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 1. AJALOOLINE TAUST

Linna arengut puudutavad küsimused on nii uue territoriaalse ühtekuuluvuse alase eesmärgi 
kui ka Lissaboni strateegia keskmes. Niisuguse keskse positsiooni põhjuseid on lihtne näha, 
sedastades, et linnad toodavad 70– 80 % ELi SKPst ning 80 % ELi kodanikest elab linnades. 
Linnadele keskendumine on oluline ka suure hulga majanduslike, keskkondlike ja sotsiaalse 
olemusega probleemide tõttu, mis linnastutes esinevad. 
Sellepärast tegelevad Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament juba ammu selliste 
linnaküsimustega, mida oleks parem lahendada ühiselt Euroopa tasandil. Parlament on alati 
tunnistanud niisuguste algselt linnaalgatustena võetud meetmete tähtsust. Seetõttu innustas 
parlament aktiivselt linnaalgatustega seotud meetmeid ning 2006. aastal heakskiidetud 
struktuurifonde reguleerivaid õigusakte käsitlevatel läbirääkimistel võttis ta initsiatiivi enda 
kätte ja sundis Euroopa Komisjoni tunnistama vajadust eraldada rahalisi vahendeid uute 
liikmesriikide teatud renoveerimisprojektidele, mis puudutasid sotsiaalelamuid ja 
energiasäästlikkust linnades.
Parlamendi REGI komisjon on koostanud mitmeid olulisi raporteid ja arvamusi, mis on 
aidanud määratleda arengupoliitikat selles valdkonnas1, kulmineerudes Kallenbachi raportiga 
territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta järelmeetmete kohta. Käesolevat raportit tuleb 
vaadelda kui ühte peatükki raportite seerias, millega määratletakse parlamendi dünaamiline 
positsioon linnapoliitika alal.
Peamised poliitikasuunad ja edu, mis on saavutatud pärast parlamendi esitatud nõudmist 
tegutseda, võib kokku võtta järgmiselt:

 esimeeste konverents andis REGI komisjonile volitused linnaküsimuste alal;

 pärast parlamendi nõudmist asutas Euroopa Komisjon talitustevahelise linnaarengu 
töörühma, mida juhatab regionaalpoliitika peadirektoraat;

 korrapärased ministrite kohtumised, et arutada ja koordineerida linna arengut, on nüüd 
ELi järjestikuste eesistumisperioodide tavapäraseks töö osaks;

  töötatakse välja integreeritud ruumilist ja temaatilist linnapoliitikat;
 tunnistatakse, kui oluline on hea kvaliteediga taskukohase eluaseme kättesaadavus;
 tööhõive, hariduse, teadusuuringute, eluaseme, transpordi ja keskkonna vaheline seos 

on selgelt paika pandud, seega on poliitika rakendamise aluseks integreeritud 
lähenemisviis;

 territoriaalses arengus on ruumiliste tunnusjoonte piirkonnaspetsiifiline käsitlemine 
nüüd tavapärane;

 tunnistatakse avalik-eraõiguslike partnerluste ja kõigi sidusrühmade osalemise tähtsust 
poliitika väljatöötamisel;

 ESPON on alustanud lihtsate näitajate kogumi loomist;

 linnade roll Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide saavutamisel on keskse tähtsusega 
kogu ELi poliitikale;

                                               
1 Vt Beaupuy raportit linnamõõtme kohta laienemise kontekstis ja Andria raportit elamumajanduse ja 
regionaalpoliitika kohta.
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 kõik liikmesriigid tunnistavad vajadust võtta konkreetseid meetmeid selleks, et vältida 
valglinnastumist, tagada kõrge ehituskvaliteet väike- ja suurlinnades ning vähendada 
saastatust.

 2. MIDA ME MÕTLEME LINNA ALL?

On tehtud mitmeid katseid kehtestada ühtne arusaam linnast, olemas on ÜRO2, 
Maailmapanga3, OECD4 ja ka üksikute riikide määratlused. Enamik neist, kui mitte kõik, 
põhinevad statistilisel teabel elanikkonna arvu ja tiheduse kohta. 
Kuigi elanikkonna geograafilises paigutuses esinevad kahtlemata suured riikidevahelised 
erinevused, on Euroopa institutsioonid kuni tänaseni tuginenud lähenemisviisil, mille Eurostat 
oma Euroopa piirkondade ja linnade statistika võrdlevas ülevaates5 kasutusele võttis, mis 
määratleb neli ruumiliste üksuste taset, mille kohta kogutakse tähelepanekuid. Need 
varieeruvad, hõlmates tasemeid nagu kesklinn, laiem linnaala (LUZ), kuni tuumiklinnani 
üheksa pealinna puhul, kus halduskeskuse kontseptsioon ei andnud võrreldavaid ruumilisi 
üksuseid, ja lõpuks linna juurde kuuluvad alad (SCD). 

 3. LINNAPROBLEEMID JA STATISTIKA

Linnastatistika on keskse tähtsusega uuenduslike poliitikate väljatöötamisel, millega astuda 
vastu linnade ees seisvatele väljakutsetele. Riikide statistikaametid on EUROSTATi 
järelevalve all loonud 358 osaleva linnaga ja 330 näitajaga andmebaasi (linnaaudit). 
Andmebaasis on ajaloolist teavet aastate 1996, 2001 ja 2004 kohta ning alates 2009. aastast 
hakatakse sinna koguma teavet piiratud hulga näitajate kohta. Linnadimensiooni üldistamine 
hõlbustas põhiliste küsimuste käsitlemist Leipzigi hartas ja Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis. Audit tuvastas mõned edasised põhiprobleemid nagu rahvastiku vananemine, 
ränne ja rahvaarvu vähenemine. Kesk-Euroopas kahanevad ühed linnad kiiremini kui teised, 
mille üheks näiteks on Leipzig. Andmed linna juurde kuuluvate alade kohta on juhtinud 
tähelepanu ebasoodsas olukorras olevate linnajagudele, mis nõuavad keskkonna parandamist. 
Linnad jäävad peamiseks saasteallikaks, mõjutades kliimamuutusi; seega mängivad nad 
võtmerolli kliimamuutuste vastu võitlemisel, edendades energiasäästlikkust ja puhtaid 
linnatranspordi süsteeme.

 4. LINNADIMENSIOON REGIONAALPOLIITIKAS KUNI 2006. AASTANI

Ajalooliselt asetses linnadimensioon peamiste struktuurimeetmetega ühes reas. Linnade 
pilootprojekte on olnud alates 1990ndatest. Alates 1994. aastast on olnud ühenduse 
algatusprogramm URBAN, mis võimaldas kohaliku arengu integreeritud mudelite 
edendamist. Üheks näiteks headest tavadest, mida on järgitud, on ka URBACT (säästva 
linnaarengu Euroopa programm).6

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of %20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
6 URBACT on Euroopa programm, mille eesmärgiks on tugevdada kogemuste vahetamist Euroopa linnade 
vahel ning teadmiste ärakasutamist ja levitamist kõigi säästva linnaarenguga seotud küsimuste kohta. 
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Ajavahemikul 2000–2006 eraldati struktuurifondide vahenditest16 miljardit eurot otseselt 
linnapoliitikale. Sellest 15 miljardit eurot eesmärkide 1 ja 2 kavade jaoks, mis keskendusid 
linna taaselustamisele. Väljaspool konkreetseid meetmeid rahastati struktuurifondidest suurt 
hulka meetmeid linnaaladel, mis hõlmasid investeeringuid infrastruktuuri, toetust väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtetele ning sotsiaalse integratsiooni meetmeid7.

 5. LINNADIMENSIOON REGIONAALPOLIITIKAS AASTATEL 2007-2013

Kuigi eelmisel programmiperioodil eraldati eri linnaalgatustele eraldi rahalised vahendid, ei 
ole see nii ajavahemikul 2007–2013. Pärast struktuurifonde käsitlevate uute määruste 
vastuvõtmist on linnaarengu poliitika ühendatud ühtekuuluvuse ja piirkondliku 
konkurentsivõime ning tööhõive eesmärkidega, rõhutades sellega tähtsust, mida liit 
kõnealusele ühtekuuluvuspoliitika aspektile omistab8.

ÕIGUSLOOME JA SELLE MÕJU

Üldiseid sätteid kehtestavas määruses9 öeldakse, et enam tuleks arvesse võtta eelkõige 
keskmise suurusega linnu, suurendades nende rolli kavade koostamisel, mille eesmärgiks on 
toetada linnade taaselustumist. Samuti võimaldab määrus liikmesriikidel, piirkondadel ja 
haldusüksustel Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt ühtekuuluvuse ja piirkondliku 
konkurentsivõime ning tööhõive eesmärkide raames kaasrahastatavate rakenduskavade kaudu 
linnade taaselustamise prioriteetidega seotud ülesandeid linnavõimudele edasi delegeerida. 
Lisaks osutatakse määruse artikli 27 lõikes 4, et riiklikud strateegilised raamistikud hõlmavad 
vajadusel säästva linnaarenguga seotud meetmeid. Sama määruse artikli 37 lõikes 4 
määratletakse, et rakenduskavad sisaldavad vajaduse korral teavet linnade säästvat arengut
puudutavate küsimuste kohta. Määruse artiklis 37 sätestatakse, et Euroopa Regionaalarengu 
Fondi rahastatud rakenduskavad sisaldavad samuti vajaduse korral teavet säästva linnaarengu 
lähenemisviisi kohta. Samuti võivad need sisaldada nimekirja linnadest, mis on valitud 
linnaprobleemide lahendamiseks, ning ülesannete linnavõimudele edasidelegeerimise 
menetlusi, võimaluse korral üldise toetuse kaudu. 

Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitleva määruse10 artiklis 8 nähakse ette, et säästva 
linnaarengu korral võib Euroopa Regionaalarengu Fond rahastada Euroopa Sotsiaalfondi 
tegevusalasse jäävaid meetmeid (15 % ulatuses ühenduse poolt rakenduskava igale 
põhiprioriteedile määratud rahast). See on erand ühise määruse artiklist 34, mis sätestab 10 % 
piirmäära. Samuti esitatakse artiklis säästvat linnaarengut toetavate tegevuste loetelu, kus 
tuuakse näiteks: majanduskasvu tugevdamine, keskkonna tervendamine, varasema 
tööstustegevuse käigus saastatud maade taasarendamine, loodus- ja kultuuripärandi 
konserveerimine ja arendamine, ettevõtluse edendamine, kohaliku tööhõive ja kogukonna 

                                                                                                                                                  
URBACT I (2002–2006) käivitati edukalt 217 linnas üle Euroopa töötamaks 38 erinevas projektis.
7 Kolmas raport majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta, 2004; ELi juhend linnamõõtme kohta ühenduse 
poliitikas 2007–2013, 2007.
8 Euroopa Parlament kiitis selle muudatuse Beaupuy raportis heaks.
9 Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1260/1999.
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999.
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edendamine, samuti elanikkonnale pakutavate teenuste edendamine, võttes arvesse 
demograafilisi muutusi. Lisaks täpsustatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitleva 
määruse artiklis 8, et sekkumine raskes olukorras olevates linnapiirkondades võib hõlmata 
laiemat abi, toetades laia osalusega, integreeritud ja säästvaid strateegiaid linnapiirkondades 
kuhjuvate majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. 

Seetõttu julgustatakse (kuid ei kohustata) liikmesriike strateegiliste raamistike ja 
rakenduskavade koostamisel integreerima linnade säästvat arengut kui strateegilist 
prioriteeti. Arvestades linnade ja linnastute tähtsust Euroopa majanduselus, hävitaks selle 
tegemata jätmine kõik plaanid, mis neil võisid olla seoses dünaamilise osapoole rolliga liidu 
pingutustes oma eesmärke saavutada11. 

Siiani ei ole toimunud linnadimensiooni rakendamise ulatuse terviklikku hindamist 
liikmesriikides. Siiski ei ole esmased tähelepanekud väga positiivsed. Näiteks otsustasid 
riikide ametiasutused ja piirkonnad enamasti mitte anda linnadele võimalust ülesandeid edasi 
delegeerida, kuna nad eelistavad ise korraldada pakkumismenetlusi seoses eri 
sektoripoliitikatega.

SUUNISED JA NENDE ROLL

Koos struktuurifonde käsitlevate uute määrustega on nõukogu esitanud ka ühenduse
strateegilised suunised12. Nendes suunistes pühendatakse üks osa tervenisti (2.1) linnade 
panusele majanduskasvu edendamisse ja töökohtade loomisse. 
Ühenduse strateegilistes suunistes juhitakse tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika üheks 
tunnuseks – vastupidiselt valdkondlikele poliitikatele – on selle suutlikkus kohanduda 
spetsiifiliste geograafiliste väljakutsete ja võimalustega seotud konkreetsete vajaduste ja 
tunnusjoontega. Sellele vastavalt peaksid liikmesriigid kavasid ja eesmärke välja töötades 
pöörama niisugustele konkreetsetele territoriaalsetele iseärasustele erilist tähelepanu. 
Ühenduse strateegilistes suunistes märgitakse, et arvesse võiks võtta kolme peamist 
linnapoliitika mõõdet:

 linnade roll piirkondliku arengu mootoritena ja innovatsiooni keskustena

 vajadus parandada linnapiirkondade seesmist ühtsust (nt kärpides sotsiaalset tõrjutust, 
kõrget ja kasvavat kuritegevuse taset, elukvaliteedi halvenemist puudust kannatavates 
linnapiirkondades)

 suurema keskuste arvuga piirkondliku arengu ning linnade ja pealinnade 
tasakaalustatud arengu edendamine

Suunistes pooldatakse ka linnade integreeritud arengukavasid. Suuniste kohaselt on linnade 
keskmise ja pika tähtajaga jätkusuutliku arengu kavade ettevalmistamine tavaliselt edu pant, 
sest see tagab investeeringute ja nende keskkonnakvaliteedi sidususe.

Vaja on rõhutada, et komisjon tegi säästva linnaarengu prioriteetide riiklikesse 
strateegilistesse raamistikesse integreerimiseks tihedat koostööd riikide ametiasutustega. 
Ometi on vaieldav, mis ulatuses liikmesriikides suuniste näpunäiteid järgitakse.
                                               
11 Lissaboni ja Göteborgi eesmärgid.
12 Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsus (EÜ) nr 2006/702 ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste 
suuniste kohta.
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FINANTSKORRALDUSVAHENDID JA NENDE KASUTAMINE

Käesolevad läbivaadatud määrused lubavad haldusasutustel linnaarenguks eraldatud rahaliste 
vahendite haldamisel luua palju erinevaid avalik-eraõiguslikke partnerlussuhteid. Seega 
võivad struktuurifondid rahastada finantskorraldustegevusi nagu riskikapitali fondid, 
tagatisfondid või laenufondid. Euroopa Komisjon ja EIB on välja töötanud kolm 
rahastamisvahendit, nimelt JEREMIE13, JASPERS 14ja JESSICA15. 

JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele) on linna 
arengu jaoks kõige huvipakkuvam. Selle eesmärgiks on mõjutada olemasolevaid rahalisi 
vahendeid. Tagasisaadud rahalised vahendid tuleb taasinvesteerida linna arengusse või 
tagastada haldusasutusele muude linnaprojektide tarbeks. Tegelikult on Jessica praegu veel 
varajases faasis. Esimese hindamise tulemusi oodatakse septembris 2008, kui Jessica 
rakendamisega tegelev Saksa töörühm aru annab.

URBACT II
Programmi teine tsükkel, URBACT II (2007–2013), käib URBACT I jälgedes (2002–2006). 
URBACT II ees seisvaks väljakutseks on parandada säästvate integreeritud linnaarengu 
poliitikate toimimist Euroopas, pidades silmas Euroopa Lissaboni-Göteborgi strateegia 
(prioriteediks on konkurentsivõime, kasv ja töökohad) rakendamist. URBACT II puhul on 
huvitav märkida, et lisades „Piirkonnad majandusmuutustes” eesmärgid, on kava raames 
palutud igal partnerlinnal pühendada end ühele integreeritud linnaarengu kavale. Lisaks 
pöörati tähelepanu suurele lahknevusele algatuste ja tegelikult valitseva olukorra vahel, 
tehnilise töö tegijate ja poliitiliste otsuste langetajate vahel. Ära on märgitud ka see, et 
geograafilise ulatuse muutus muudab asjaolude olemust.

 6. Eelnevate eesistujariikide saavutused

Kuna linnapoliitika on valitsustevaheline küsimus, on järjestikuste eesistujariikide tähtsus 
paranduste seisukohast selles valdkonnas kesksel kohal. 

SAKSAMAA:
Eesistujariik Saksamaa tunnistas tõsiasja, et ükshaaval optimeeritud elu- ja ärirajoonide, 
ülearu suurte ostukeskuste ja laiade liiklemisalade aeg on ümber. Linnades peab olema 
ulatuslikum elamis-, töötamis- ja vabaajapiirkondade segunemine. Puudust kannatavates 
kesksemates linnapiirkondades tuleb tegeleda tööpuudusega, nagu ka seal elavate noorte 
inimeste haridusvajadustega. Tippsündmuseks Saksamaa eesistumise ajal oli Leipzigi 
harta allkirjastamine.

PORTUGAL

Eesistujariik Portugal võttis vastu territoriaalse tegevuskava esimese rakenduskava ja 
süvendas arutelusid territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste üle.

                                               
13 Hõlbustab rahastamise kättesaadavust alustavatele ettevõtetele, mikroettevõtete ja VKEde loomist.
14 Toetab suuremahuliste projektide ettevalmistamist.
15 Toetab finantskorraldust linnaarengu valdkonnas.
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SLOVEENIA:
Eesistujariik Sloveenia innustas arutelu linnaplaneerimise rolli ja panuse üle kliimamuutuste
probleemi lahendamisse ja suurema energiasäästlikkuse edendamisse. Lisaks rõhutas ta 
integreeritud lähenemisviisi tähtsust projektijuhtimisele ja poliitikale.

PRANTSUSMAA:

Eesistujariik Prantsusmaa soovib alustada kontrollnimekirja koostamist Leipzigi harta 
rakendamise tarbeks. Kontrollnimekiri kujutaks endast dünaamilist tabelit, mille 
väljatöötamisel kõik osapooled osalevad. Seda kohandataks pidevalt. Asja mõtteks ei ole luua 
jäika eeskirjade või meetmete kogumit; päevakorras oli paindlikkus eesmärgiga võtta arvesse 
mitmenäoliste Euroopa linnade suuresti erinevaid vajadusi. 

TŠEHHI VABARIIK:

Tšehhi Vabariik koostab praegu riiklikul tasandil dokumente, sealhulgas integreeritud linnade 
arengukavade koostamise metoodikat. Tšehhi Vabariik jätkab arutelusid ühise lähenemisviisi 
üle territoriaalsele ühtekuuluvusele ELis ja selle prioriteetide üle. Tähtsa ja lahutamatu osana 
tegeldakse regionaal- ja territoriaalpoliitika tõhususe teemaga. Eesistumise osana 
korraldatakse sündmus nimega Euroopa linna päev. 

 7. Mõned ideed edasiste suundade kohta

Nagu eelnevast näha võib, saadetakse seoses linnaküsimuste ja regionaalpoliitika 
linnamõõtmega palju korda valitsustevahelisel ja rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil. 
Kui Lissaboni leping tulevikus jõustuma peaks, saavad territoriaalne ühtekuuluvus ja selle 
koostisosaks olev linnaareng liikmesriikide ja liidu ühiseks kohustuseks.

Liikmesriikide suuresti erinevad põhiseaduslikud korraldused ning erinevad suhted 
keskvõimu ja piirkondlike või kohalike ametivõimude vahel raskendavad mis tahes ühtse 
metoodika kasutamist ning kuigi eri valitsemistasandite mõjususe parandamine võib ja peabki 
olema regionaalarengu teemaks, peab parandusi tehes nõuetekohaselt järgima põhiseaduslikke 
piiranguid.
LINNA MÕISTE

Liikmesriikide vahel esineb suuri erinevusi seoses sellega, milliseid haldusüksusi saab pidada 
linnaks. On äärmiselt ebaselge, mis on linnaruum, kuna puudub üldtunnustatud linna 
määratlus. Igatahes tundub ühtse, selge määratluse väljatöötamine väga keeruline ja seetõttu 
tuleks määratlemise küsimus jätta subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt liikmesriikidele.
LINNAPROBLEEMID JA STATISTIKA

Linnaprobleemid ja see, kuidas neid kõigi asjaosaliste huvides lahendada, erinevad riigiti ja 
linnade kaupa. Demograafiline langus, rahvastiku vananemine ja rahvaarvu kahanemine 
linnades nagu Leipzig võimaldab ranget rohealade kaitset, millega kaasnevad meetmed 
kesksete linnapiirkondade ja varasema tööstustegevuse käigus saastatud maade 
taaselustamiseks ilma maa ja kinnisvara hindu ülespoole kergitamata. Samasuguste meetmete 
rakendamine Londonis või Pariisis võib vabalt viia maa ja kinnisvara hinnad nii kõrgele, et 
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sellel on negatiivne mõju investeeringute juurdevoolule, töökohtade loomisele, 
kvalifitseeritud tööjõu palkamisele või vajalikule arendustööle. Niisugune tähelepanek annab 
tunnistust vajadusest kohandada iseenesest häid ideid tegelikele vajadustele n-ö rohujuure 
tasandil. Linn, mis elab läbi majanduslikku ja sotsiaalset tõusu, peab oma põhivaldkondi 
taaselustades kerkima mitte ainult ülespoole; ta peab lisaks laienema ka külgede suunas16. 
Ilmselgelt on abi kogemuste ja parimate tavade vahetamisest selle nähtuse uurimise alal, kuid 
võimatu on kehtestada üldkehtivaid reegleid. Lisaks nõuab majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse arengu strateegia määratlemine, et linna mõiste piirduks nende valdkondadega, 
mille kohta on olemas üksikasjalik andmekogum, kuna probleeme saab mõõta vaid selgete ja 
terviklike andmete alusel.
LINNADIMENSIOON REGIONAALPOLIITIKAS

Linnadimensiooni rakendamine vajab põhjalikumat kontrollimist, täpsemaid näitajaid ja 
sarnaste metoodikate väljatöötamist linnaarengu integreeritud lähenemisviisi rakendamiseks. 

Tundub, et kuigi integreeritud valdkondadevahelise rakenduspoliitika ideest räägitakse palju, 
ei ole liikmesriikides kohaldatud juhtimisstruktuurid vahel horisontaalse koostöö 
innustamiseks sobivalt kohandatud. Tulemuseks on vajadustele kohandatud metoodika 
puudumine. Valdkondadevahelise juhtimisstruktuuri puudumine, mis suudaks tagada 
vajaliku koordineerimise ja langetada seejärel vajalikud otsused, võib olla suureks 
probleemiks.

Üheks viisiks ületada rakendamise probleem on ENPI17 loomine ühenduse poolt, mis 
hõlbustab piiriülest koostööd. Tulemuslikult võiks uurida võimalust töötada välja sarnane 
juhtimisstruktuur, mis vastutab ELi ülese metoodika rakendamise eest säästva linnaarengu 
integreeritud lähenemise rakendamisel.
EDASIDELEGEERIMINE

Linna arengukavu peavad kavandama ja teostama kohalikul ja piirkondlikul tasandil need, kes 
mõistavad kohalikke elanikke ja ettevõtluskeskkonda. Selles kontekstis on edasidelegeerimine 
väga tähtsaks vahendiks nii kohaliku juhtimise haldusvõimsuse parandamisel kui ka selleks, 
et olla reaalselt osaline territoriaalses ja Euroopa majanduskasvus. 
See, kas piirkondlikud või kohalikud organisatsioonid tõepoolest vajavad suuremaid volitusi 
struktuurifondide kavade koostamisel ja teostamisel, sõltub mitte ainult ELi tasandil määruste 
ja suuniste näol positiivse raamistiku loomisest, vaid ka sellest, mil määral on riikide 
valitsused ja haldusasutused valmis vastu võtma ja pakkuma suuremat kaasalöömist. 

Küsitav on, mis ulatuses vabatahtlik raamistik toimib. Edaspidi tuleks määratleda linnade 
selge roll piirkondlike ja riikide valitsuste kui vahendavate organite kõrval mitmetasandilise 
juhtimise lähenemisviisi kontekstis.

INTEGREERITUD LINNADE ARENGUKAVAD

Linnatasandil on sageli juba kavandatud muid arengukavasid. Selleks et linnade arengukavad 
elujõulised oleksid, on keskse tähtsusega kavandada esinduslik juhtimise ja otsuste 
langetamise struktuur. Lisaks on integreeritud linnaarengu kava edasiviiv vaid siis, kui olemas 
on piisavad vahendid.

                                               
16 Vt Brüsseli konkreetseid probleeme.
17 Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahend.
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Jessica peaks ilmselgelt olema peamiseks säästlike linnaarengu projektide rahastamise 
vahendiks. Jessica põhimõtet ja selle potentsiaali majanduskasvu seisukohast on vaja 
rõhutada.
INTEGREERITUD LÄHENEMISVIIS LINNADIMENSIOONILE

Lisaks regionaalpoliitikale on muid ühenduse rahastamispoliitikaid, mis linnu mõjutavad ja 
pakuvad samuti rahalisi vahendeid, mida võib kasutada linnaterritooriumil. Nende hulgas 
paistavad olevat kõige olulisemad Euroopa transpordipoliitika ning Euroopa teadus- ja 
arengupoliitika. Tulevikus tuleks need poliitikad tihedamalt siduda ühtekuuluvuspoliitikaga.


	736780et.doc

