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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab komisjoni soovitust, et linnakeskkonna juhtimisel tuleb kasutada terviklikku 
lähenemisviisi ning on seisukohal, et kui seda liikmesriikide abiga kohalikul tasandil 
kohaldada, tuleks sellist lähenemisviisi pidada struktuurifondide vahendite eraldamisel ja 
Euroopa Investeerimispanga laenude andmisel üheks tingimuseks;

2. on seisukohal, et keskkonnasäästliku linnatranspordi kava peaks hõlmama ühistranspordi 
edendamist ning et kava tuleb toetada ELi rahalistest vahenditest, mis on ette nähtud 
selliste ühistranspordi infrastruktuuri projektide jaoks nagu pargi-ja-sõida süsteemide 
laiendamine, keskkonnasõbralike transpordilahenduste kasutusele võtmine ja 
jalgrattateede ehitamine;

3. nõuab tungivalt, et komisjon lihtsustaks kohalike omavalitsuste aruandekohustust seoses 
ELi kehtivate keskkonnanormidega, kehtestades ühtse integreeritud aruandevormi ja 
vähendades sellega bürokraatiat;

4. peab oluliseks, et komisjon lisaks tehniliste suuniste hulka indikaatorite loetelu, tuginedes 
asjaomase kehtiva ELi keskkonnaõigusega kehtestatud olemasolevatele kohustustele ja 
eesmärkidele; on lisaks arvamusel, et integreeritud lahendused peavad sisaldama 
mõõdetavaid eesmärke;

5. kutsub liikmesriike üles võtma oma linnaarendamise programmides meetmeid maa 
kasutamise vähendamiseks, eelkõige puhaste roheliste maa-alade arendamise piiramiseks 
ja saastunud maa-alade arendamise laiendamiseks, aga ka olemasolevate haljasalade, 
nagu linnaparkide ja looduskaitsealade, kaitsmiseks;

6. suhtub positiivselt komisjoni kavatsusse edendada parimate tavade vahetamist kogu ELis 
ja teeb ettepaneku, et selleks, et tulevikus linnaarengus vigu vältida julgustatakse ka 
negatiivsete kogemuste avatud vahetamist kampaaniate abil, mida võivad korraldada 
linnade ühendused ning mis on suunatud nii riigiteenistujatele kui ka valitud esindajatele, 
ning toetab komisjoni tööd seoses kohalikele omavalitsustele suunatud temaatilise 
internetiportaali loomisega; .

7. rõhutab teadusuuringute olulisust seoses linnapoliitikaga, sealhulgas küsimustega, mis 
seonduvad elektrienergia ja gaasi tarnetega, küttesüsteemide ja kliimaseadmetega ning 
jäätmetöötlusega, ning kutsub komisjoni üles lisama seda küsimust puudutavad 
konkreetsed sätted uuesti seitsmendasse teadusuuringute raamprogrammi;

8. peab väga oluliseks toetada linnaküsimusi käsitlevate riiklike teabekeskuste võrgustikku 
nagu Euroopa Teadmisteplatvorm ning suhtub positiivselt URBACT programmi 
toetamise jätkumisse kavandatud ühtekuuluvuspoliitika 2007–2013 raames;

9. nõuab tungivalt, et komisjon käsitleks üksikasjalikumalt linnade ja neid ümbritsevate 
piirkondade vaheliste suhete olulisust säästvale linnaarengule, mis aitab kaasa ELi üldise 
sidususe saavutamisele, ning kutsub seoses sellega komisjoni ja liikmesriike üles 
edendama säästvat linnaarengut; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks säästvat linnaarengut edendavate lahenduste 
rakendamisel asjaomaste kodanike rolli;
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11. julgustab komisjoni tegema 2009. aasta konsultatsiooni raames tehniliste suuniste 
rakendamise kohta vaheülevaadet.
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SELETUSKIRI

Ligi 80% Euroopa elanikkonnast elab linnapiirkondades. Sellega kaasneb paratamatult tõsine 
mõju keskkonnale. Linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia esitamisega püüab 
komisjon parandada Euroopa linnade keskkonnatingimusi. Käesolev strateegia on üks 
seitsmest strateegiast, mis nähakse ette kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis, mille 
eesmärgiks on koondada arvukad olemasolevad üksikud tegevuskavad üheks terviklikuks 
lähenemiseks.

Linnad on kasvu ja tööhõive mootor.1 Seetõttu võistlevad linnad ka omavahel investorite 
tähelepanu äratamises ja atraktiivsete elamispindade ehitamises. Takistamatu maa 
kasutuselevõtmine ELis (120 ha päevas) on vastuolus säästva arenguga. Linnades jääb 
seetõttu üha vähemaks pinda keskkonnakaitsealaste sätete kohaste asendusmeetmete tarvis. 
Sellest lähtuvalt võiks struktuurifondide vahendite eraldamisel eelistada juba kasutuses 
olevate maa-alade ja saastunud maa-alade kasutamist. Seda keskkonnaga seotud aspekti tuleks 
arvestada riiklike raamprogrammide ja rakenduskavade koostamisel. Struktuurifondide 
vahendite eraldamisel tuleks eelistada tervikliku lähenemisviisiga kohalikku 
keskkonnapoliitikat, sealhulgas keskkonnasäästliku linnatranspordi kavasid.

Temaatilise strateegia edukuse hindamiseks on hädavajalik, et komisjon arvaks tehniliste 
suuniste hulka sobivate põhiindikaatorite loendi. Kogu ELi hõlmavad indikaatorid ja 
hindamissüsteemid on vajalikud raskuste ja saavutuste võrdlemiseks.  Samuti aitavad need 
määratleda tulevaste kulude, planeerimise ja arendamise üldsuunda. Üldsuse ulatuslik 
osalemine planeerimis- ja hindamisetapis pakub võimalust tõsta teadlikkust Euroopa poliitika 
eesmärkide ja sisu osas.

Sellega seoses on kahetsusväärne, et komisjon ei pööra piisavalt tähelepanu sotsiaalpartnerite 
rollile kohaliku keskkonnapoliitika tervikliku lähenemisviisi edukas rakendamises. Poliitiliste 
eesmärkide edukuse tagab see, kui nende väljatöötamine ja rakendamine toimub kaasates 
asjaomaseid kodanikke – see võimaldab laiemal üldsusel samastuda püstitatud eesmärkide ja 
võetud meetmetega.

Samuti ei pööra komisjon piisavalt tähelepanu linnade ja neid ümbritsevate piirkondade 
vastastikuse mõju tähtsusele. See suhe on sümboolne – hea ühistranspordiühendus 
ümbritsevate piirkondadega vähendab linnasisest isiklike sõiduvahendite kasutamist. 
Haljasalade loomine linna piirides võib vähendada elanikkonna põgenemist ümbritsevatesse 
piirkondadesse. Linnade ümber haljasvööndis asuvad puhkealad tõstavad elukvaliteeti kogu 
piirkonnas. Linna- ja linnalähipiirkonnad vajavad tööle ja tagasi sõitmise vähendamiseks 
poode, elumaju ja töövõimalusi pakkuvat heterogeenset struktuuri.

Üldiselt on kahetsusväärne, et komisjoni lõplik dokument ei sisalda mitmeid positiivseid 
soovitusi, mis sisaldusid esimeses teatises2. Sellele vaatamata on positiivne, et strateegia 
eesmärkide saavutamiseks ei ole vaja uut õigusakti.  Mis puudutab kohalikke omavalitsusi, 
siis ei ole nendes probleemiks mitte eesmärkide puudumine, vaid pigem olemasolevate 
kohustuste mitte täitmine. Seetõttu peaks strateegia aitama vähendada bürokraatiat ning seda 
kohalike omavalitsuste erinevate aruandekohustuste koondamisega üheks terviklikuks, 

  
1 Komisjoni töödokument – Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad, 23. November 2005
2 KOM(2004)0060.



PE 371.922v02-00 6/7 AD\616911ET.doc

ET

lihtsustatud aruandekohustuseks.

On positiivne, et kogemuste vahetamist soodustatakse võrgustike loomise abil.  Selleks, et 
mitte pelgalt suurendada parimate tavade kohta eksisteerivate arvukate andmepankade hulka, 
tuleks peamiselt rõhuda praktilisele koostööle. Lisaks võib negatiivsete kogemuste 
vahetamine aidata vältida vigu.

Sellega seoses on eriti oluline linnakeskkonda käsitlevate võrgustike loomine. Võrgustikke 
tuleks toetada uue ühtekuuluvuspoliitika raames. Riiklike teabekeskuste katsevõrgustikuga 
URBACT omandatud kogemuste hindamine võiks olla linnakeskkonna arendamise 
kogemuste vahetamise Euroopa raamprogrammi nurgakiviks.

Linnaareng ja linnakeskkonna poliitika on tihedalt seotud sotsiaalsete, majanduslike, 
ruumiliste ja demograafiliste väljakutsetega, mistõttu on vaja uuenduslikke lähenemisviise. 
Sellest tulenevalt on kõnealuse valdkonna teadusuuringute taaslisamine seitsmendasse 
teadusuuringute raamprogrammi1 hädavajalik.

2009. aastaks kavandatud vaheülevaade peaks aitama nii parandada linnakeskkonna tingimusi 
kui ka hinnata eraldatud rahaliste vahendite tõhusust, pakkudes seega võimalust teha 
asjakohased järeldused.

  
1 KOM(2005)0119.
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