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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 192 ja artikli 265 lõiget 5;

– võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust ELi Doonau piirkonna strateegia kohta (O-
0150/2009 – B7-0240/2009);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 21. jaanuari 2010. aasta resolutsiooni ELi Doonau 
piirkonna strateegia kohta (P7-TA (2010)0008);

– võttes arvesse ELi strateegiat Läänemere piirkonna kohta;

– võttes arvesse 18. ja 19. juunil 2009. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumist, kus 
komisjonil paluti koostada 2010. aastaks ELi Doonau piirkonna strateegia;

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

– võttes arvesse Regioonide Komitee 2009. aasta oktoobris avaldatud arvamust „ELi 
Doonau piirkonna strateegia”;

– võttes arvesse nõukogu töökava, mille on järgmiseks 18 kuuks koostanud eesistujariigid 
Hispaania, Belgia ja Ungari;

– võttes arvesse komisjoni 8. detsembril 2010 vastu võetud teatist ELi Doonau piirkonna 
strateegia kohta ja selle tegevuskava;

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Lissaboni lepingus tunnustatakse territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa 
Liidu eesmärgina (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3);

B. arvestades, et makropiirkondlike strateegiate sihiks on olemasolevaid vahendeid paremini 
ära kasutada, et lahendada territoriaalse arengu küsimusi ja otsustada, kuidas ühistele 
probleemidele reageerida;

C. arvestades, et Läänemere strateegias on juba välja pakutud mudel ELi poliitika 
koordineerimiseks ja rahaliste vahendite eraldamiseks geopoliitilistes territoriaalüksustes 
– makropiirkondades, mis on määratletud konkreetsete kriteeriumite alusel;

D. arvestades, et Doonau piirkond, mis hõlmab 14 Euroopa riiki ja 115 miljonit inimest nii 
ELis kui ka väljaspool ELi (Saksamaa, Austria, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Sloveenia, 
Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, 
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Moldova ja Ukraina), on ala, kus on võimalik arendada ELi eri poliitikavaldkondade 
(ühtekuuluvus-, transpordi-, majandus-, energia-, keskkonna-, laienemis- ja 
naabruspoliitika) tõhusamat koostoimet;

E. arvestades, et ELi Doonau piirkonna strateegias tuleks seetõttu ühendada majanduslikud, 
keskkonnaalased, sotsiaalsed ja kultuurilised elemendid;

F. arvestades, et Doonaud peetakse Euroopa Liidu laienemist soodustavaks teguriks;

G. arvestades, et Doonau piirkond kujutab endast ühteseotud makropiirkonda, kus 
majandusvõimsused on ebaühtlikud;

H. arvestades, et Doonau piirkonna majandusareng suurendab olulisel määral selle 
makropiirkonna majanduslikku jõukust ja soodustab tööhõivet;

I. arvestades, et 2009. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel paluti 
komisjonil koostada 2010. aasta lõpuks ELi Doonau piirkonna strateegia,

1. on arvamusel, et Euroopa Liidu laienemine ja suured riikideülesed probleemid, nagu 
majanduskriis, keskkonnaohud, transpordi säästvuse saavutamine, energiasüsteemide 
ühildamine, loodusvarade kestlikkus ja veevarude keskkonnahoidlik kasutamine, näitavad, 
et riikide vastastikune sõltuvus suureneb, valdkondlik mõtteviis ei ole enam sobilik ja 
sellega seoses avab makropiirkondade moodustamine uusi, tõhusamaid koostöövõimalusi 
laiemal piirkondlik-territoriaalsel tasandil toimuvas kooskõlastatud tegevuses säästva 
arengu eesmärgil ning Doonau piirkonna tohutu arengupotentsiaali tõhusamal 
kasutamisel;

2. rõhutab seetõttu, et Doonau strateegia tuleks kujundada kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika 
territoriaalse koostöö eesmärgiga (3. eesmärk) ning strateegia aluseks peaks olema 
terviklik, valdkondadeülene ja territoriaalne lähenemisviis ning eesmärgiks peaks olema 
ka poliitiliste meetmete parem kooskõlastatus konkreetse territooriumi eri 
juhtimistasandite vahel, kusjuures peatähelepanu tuleks pöörata sisulistele küsimustele;

3. rõhutab, et strateegia vastavus ELi 2020. aasta eesmärkidele tagab, et strateegia on 
kooskõlas Euroopa arengusuundadega ning ELi kohustusega saavutada arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv, ning aitab suurendada jõukust, turvalisust ja rahu, 
pakkudes uusi, täiendavaid võimalusi poliitika, majanduse ja kultuuri valdkonnas;

4. on veendunud, et juhul kui Doonau strateegiale saab osaks liikmesriikide tugev poliitiline 
toetus, võib see pärast viimaseid, majandus- ja finantskriisist kantud aastaid aidata 
märkimisväärselt suurendada Euroopa majanduse elavdamise strateegia üldist edu ja 
tulemuslikkust ning anda uut hoogu jätkusuutlikule majanduskasvule kohalikul, 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil mitte ainult Kesk- ja Lõuna-Euroopa piires, 
vaid ka laiemas geograafilises seoses;

5. rõhutab, et Doonau strateegia koos sellega kaasnevate piiriülese koostöö vormidega võib 
kergesti kujuneda peamiseks teguriks sotsiaalse ja keskkondliku arengu edendamisel, 
toetades kohalikke ja piirkondlikke püüdlusi ja arenguvajadusi, soodustades tugevate 
piiriüleste sidemete loomist mitmesugustes tööstuse tarneahelates, omavalitsuste 
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koostööprojektides ning riikidevahelistes transpordi kaasajastamise algatustes;

6. märgib, et liikmesriikides vastu võetud või veel vastuvõtmist ootavate fiskaalsete 
väljumisstrateegiate rakendamise edukus sõltub osaliselt kohaliku omavalitsuse tasandi 
toimijate suutlikkusest, võimest ja valmisolekust tuua piirkondlikele tööturgudele 
projektialgatusi, millega ergutatakse kohalikku tööjõunõudlust, pannakse alus arukale ja 
keskkonnasõbralikule majanduskasvule, parandatakse eri liikmesriikide piiriäärsete 
regioonide koostööd ja tagatakse Euroopa veetranspordivõrgu pikaajaline areng; seda 
silmas pidades on ülimalt tähtis integreerida Doonau strateegia Euroopa keskkonna ja 
tööstuse arendamise strateegia pikaajalisse ideekavasse ning tagada sellele kõikide 
liikmesriikide tugev ja kindel poliitiline toetus;

7. võtab teadmiseks keskmise ja pikema ajavahemiku kohta koostatud prognoosid, mille 
kohaselt kliimamuutuse tagajärjed mõjutavad eriti Euroopa lõunapoolseid piirkondi, 
sealhulgas Euroopa kaguosas asuvaid ELi liikmesriike; on veendunud, et Doonau 
strateegial on sellega seoses tähtis roll ning strateegia kavandamisel tuleks silmas pidada 
kliimamuutuste kahjuliku mõju leevendamist Doonau piirkonnas ja see eesmärgiks seada 
ning sealjuures arvesse võtta jõgedevõrgustiku keerukat osa ja iseloomu (veevarustus, 
ökoloogilised aspektid, transporditaristud, niisutus, põllumajandus, kaitsealused looma- ja 
taimeliigid jm);

8. juhib tähelepanu sellele, et Kesk-Euroopa on ökoloogilisest seisukohast üks Euroopa 
rikkamaid, kuid samas tundlikumaid piirkondi, mida iseloomustab väga keeruline ja 
väärtuslik ökosüsteem ning mis seetõttu nõuab kõrgetasemelist kaitset; Euroopa Doonau 
piirkonna strateegia eesmärgiks on luua elamiskõlblik, kestlik ja samas arenenud ning 
jõukas piirkond, ohjates keskkonnaohtusid, mille hulka kuuluvad üleujutused ja 
tööstusreostus, kontrollides veevarude kvaliteeti ja kvantiteeti ning tagades nende säästva 
kasutamise ja säilitades bioloogilist mitmekesisust, maastikke ning õhu ja pinnase 
kvaliteeti;

9. rõhutab, et arukas majanduse arendamine ja arukas investeerimine on eriti paljutõotavad 
majanduskasvu valdkonnad; keskkonnasõbralik tehnoloogia ja ökoloogiline 
moderniseerimine, näiteks energiatõhususe suurendamine ja parem prügimajandus, võivad 
soodustada piirkonna säästvat arengut ning vähendada majandustegevuse kahjulikku 
keskkonnamõju;

10. rõhutab, et Doonau piirkond on Euroopa värav Lääne-Balkanile ja seetõttu aitab Euroopa 
Doonau piirkonna strateegia mitte üksnes parandada naabrussuhteid Kesk-Euroopas, vaid 
annab ka olulist lisandväärtust ELi Ida-Euroopa poliitikale ja pakub suurepärase 
võimaluse kogu ELi poliitilise ja majandusliku koostöö tugevdamiseks Balkanil ning 
seega Euroopa integratsiooni laiendamiseks ja kindlustamiseks selles piirkonnas; 

11. tunnistab Doonau strateegia tähtsust keskkonnasõbraliku majanduse ja innovatsiooni 
edendamisel ning laiemas mõttes teadus- ja uuendustöö edendamisel, mille sihiks on uue, 
konkurentsivõimelise ja vähese CO2-heitega majanduse kujundamine ja 
keskkonnasõbralike hoiakute tugevdamine piiriülestes tööstuskoostöö projektides;

12. rõhutab, et selle piirkonna transpordisüsteemi kavandamisel tuleb põhirõhk panna  
keskkonnasõbralikele transpordiliikidele, nagu raudtee- või siseveetransport, ning järgida 



RE\857432ET.doc 5/5 PE459.663v01-00

ET

sealjuures täielikult kõiki ELi kehtiva õigustiku asjakohaseid elemente;

13. soovitab edendada Doonau kultuurikeskkonda ning soodustada sealjuures kultuurilist 
dialoogi, toetada riikidevahelisel koostööl põhinevaid ülikoolide vahetusprogramme ja 
noorteprojekte, arendada säästvat turismi ning kaitsta ajaloo- ja arhitektuuripärandit;

14. rõhutab, et koostöö kultuuriprojektide vallas on ülimalt vajalik kultuuridevahelise dialoogi 
ja Doonau piirkonna riikide üksteisemõistmise toetamiseks; rõhutab sellega seoses noorte 
aktiivse kaasamise vajadust kultuuri- ja haridusasutuste vahendusel, et luua riikidevahelisi 
võrgustikke;   

15. soovib suuremat poliitilist pühendumist, et tõsta kodanike ja sidusrühmade usaldust 
poliitiliste ja kohaliku tasandi asutuste vastu;

16. rõhutab, et Doonau piirkonna riigid peaksid tegema koostööd kõigi neile kättesaadavate 
ELi vahendite tõhusamaks kasutamiseks, et strateegia eesmärke võimalikult täielikult 
täita; rõhutab ka, et peab olema piisavalt paindlikkust selleks, et Doonau strateegiaga 
seotud projekte oleks võimalik välja töötada olemasolevate rakenduskavade raames;

17. rõhutab, et tähtis on anda vajalikku tehnilist abi ELi Doonau piirkonna strateegia 
meetmete ja projektide rakendamiseks; tehnilise abi kulusid tuleb strateegia 
finantsraamistiku kavandamisel paremini teadvustada ja arvesse võtta; eraldatud summad 
peavad olema partneritele kättesaadavad, kui neid kasutatakse makropiirkondlikul tasandil 
kooskõlastatavate eesmärkide ja meetmete heaks;

18. rõhutab, et üheks makropiirkondlike projektide rahastamise allikaks võiksid olla ka 
kasutamata jäänud (non-absorbed) rahalised vahendid; need vahendid tuleks osaliselt või 
täielikult üle kanda vastava finantsperspektiivi lõpus;

19. palub komisjonil parlamenti ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamise seisust 
korrapäraselt teavitada ja parlamendiga sel teemal korrapäraselt konsulteerida;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Regioonide Komiteele ja teistele asjaomastele institutsioonidele.


