapanev jõud ning samas 
esineb just linnades kriitilisi valglinnastumise, tööhõive ja üldisemalt sotsiaalse tõrjutuse 
ja kihistumise olukordi;

C. arvestades, et linnakeskkonnas käimasolevad ümberkujunemisprotsessid tekitavad 
kasvavaid ootusi ja probleeme, mille lahendamisega ei saa hakkama traditsiooniliste 
riiklike meetmetega ja mille jaoks on seega vaja uuenduslikke ja integreeritud 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse mehhanisme;

D. arvestades, et tavapäraste käsitusviiside läbivaatamisest võib saada võimalus käivitada 
linnaarenduse eksperimenteerimise ja sihipärase planeerimise protsess ühiskondliku ruumi 
ja kollektiivsete vajaduste planeerimismeetmete ümbermõtestamise põhjal;

1. märgib, et kohaliku arengu mudel on ühtekuuluvuspoliitika tugev külg, sest see paneb 
liikuma otsustava tähtsusega tegurid, julgustab parimate valikute väljavalimist, 
ühistegevust ja sidusamaid, tõhusamaid ja tulemuslikumaid meetmeid, muutes ühtlasi 
ühenduse sekkumismeetmed nähtavamaks ka nendes ELi piirkondades, kus esineb 
raskemaid probleeme;

                                               
1 ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 43.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0284.
3 ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 127.
4 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 182.



PE491.162v01-00 6/10 PR\904623ET.doc

ET

2. ootab meetmeid linnade juba olemasolevate osade täiendamiseks ja parandamiseks, 
mahajäetud alade uuesti funktsionaalseks muutmiseks, oma algse funktsiooni kaotanud 
või aegamööda hooletusse jäetud tugeva sümboolse tähendusega ja mälestusrikaste alade 
kogukonnale tagasi andmiseks;

3. nõuab kultuuri- ja majandusressursside ühendamist, võttes prioriteediks linnade 
ümberkujundamise sotsiaalse jätkusuutlikkuse teema, teades, et linnapiirkondade 
taaselustamise ja uuendamise protsessid kätkevad alati elanikkonna kõige nõrgema osa 
väljatõrjumise ohtu;

4. loodab, et võetakse kasutusele integreeritud käsitusviis, mis näeks ette looduskeskkonna 
vastastikuse ühendamise ajaloolis-kultuurilise ja sotsiaal-tootmiskeskkonnaga, tagades 
taristuvõrgustiku väljaarendamise, linnaalade parandamise ja majandusstruktuuri 
kasvamise ning edendades territooriumi segakasutust elamuehitiste ja mitteelamuehitiste, 
materiaalsete taristute ja mittemateriaalsete seosesüsteemide vahelise integreerimise teel;

5. loodab osaluspõhise projekteerimistegevuse elavnemist ja partnerlusi ühenduste ja 
kodanikega, et tagada üldise poliitika vajalik ühendamine konkreetsete piirkondadega, 
nende eripärade, identiteedi, mälu ja ajaloo väärtustamisega ning kogukonda kuuluvuse 
tunde ja usalduse tugevdamisega institutsioonide vastu;

6. rõhutab, et linnade uuendamine ja majanduse uuesti elavdamine on tihedalt seotud ning et 
atraktiivse paiga rajamine võib olla majanduse taastumise teguriks;

7. loodab mõjuvaid meetmeid võitlemiseks energiaostuvõimetuse vastu, hoonete 
funktsionaalse ümberkvalifitseerimise ja paremini projekteeritud ja parema asetusega 
elamuüksuste rajamise kaudu, et muuta linn keskkonnaprobleemide seisukohast 
konkurentsivõimelisemaks;

8. märgib nõuet kasutada rahalisi vahendeid eesmärgiga tagada demograafilise arengu 
häirete, rahvastiku vananemise ja rändest tingitud rahvastiku linnadesse koondumise 
integreeritud käsitusviis;

9. väljendab heameelt ettepaneku üle „linnade arenguplatvormi” loomiseks, mis edendaks 
linnadevaheliste võrgustike loomist ning kogemuste ja heade tavade jagamist, kuid 
märgib, et seda tuleks laiendada linnapiirkondadele;

10. hindab kõrgelt vähemalt 5% suuruse reservi eraldamist ERFi vahenditest otse 
kogukondadele säästliku linnaarenduse edendamiseks;

11. juhib samas tähelepanu sellele, et eespool nimetatud ressursside kasutamine on jäigalt 
seotud integreeritud piirkondlike investeeringute raamistikuga;

12. rõhutab, kui tähtis on kaasata maapiirkonnad, ühendades nende nõudmised 
linnapiirkondade omadega, et edendada mitte vastuolulist, vaid täiendavat ja koostoimelist 
suhet;

13. loodab, et suurendatakse kohalike omavalitsuste suutlikkust hallata vahetult 
struktuurifondide vahendeid, et saavutada tõeline mitmetasandiline valitsemine, mis 
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tagaks eesmärkide maksimaalse saavutamise;

14. rõhutab vajadust arendada välja ERFist rahastatavate säästva linnaarenduse 
katseprojektide ja uue mitmeaastase programmi Horisont 2020 vaheline võrgustik, et 
tagada uuenduslikud lahendused ja kopeeritavad strateegiad linnade uuendamise alal;

15. on veendunud, et linnapeade paktist saadud kogemus võib olla hea lähtepunkt edasisteks 
edusammudeks strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide püüdlemisel;

16. pooldab linnaplaneerimisega integreeritud linna liiklus- ja parkimiskorralduse 
juhtimismudelit, milles pööratakse piisavalt tähelepanu linnas kauba laialiveo nõuetele;

17. on veendunud, et jäätmekäitlus on sotsiaalküsimus, mis hõlmab institutsioone, majandust 
ja ühiskonda ning nõuab seega osaluspõhist valitsemist;

18. märgib, et haljasalade ja linnaparkide osakaalu suurendamine on loodus-, ajaloo- ja 
kultuuripärandi jaoks väga väärtuslik element, mis aitab reguleerida mikrokliima 
tagajärgi, suurendab linnakeskkonna säästlikkust ja kvaliteeti ning võimaldab rahuldada 
vaba ajaga seotud ja sotsiaalseid nõudmisi;

19. loodab, et linnade uuendamise strateegiate kindlaksmääramises peetakse prioriteetseks 
materjale ja tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad saavutada teatud energiasäästu taseme 
kooskõlas ühenduse poliitika eesmärkidega;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Üle kahe kolmandiku Euroopa elanikest elab linnades. Linnad on koht, kus tekivad 
probleemid, aga ka koht, kus on võimalik leida lahendusi. Linnakeskkond on soodne pinnas 
teadusele ja tehnoloogiale, kultuurile ja innovatsioonile. Samas koonduvad just linnadesse 
võimendatud kujul ka sellised probleemid nagu tööpuudus, diskrimineerimine ja vaesus. Seal 
avalduvad kõige teravamalt ka majanduskriisi tagajärjed ja lahendamist vajavad 
kliimamuutuste vastu võitlemise, töökohtade loomise, heaolu ja elukvaliteedi probleemid. Just 
meie linnade areng määrab tulevase majandus-, sotsiaal- ja territoriaalse arengu.

Nagu rõhutati komisjoni hiljutises uurimuses „Tuleviku linnad. Väljakutsed, ideed, 
prognoosid”, on linnade laienemine viimastel kümnenditel toonud välja linnade ja ehitiste 
seisundi raske halvenemise, mis avaldub sageli linnaehitiste ja esmavajadustega seotud 
teenuste puudumises. Euroopa institutsioonidelt on seega vaja uusi stiimuleid ja piisavaid 
vahendeid, mis võimaldavad mõelda tulevikulinnadele. Samal ajal peab linnadel olema 
aktiivne osa Euroopa poliitikameetmete ning nende territooriumi arengut vahetult mõjutavate 
sekkumismeetmete väljatöötamises ja ellurakendamises: liikuvus linnakeskustes, iganenud 
elamupärandi energeetiline renoveerimine, uute sotsiaalelamute loomine ja nii edasi. See 
loodud koostoime edendab demokraatliku osalemise mudeleid kodanike kaasamisega 
otsustusprotsessidesse ja aitab kaasa konkreetselt Euroopa kodakondsuse väljakujundamisele. 
Nende põhimõtete rakendamine on ühtlasi otsustav element multikultuurse ühiskonna ees 
seisvate katsumuste lahendamiseks, mis tugevdab kogukonda kuuluvuse tunnet ja usaldust 
institutsioonide vastu, võideldes sellega sotsiaalse tõrjutuse vastu ja muutes linnad 
turvalisemaks, avatumaks ja sallivamaks.

Linnade kui rikkuse ja võimaluste loojate uuendamise ja taaselustamise edendamine on üks 
peamisi katsumusi, millega Euroopa Liit peab toime tulema, tugevdades sidet linna ja arengu 
ning linnakeskuste ja ümbritseva territooriumi vahel. Nagu öeldud, avalduvad linnas –
teravamal kujul – sellised probleemid nagu tööpuudus, diskrimineerimine ja vaesus. Euroopa 
säästva linnaarengu mudel on ohus. Paljude probleemide põhjuseks on demograafilised 
muutused – rahvastiku vananemine, elanike arvu vähenemine, intensiivne valglinnastumine –, 
mis on linnade kaupa erinevad. Pealegi ei ole enam Euroopas pidevat majanduskasvu, 
mistõttu on paljudel linnadel majanduse stagneerumise ja languse oht. Meie 
majandussüsteemid ei ole seega oma praeguses seisus enam võimelised tagama piisavat 
tööhõivetaset ning üha suurem osa elanikkonnast kas jääb tööturult kõrvale või on sunnitud 
töötama teenindussektori vähese kvalifikatsiooni nõudvatel ja halvasti tasustatud töökohtadel. 
See suurendab ebavõrdsust, samas kui isegi rikkamates ühiskondades ja linnades võimendab 
majanduskriis tulude koondumist teatud poolustesse ning ühiskonna kihistumist.

Linnade sotsiaalselt ja majanduslikult elavdamiseks on seega vaja uuesti läbi mõelda 
linnaarenduse ja maakasutuse planeerimise meetodid, algatades planeerimistavade ja 
sekkumisvahendite võrdlemise, mis võib rikastada keskkonna-, territoriaal-, kaubandus-, 
transpordi- ja kommunikatsioonipoliitikat territooriumi segakasutuse kaudu, milles on 
ühendatud materiaalne taristu ja mittemateriaalsed suhtesüsteemid. 

Selles suhtes on ühenduse algatusprogrammide – nagu programmi Urban – panus olnud 
määrav, sest see on lisaks füüsilise linna alastele sekkumismeetmetele võimaldanud käivitada 
ka ühiskonna lõimimise meetmeid: uus mõtteviis linnade uuendamisest – vahendite ja 
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eesmärkide suhtes –, terviklik käsitusviis selleks, et näha kaugemale pelgalt sotsiaal-, 
majandus-, keskkonna- ja taristumeetmete summast, ka kohalike partnerluste kaasamise abil. 
Järelikult tuleb sama suunda jätkata, vaadeldes linnu nende komplekssuses, et edendada 
globaalset probleemiasetust, saada üle nende üksikuteks sektoriteks lahterdamisest ja võtta 
lõplikult omaks sekkumisvaldkondade integreerimise põhimõte.

Uues ühtekuuluvuspoliitika programmitöös tuleb – selle struktuurilise käsitusviisi abil – välja 
arendada territooriumi valitsemise meetmed, milles on prioriteediks linnade 
ümberkujundamise sotsiaalne jätkusuutlikkus, teadmisega, et linnapiirkondade taaselustamise 
ja uuendamise protsessid kätkevad alati elanikkonna kõige nõrgema osa väljatõrjumise ohtu. 
Samal ajal tuleb ette näha ka elukvaliteedi kasvu vahendid, väärtustades territooriumide 
identiteeti, mälu ja ajalugu. Nende eesmärkide maksimaalsel tasemel täitmise tagamiseks 
tuleb poliitikameetmetes tunnustada territooriumidele eriomast keskkonda, väärtustades nende 
eripärasid ja ressursse. Maailmamajanduses konkurentsivõime taotlemisel tuleb silmas pidada 
kohaliku majanduse jätkusuutlikkust, sest põhioskused ja ressursid seisnevad kohalikus 
majandusstruktuuris, ning soodustada ühiskonna osalemist ja innovatsiooni. Selleks oleks 
asjakohane taaskäivitada ja stimuleerida osaluspõhise projekteerimise vahendit, sest just 
tegevuskavade ja tööprojektide väljatöötamine on koht, kus saadakse tõeliselt kokku 
ühenduste, kodanike ja territooriumil tegutsejatega, luues võimalusi partnerluseks.

On ka hulk eriti delikaatseid teemasid, millele tuleb pöörata erilist tähelepanu. Muu hulgas on 
äärealade raskused – mitmes mõttes sisemised raskused, kuid nüüd kriisi üldiste tagajärgede 
tõttu eriti teravad – esile kerkinud terves linnastruktuuris ja on samas üks olulisemaid 
proovikive Euroopa linnade ja institutsioonide jaoks. Perifeeriaga seotud küsimused tuleb 
uuesti läbi mõelda koos kodanikega, vältides ülevalt allapoole suunatud poliitilisi käsitusviise, 
millele võib esineda tugevat vastuseisu – pärast seda, kui suurte rohelusse uppuvate paleede 
utoopia, millest on saanud ajaloolist vanalinna ähvardavalt ümbritsevate betoonist karpmajade 
õudusunenägu, on kokku varisenud. Lahendus äärealade elavdamiseks seisneb pigem just 
keskusega vastandamisest ülesaamises: kui linn suudetakse viia perifeersete linnaosadeni 
välja, võib äärealadest saada uue sotsiaalmajandusliku arengumudeli sõlmpunkt. Selliselt 
hoitaks ära ka sotsiaalse kihistumise tagajärjel tekkivad territoriaalse lõhestumise alged, mis 
võivad kaasa aidata suletud allkultuuride väljakujunemisele, mis võivad tekitada vaenulikku 
hoiakut ülejäänud ühiskonna suhtes.

Kooskõlas Leipzigi hartas, Toledo deklaratsioonis ja 2020. aasta territoriaalses tegevuskavas 
ning ka ühtekuuluvuspoliitika V aruandes märgitud prioriteetide ja eesmärkidega on vaja 
rõhutada tulevases ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse mõõtme tugevdamise tähtsust. Selleks 
et strateegia „Euroopa 2020” strateegia põhieesmärgid kõige paremini saavutada, tuleb 
nendega tegeleda integreeritud, sidusa ja globaalse käsitusviisi teel, millesse on kaasatud kõik 
sektorid, haldustasandid ja territooriumid. Selle metoodika rakendamiseks tuleb paika pandud 
koordineerimismehhanismid ühendada teiste, paindlikumate mehhanismidega, et tagada 
dialoog ja koostöö territoriaalsete ja haldustasandite vahel, samuti erinevate linnaarengus 
osalevate sektorite vahel.

Vähene tähelepanu linnaaladele on üks peamine nõrkus, mis on takistanud Lissaboni 
strateegia eesmärkide täit saavutamist piirkondade ja territooriumide arengu ja ühtlustamise 
vallas. Kohaliku arengu mudel võib seega olla tulevase ühtekuuluvuspoliitika tugev külg, sest 
see suudab panna liikuma otsustavad tegurid – sealhulgas kohalike elanike oskused ja 
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motivatsiooni – ning julgustada parimate valikute ning sidusamate, tõhusamate ja 
majanduslikult tulemuslikumate meetmete väljavalimist. Ühtlasi saab ühtekuuluvuspoliitika 
valikutesse rahva ja kodanike kaasamise ja osalemise stimuleerimise kaudu suurendada 
ühenduse sekkumismeetmete nähtavust, ka nendes ELi piirkondades, kus esineb raskemaid 
probleeme ja mida ähvardab pidevalt euroskeptilisuse vaim, mis on liiga sageli seotud 
rassismi ja ksenofoobiaga. Vaja on tõelist ja õiget edasiarengut ühtekuuluvuspoliitikas, mis 
oleks linnapiirkondade suurema ja parema kaasamise kaudu võimeline mitte ainult saavutama 
maksimaalselt tulemusi ja täitma eesmärke, vaid ka looma ühenduse institutsioonidega 
konsensust ja Euroopa-meelsust, mis suudab võita laialilagunemise tendentsid, mida 
majanduskriis on võimendanud.


