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Vajadus valitsemise järele säästva arengu edendamiseks

Regionaalarengu õnnestumiseks ei piisa sellest, kui lepitakse kokku mida teha, esmatähtis on 
samuti määrata mehhanismid selle kohta, kuidas midagi teha, st valitsemismeetodid.
Regionaal- ja linnapiirkondade strateegiad tuleb seostada üldise arengustrateegiaga. Ellu tuleb 
rakendada mehhanismid, mis võimaldavad vältida eri strateegiate vahelisi vastuolusid. 
Säästva arengu edendamine on võimalik üksnes koos valitsemise täiustamisega.
Euroopa Parlamendi struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika osakonna poolt tellitud uuringus 
„Valitsemine ja partnerlus regionaalpoliitikas“ toodi välja partnerluspõhimõtte kohaldamise 
lahknevused ja probleemid. Ei ole olemas ühtset partnerlusmudelit, vaid 27 erinevat 
rakendamisviisi, kus liikmesriigid võtavad arvesse oma institutsioonilisi eripärasid. 
Õnnestunud partnerlussuhted nõuavad algusetapil teatavaid investeeringuid, kuid kujutavad 
endast hiljem kokkuhoidu nii aja, raha kui ka tõhususe mõttes.
Praktilise elluviimise käigus on regionaalarengu kontsepti ja elluviimise ees sageli probleemid 
seoses eri majandusharude või haldus- ja poliitiliste struktuuride kunstliku eraldatusega. Need 
struktuurid vastavad järjest vähem kodanike vajadustele maailmas, mille osad on üksteisega 
järjest tihedamas sõltuvusseoses.
Alljärgnevalt esitame mõned näited selliste häirete kohta, mida on võimalik lahendada hea 
valitsemisega.
 Avalik-õiguslikel organisatsioonidel (Euroopa Liit, riik, piirkond, kohalik omavalitsus 

jne) on oma pädevusala, oma eelarved, oma strateegilised valikud ja oma ajakavad. 
Kuidas on sellises olukorras võimalik saavutada ühiste eesmärkide sidusust?

 Igal tasandil on kindlaks määratud valdkondlikud strateegiad – transpordi, hariduse, 
sotsiaalküsimuste, kultuuri, eluaseme-, energiastrateegia jne. Kas otsuste tegijad 
suudavad näha tehtavate otsuste mõjusid muudele sektoritele?

 ERFi (Euroopa Regionaalarengu Fondi) määrustega rõhutatakse vajadust rakendada 
ühel ja samal territooriumil (näiteks vald, regioon) integreeritud lähenemist. Kas seda 
praktikas ka rakendatakse? Kuidas on lugu muude Euroopa fondide, nagu EAFRD,
ESFi või teadus- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi rakendamisega samal 
territooriumil?

 Millised on koostöö tegemiseks kasutatavad töömeetodid institutsioonide eri talituste 
vahel (nii Euroopa Komisjoni peadirektoraatide, kui linnavalitsuste ametite, 
ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste talituste vahel)?

 Teatavates Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb piirkondlike ja kohalike probleemide 
tõhusamaks lahendamiseks edendada intensiivsemalt detsentraliseerimist.

Teekond integreeritud lähenemise põhimõttelt valitsemise täiustamise suunas

Integreeritud lähenemise põhimõte, st nõue lõimida põhjalikumalt kõik territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse mõjuga strateegiad, on Euroopa õigusaktides üha enam 
kinnistunud. Põhimõte sündis vajadusest väljuda eraldatusest.
Praegu käsitletakse seda põhimõtet sedavõrd hädavajalikuna, et seda leidub arvukates liidu 
institutsioonide õigusaktides, eeskätt ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides. Põhimõte on 
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muutunud Euroopa eri strateegiate tõhustamise juhtmotiiviks. Kuid kuidas liikuda teooriast 
rohkem praktika poole?
Kui integreeritud lähenemise puhul peetakse vajalikuks teatava projektiga seotud eri 
teemavaldkondade arvessevõtmist, siis valitsemine on selle lähenemisviisi 
elluviimismehhanism. Valitsemine on viis, kuidas määratakse kindlaks koostöö ja 
otsustamismeetodid:
 sarnastes küsimustes
 eri avalik- ja eraõiguslike osalejate vahel
 eri territoriaalüksuste vahel
 eri riiklike strateegiate vahel

Et muuta valitsemine tõhusaks, tuleb kasutada projektijuhtimise vahendeid. 
Projektijuhtimine põhineb teatavatel reeglitel, mis võivad tihtipeale olla väga lihtsad. 
Projektijuhtimise vahendid pärinevad peaasjalikult ärimaailmast ja see võimaldab ettevõttel 
arendada järjest keerulisemaks muutuvas keskkonnas välja uusi tooteid ning samaaegselt viia 
edukalt ellu ka struktuurifondide abil rahastatavaid projekte. Tegemist on vahendiga, mis 
aitab korraldada eri osalejate koostööd ja muudab integreeritud lähenemise seega toimivaks.

Euroopa Liit on juba võtnud kasutusele uusi valitsemisvorme

Näiteks: 

 Ühenduse algatused, nagu URBAN I ja II linnapiirkondades ja LEADER 
maapiirkondades on tõestanud süsteemi suutlikkust.

 Euroopa Komisjon on moodustanud linnastuprobleemidega tegeleva töörühma, milles 
osaleb 12 peadirektoraati ja mida juhib REGIO peadirektoraat.

 URBACT on suurendanud projektijuhtimise abil valitsemisega tegelevate võrgustike 
arvu. Alates 2008. aasta maist on seitse võrgustikku keskendunud kitsalt valitsemisele.

 Struktuurifondide põhimääruse artiklis 11 on sätestatud partnerluspõhimõtte 
rakendamine, st kodanikuühiskonna ja sotsiaalmajanduslike osalejatega konsulteerimine 
ja nende kaasamine tegevuskavade elluviimisesse.

 Liikmesriigid on leppinud kokku territoriaalse tegevuskava vastuvõtmises. Tegemist on 
strateegilise dokumendiga, mille eesmärk on enamal määral arvesse võtta riiklike ja 
üleeuroopaliste strateegiate territoriaalset mõõdet. Territoriaalse tegevuskava esimese 
rakenduskava üks tegevussuund on muu hulgas täies ulatuses pühendatud territoriaalse 
valitsemise tõhustamisele mitmel tasandil. Selleks et paremini arvesse võtta ja aduda 
riiklike strateegiate territoriaalset mõju, on kindlasti vaja optimeerida eri 
territoriaalüksuste koostööd.

 Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EGCC) moodustamine (mille esimeseks 
saavutuseks oli Lille-Tournai-Courtrai Eurometropoli projekt 2008. aasta jaanuaris) 
tingib samuti uue valitsemisviisi kasutamist.

 Teadus- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi (Support Action) raames 
käivitas Euroopa Komisjon programmi SOCIAL POLIS, mis on sotsiaalse 
ühtekuuluvuse sotsiaalne platvorm linnades.
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 Oma järgmises rohelises raamatus territoriaalse ühtekuuluvuse kohta käsitleb Euroopa 
Komisjon valitsemisega seotud küsimusi.

 Ka Lissaboni lepingu territoriaalse ühtekuuluvusega seotud osas palutakse pöörata 
erilist tähelepanu valitsemisküsimusele.

ETTEPANEKUD

Sissejuhatus
Uued valitsemismeetodid ei asenda avalikke institutsioone (Euroopa, riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi omi), millel on oma pädevusalad ja eelarvelised vahendid, vaid annavad 
neile võimaluse viia oma strateegiad ellu kõigi sama teemaga seotud (avalik- ja eraõiguslike) 
osalejatega sidusal moel.

Seega tuleb teha valik ja rakendada selliseid meetmeid, mis võimaldavad arendada uusi 
valitsemismeetodeid nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi mõttes.

Valitsemine ja Euroopa fondid
 Kuidas on võimalik täiustada struktuurifondide rakendamise valitsemist, et 

ajavahemiku 2007–2013 tegevuskavad oleksid võimalikult tõhusad?
 Milliseid valitsemisega seotud meetmeid võib Euroopa Komisjon algatada, et 

saavutada ühenduse eri fondide (struktuurifondid, teadus- ja arendustegevuse 
raamprogramm, Euroopa Kalandusfond, EAFRD jne) aktiivset kasutamist?

 Kas ühtekuuluvusfond ja EAFRD tuleks koos teiste fondidega lülitada 2013. aasta 
järgsesse ühtekuuluvuspoliitikasse?

 Kas alates 2014. aastast tuleks ette näha määrusi, millega muudetakse integreeritud 
lähenemise ja valitsemismeetodite rakendamine Euroopa fondidest toetuste 
saamiseks kohustuslikuks (austades subsidiaarsuse põhimõtet)?

Ettepanekud valitsemise arendamiseks avalikes organisatsioonides

 Kas Euroopa Komisjon võib välja töötada suunised liikmesriikide institutsioonilist 
raamistikku arvestava valitsemise elluviimiseks?

 Kas tuleks täpsemalt kindlaks määrata piirkondlike asutuste vastutus seoses 
Lissaboni lepingu artikliga 274, milles on nähtud ette programmide elluviimise 
vastutuse detsentraliseerimine piirkondliku tasandi suunas?

 Kas ühtekuuluvuspoliitika ja territoriaalse mõõtme edendamisele suunatud 
territoriaalarengu toetamiseks tuleks luua ametlik ministrite nõukogu?

 Kuidas saavad Euroopa Komisjon, liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud 
asutused toetada maa-linna ja linnalähiprojektide puhul tegeliku valitsemise arengut?
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 Kuidas saavad Euroopa institutsioonid edendada Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmituse kasutamist piiriülese valitsemise vahendina ja milliseid meetmeid tuleks selle 
õnnestumise tagamiseks kasutada?

 Kuidas toetada Assooride Nõukogu poolt 23. novembril 2007 vastuvõetud meetmete 
elluviimist seoses territoriaalse tegevuskava esimese rakenduskava juhtimisega?

 Kuidas kohandada Euroopa Parlamendi kodukorda, et võimaldada komisjonideülest 
tööd nendes valdkondades, mis on seotud mitme parlamendikomisjoniga, andes selleks 
vastavad ülesanded ajutisele töörühmale (samalaadselt finantsperspektiivi ajutise 
komisjoniga).

Uue valitsemise indikaatorid ja tulemuste mõõtmine
 Kuidas saab Euroopa Komisjon koostöös asjaomaste osalejatega töötada välja 

valitsemise elluviimiseks vajalikud indikaatorid?

 Mil viisil saaks valitsemisindikaatorite väljatöötamiseks kasutada uut ORATE 
programmi?

 Prantsusmaa ELi eesistumisajal esitatakse idee luua „säästva linna nimetus”, mis 
hõlmab säästva linna standardi väljatöötamist. Kuidas tagada, et säästva linna mõiste 
hõlmaks ka valitsemismõõdet ning et see mõõde lülitataks seega säästva linna 
standardisse? 

 Kuidas kohaldada partnerluse põhimõtet hinnangufaasis?
 Millises ulatuses saab järelauditeerimise menetlus keskenduda senisest enamal määral 

projektide mõjule?
 Milliseid mehhanisme on võimalik võtta kasutusele selleks, et võimaldada 

partnerluspõhimõtte rakendamiseks kvaliteetset partnerivalikut?
 Millises ulatuses saab järelauditeerimise menetlus keskenduda senisest enamal määral 

projektide kvaliteediaspektile?

 Kuidas edendada juba projektide koostamisest alates kohustuslikke mõjuhinnangute 
menetlusi?

Selgitamine – veenmine – koolitamine – heade valitsemistavade levitamine
 Milliseid muid meetmeid võiks ette näha heade valitsemistavade levitamise 

edasiarendamiseks?
 Millises ulatuses võiksid olemasolevad Euroopa võrgustikud arendada välja 

valitsemismeetmeid ning aidata seeläbi muuta valitsemismeetodeid toimivamaks?

 Kuidas saaks kasutada arvukaid olemasolevaid linnade ja regioonide vahelisi 
võrgustikke, et levitada teadmisi projektijuhtimise kohta?

 Kuidas innustada saadikuid ja ametnikke kasutama tehnilise abi rahalisi ressursse, et 
omandada teadmisi valitsemise, eeskätt projektijuhtimise alal?

 Kas valitsemise arendamisel võib ette näha struktuursemat rolli ülikoolidele ja muudele 
kõrg- või tehnilise hariduse asutustele?
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 Milline võiks olla Regioonide Komitee roll uute valitsemismeetodite edendamisel?
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