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Sissejuhatus

Käesoleval töödokumendil on kaks eesmärki: esiteks analüüsida territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitlevat rohelist raamatut ja esitada mõned raportööri esialgsed mõtted vastuseks 
kõnealusele olulisele poliitikadokumendile. Arutelu praeguses etapis püstitatakse käesolevas 
dokumendis ainult peamised küsimused, mida tuleks käsitleda raporti projektis, ning 
esitatakse raportööri esialgsed vastused kõnealustele küsimustele. Teine eesmärk on 
saavutada regionaalarengukomisjoni töö parema organiseerimise abil konsensus raporti 
põhisuuna osas. Raportöör on veendunud, et Euroopa Parlament võtab peatselt vastu selge 
seisukoha mitte üksnes territoriaalse ühtekuuluvuse rolli ja mõistmise, vaid ka ELi 
regionaalpoliitika tuleviku küsimuses.

Omaalgatusliku raporti eesmärk on vastata mitte ainult territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitlevale rohelisele raamatule, vaid ka majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
käsitlevale viiendale eduaruandele. Viimast juba arutati regionaalarengukomisjonis 
septembris ning seetõttu on eduaruande analüüs lühidalt esitatud käesoleva töödokumendi 
lõpus.

Taust

2005. aasta 28. septembril täiskogu istungil vastu võetud omaalgatuslikus raportis 
„Territoriaalse ühtekuuluvuse roll regionaalarengus” (raportöör Ambroise Guellec) nõudis 
Euroopa Parlament tungivalt, et Euroopa Komisjon töötaks viivitamata välja valge raamatu 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta. See oli tol ajal Euroopa Parlamendi poolne selge osutus, et 
territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste omab ELi regionaalpoliitika tulevase arengu puhul olulist 
tähtsust. Seetõttu oli vaja territoriaalne ühtekuuluvus asjakohaselt määratleda. Territoriaalse 
ühtekuuluvuse mõiste lisamine majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrvale Lissaboni 
lepingusse (EL lepingu artikkel 3 ja artikkel 174) tugevdas mõistet veelgi, kuid sellest 
hoolimata jäi mõiste määratlus ning sellega seonduvad meetodid ja lähenemine mõnevõrra 
ebaselgeks. 

Kuid juba 1990test aastatest peale on toimunud üldine arutelu territoriaalse ühtekuuluvuse 
teemal. 1999. aastal algatas Euroopa ruumi arenguplaani (ESDP) vastuvõtmine protsessi, mis 
viis 2007. aastal Euroopa Liidu territoriaalse tegevuskava vastuvõtmiseni ruumilise 
planeerimise ja linnaarenduse vastutavate ELi ministrite poolt. Kõnealustes 
poliitikadokumentides pöörati suurt tähelepanu rollile, mida territoriaalne ühtekuuluvus võib 
omada harmoonilise, säästva arengu tagamisel kogu Euroopa Liidus. Euroopa Parlament 
vastas kõnealusele lähenemisele positiivselt oma raportis „Territoriaalse tegevuskava ja 
Leipzigi harta järelmeetmed” (raportöör Gisela Kallenbach) ning kordas nõuet, et komisjon 
annaks oma tulevases territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevas rohelises raamatus 
territoriaalsele ühtekuuluvusele selge määratluse. 

Komisjoni rohelise raamatu sisu

Euroopa Komisjon võttis territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu lõpuks vastu 
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6. oktoobril 2008, pealkirjaga „Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks 
küljeks”. Raamatus ei esitata territoriaalse mitmekesisuse määratlust; selle asemel algatatakse 
raamatuga laiaulatuslik arutelu piirkondlike ja kohalike asutuste, ühenduste, VVOde ja
kodanikuühiskonnaga; arutelu eesmärk on paremini ja ühtselt mõista territoriaalset 
ühtekuuluvust ja selle mõju ELi regionaalpoliitika tulevikule. Selleks esitatakse raamatus 
loetelu konkreetsetest küsimustest, mis hõlmavad eri aspekte koos määratlusega. Avalik 
arutelu kestab kuni 2009. aasta veebruari lõpuni. 

Rohelise raamatu kohaselt tähendab territoriaalne ühtekuuluvus kõigi ELi territooriumide 
harmoonilise arengu tagamist ning veendumist, et kodanikel on võimalus territooriumide 
iseloomulikke omadusi võimalikult suures ulatuses ära kasutada. Rohelises raamatus tehakse 
ettepanek, et mitmekesisuse peaks tegelikult muutma tugevaks küljeks ja konkurentsieeliseks, 
mis aitab kaasa kogu ELi säästvale arengule. Seetõttu on peamiseks väljakutseks aidata 
territooriumidel oma tugevaid külgi kõige paremal viisil ära kasutada. Kõnealuse eesmärgiga 
seoses tunnistab roheline raamat, et tõhusad lahendused nõuavad sageli integreeritud 
lähenemist ja koostööd eri asutuste ja asjaomaste sidusrühmade vahel. Ühtlasi tuuakse eraldi 
välja vajadus parandada ühtekuuluvuspoliitika juhtimist, et muuta see paindlikumaks ja 
võimeliseks kohanduma kõige asjakohasema sekkumisulatusega.

Rohelises raamatus keskendutakse vajadusele tagada linnade ja maapiirkondade 
tasakaalustatud areng ning soovitatakse vahendeid maapiirkondade elanikkonna kahanemise 
ja valglinnastumise vältimiseks. Raamatus arendatakse välja kolm võtmemõistet, mille alusel 
tuleks välja töötada konkreetsed poliitikameetmed: asustustihedus, ühendusvõimalused ja 
koostöö:

 Asustustihedus Suurel asustustihedusel on oma eelised, nagu suurem tootlikkus ja 
loovus, kuid ka negatiivsed tagajärjed, mis väljenduvad eelkõige keskkonnakuludes, 
süsteemide ülekoormuses, maa hinnas ja sotsiaalses tõrjutuses. Seetõttu tähendab 
territoriaalne ühtekuuluvus õige tasakaalu saavutamist asustustihedusest tulenevate 
eeliste ja vajaduse vahel realiseerida territoriaalne potentsiaal suuremas ulatuses, nii et 
see annaks maksimaalse panuse Euroopa Liidu kui terviku õitsengusse.

 Ühendusvõimalused rõhutavad vajadust liikuda integreeritud Euroopa poole, mis 
pakub kiiret ja tõhusat ligipääsu turgudele, teenustele ja inimestele. Silmas peetakse 
transporti, aga ka ühtse turu aluseks olevate infrastruktuuride tõhusat toimimist –
ligipääsu tagamist tervishoiule ja haridusele, Interneti-lairibaühendusele või 
energiavõrkudele. Kõik need ühendusvõimalused on praegu Euroopa Liidus endiselt 
ebaühtlaselt jaotunud. 

 Koostöö on alati olnud ühtekuuluvuspoliitika oluline tugisammas. Rohelises raamatus 
väidetakse, et kõnealuses valdkonnas tuleb teha veelgi rohkem, et käsitleda küsimusi, 
mis on oma olemuselt piiriülesed ja hõlmavad valdkondi töölesõidust 
keskkonnaprobleemideni. Kõnealune koostöö peaks toimuma paljudel tasanditel ja 
hõlmama uusi partnereid. 

Komisjon tunnistab ka kolme liiki geograafiliste eritingimustega piirkondade 
(mägipiirkonnad, saared, hõreda asustusega alad) ees seisvaid erilisi arengualaseid 
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väljakutseid ning uurib, kas kõnealuste probleemide kõrvaldamiseks on vaja erimeetmeid. 
Lõpetuseks juhib komisjon tähelepanu mitmetele ELi valdkondlikele poliitikatele, millel on 
tugev territoriaalne mõju (nt transpordi-, energia-, tööhõive- ja keskkonnapoliitika, ühise 
põllumajanduspoliitika esimene sammas), ning osutab nendevahelise koostoime saavutamise 
olulisusele. 
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Parlamendi vastuse sõnastamine: raportööri esialgsed märkused

A. ROHELINE RAAMAT

 Rohelise raamatu vastuvõtmine: raportöör tunneb heameelt territoriaalset ühtekuuluvust 
käsitleva rohelise raamatu üle, kuna see on vastus Euroopa Parlamendi pikaajalisele 
nõudmisele. Hoolimata asjaolust, et Lissaboni lepingut ei ole veel ratifitseeritud ja 
seega puudub territoriaalsel ühtekuuluvusel praegu ametlik lepinguline alus, näeb 
roheline raamat ette esimese analüüsi kõnealuse mõiste valdkonnas, mis on Euroopa 
Liidule sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse kõrval üheks peamiseks 
prioriteediks.

 Määratlus: kõnealusel rohelisel raamatul jääb aga puudu ambitsioonikusest, kuna 
esitatud ei ole uue mõiste konkreetset määratlust, nagu alguses eeldati. Täpsemalt 
tähendab see territoriaalse ühtekuuluvuse toimivaks muutmisel edasisi viivitusi. Tuleb 
rõhutada, et Euroopa Parlament ootab mõiste selget määratlemist avaliku arutelu 
tulemusena, määratluses peaksid ühiselt kokku leppima, seda peaksid jagama ja sellest 
ühtmoodi aru saama kõik regionaalpoliitika sidusrühmad. 

 Avalik arutelu: sellega seoses avaldab raportöör heameelt avaliku arutelu käivitamise 
üle. Selle protsessi edu oleneb otseselt erinevate sidusrühmade ja kodanikuühiskonna 
võimalikult suurest arutellu kaasatusest. Euroopa Parlamendi liikmed peaksid tõhusalt 
kaasa aitama, et territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevat rohelist raamatut Euroopa 
kodanike seas propageerida. 

 Valge raamatu väljaandmise ootamine: Euroopa Parlament peab olema kindel oma 
nõudes avaldada käesoleva aruteluprotsessi lõpus territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev 
valge raamat. Raportöör on seisukohal, et valge raamatu avaldamine sillutab teed 
territoriaalse ühtekuuluvuse konkreetseteks säteteks muutmisele, mis tuleks esitada 
järgmises 2013. aastale järgnevaks programmiperioodiks ette nähtud struktuurifonde 
käsitlevas õigusaktide paketis. 

 Finantsaspektid: raportöör on nõus, et praegusest arutelust tuleks kõrvale jätta 
igasugused finantstagajärjed ja mõju eelarvele. Praegu oleks hea, kui meie analüüs 
piirduks uue eesmärgi poliitiliste aspektidega, ning hilisemas etapis tuleks arutada, 
kas, kuidas ja millisel määral see uus mõiste pärast 2013. aastat ELi eelarvet mõjutab.

B. TERRITORIAALSE ÜHTEKUULUVUSE MÕISTE

Uue mõiste analüüs: raportöör on seisukohal, et territoriaalne ühtekuuluvus on 
eraldiseisev mõiste, mis peaks andma lisandväärtust majanduslikule ja sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele. Ühtekuuluvuse kolm komponenti (majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne) peaksid olema üksteist täiendavad ja vastastikku tugevdavad, kuid säilitama 
ühtses integreeritud mõistes siiski oma eraldi ülesanded. Seetõttu ei tohiks nimetatud 
eesmärkide vahel hierarhiat olla. Käesolevas arutelus tuleks mitte ainult määratleda 
territoriaalse ühtekuuluvuse lisandväärtus ja konkreetne kasu, mida Euroopa kodanikud 
territoriaalse ühtekuuluvuse koha peal rakendamisest peaksid saama, vaid ka kaaluda, 
kuidas süvalaiendada kõnealust mõistet ELi tulevasse regionaalpoliitikasse. 
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Ebaühtlase Euroopa väljavaate tagasilükkamine: raportöör on seisukohal, et Euroopa 
Liidu harmooniline areng aitab tõhusalt kaasa ELi majanduse konkurentsieeliste 
suurendamisele. Seetõttu saab territoriaalset ühtekuuluvust tõlgendada ainult kui 
horisontaalset mõistet, mis on aluseks liidu kui terviku arengule. Väljakutseks on 
keskenduda tõhusamatele vahenditele selle eesmärgi saavutamiseks. Kõnealuses 
kontekstis on eriti oluline Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPON) 
töö, sest see püüab analüüsida ja esitada eri arengumudelite mõju ELi territoriaalsele 
arengule. 

Edasiandmise kasu kogu ELis: kõnealune idee muutub eriti oluliseks pädevuskeskuste 
loomisel Euroopa Liidus, mis on äärmiselt olulised majandusedu, teaduslike avastuste, 
tehnoloogilise uuendustegevuse ja töökohtade jaoks. Oluline on rohkem stimuleerida 
koostoimet ja teadmiste edasiandmist uurimis- ja uuendustegevuse keskuste ja -klastrite 
ning neid ümbritsevate piirkondade vahel. Need kiiresti kasvavad keskused peaksid tooma 
kasu, mis jagatakse ühtlaselt kogu ELi territooriumil, et saavutada tehtud investeeringute 
maksimaalne mõju.

Iga piirkonna potentsiaali võimalikult suures ulatuses ära kasutamine: Euroopa Liidul ei 
saa olla kõigile sobivat ühesugust arengu mudelit, mis kõigis piirkondades hästi toimiks. 
Liidu mitmekesisus on tegelikult tema tugev külg. Oluline on määratleda iga Euroopa 
piirkonna tugevad küljed ja lähtuda nendest, et suurendada piirkondade konkurentsi ja 
tagada majanduskasv ja õitseng. Raportöör peab kõnealuses kontekstis väga oluliseks 
endise Soome peaministri poolt tema hiljuti Financial Times’is avaldatud artikliga 
(avaldati16/07/2008) antud panust. Hr Aho väidab, et Euroopa Liit peab keskenduma 
Silicon Valley tüüpi klastrite rajamisele kogu liidus. Äärmiselt oluline on koondada 
ressursid üksikutesse klastritesse, selle asemel et raha laiali külvata ja piiratud 
edutulemusi saavutada. Teisisõnu, mitte igal piirkonnal ei ole potentsiaali ega vahendeid 
pädevuskeskuseks saada; me ei peaks püüdlema selle eesmärgi poole. EL peab oma 
lähenemist kõnealuses küsimuses piirama. 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi tugevdamine: kõnealuse eesmärgi vaieldamatu 
lisandväärtus Euroopale on juba igati tõendatud. Piirkondlike ja kohalike asutuste otsene 
kaasamine piiriülese, riigiülese ja piirkondadevahelise koostöö asjaomaste programmide
kavandamisse ja rakendamisse annab kõnealuse poliitikaeesmärgi tulevase arengu suhtes 
veel ühe positiivse signaali. Sellega seoses tuleks esile tõsta ka piiriülest mõõdet ja 
Euroopa naabruspoliitika asjaomaseid tegevusprogramme. See on Euroopa 
regionaalpoliitika edulugu ja seda tuleks tulevasel programmiperioodil märkimisväärselt 
hoogustada.

Geograafiliste eritingimustega piirkonnad: territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevas 
rohelises raamatus tunnistatakse erilisi arenguväljakutseid, mis esinevad kolme tüüpi 
piirkondades: mägipiirkonnad, saared ja hõreda asustusega piirkonnad. Euroopa 
Parlament on ammu nõudnud ulatuslikku strateegiat, mis võimaldaks kõnealustel 
piirkondadel tasakaalustada nende tõsiselt ja alaliselt ebasoodsaid looduslikke ja 
demograafilisi tingimusi. Seetõttu tuleb nende piirkondade arendamisele eritähelepanu 
pöörata, just selleks, et tagada liidu harmooniline areng ja saavutada territoriaalne 
ühtekuuluvus. Kuid raportöör rõhutab, et territoriaalne ühtekuuluvus on horisontaalne 
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mõiste, mis hõlmab kõiki ELi piirkondi; seda ei saa käsitleda geograafiliste 
eritingimustega piirkondadele suunatud uue poliitikana. 

Ühenduse valdkondlike poliitikate territoriaalne mõju: raportöör on pettunud, et rohelise 
raamatu kõnealuses osas piirdutakse suurt territoriaalset mõju omavate ELi poliitikate 
loetlemisega, kuid ei seata territoriaalset ühtekuuluvust esmatähtsaks eesmärgiks või 
eelduseks nende poliitikate arendamisele. Euroopa Parlament on mitmel korral toetanud 
kõigi ELi kohapealsete meetmete ja poliitikate integreeritud lähenemise vajadust. 
Poliitilisest seisukohast võib väita, et see idee vastab täielikult vajadusele koordineerida 
kõigi ühenduse valdkondlike poliitikate territoriaalset mõju konkreetsel territooriumil. 
Samal ajal tuleb siiski teha järgmine märkus: ELi muude valdkondlike poliitikate 
territoriaalset mõõdet rõhutades ei püüa Euroopa Parlament vähendada ELi 
regionaalpoliitika tähtsust ja autonoomiat. Vastupidi, integreeritud lähenemise eesmärk on 
saavutada koha peal struktuurimeetmete maksimaalne mõju, mis tuleks kasuks kõigile 
Euroopa kodanikele. 

Territoriaalne juhtimine: roheline raamat käsitleb paremat territoriaalset juhtimist 
ühtekuuluvuspoliitika tulevase eduka rakendamise võtmena. Hiljuti vastu võetud Euroopa 
Parlamendi raporti „Valitsemistavad ja partnerlussuhted riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
ning regionaalpoliitika projektide lähtepunktid” (raportöör Jean Marie Beaupuy) 
järeldusest lähtudes keskendub raportöör vajadusele edendada mitmetasandilise juhtimise 
süsteemi ja määratleda asjakohane territoriaalne tasand, kus sekkumine oleks programmi 
kavandamisel ja rakendamisel tõhusam. Loomulikult pööratakse tähelepanu uute 
territoriaalsete partnerlussuhete olulisusele, see peab olema kõigi rohelise raamatu 
asjakohaste analüüside keskmes. 

Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamat osutab ka mitmele muule 
küsimusele, mida võib samuti käesolevas arutelus käsitleda. Näiteks territoriaalse 
ühtekuuluvuse iseloomulike omaduste ja suundumuste seire paremaks teostamiseks 
vajalike näitajate väljatöötamine on juba olnud meie komisjonis arutelupunktiks, mis 
vajab põhjalikumat käsitlemist. 

C. MAJANDUSLIKU JA SOTSIAALSE ÜHTEKUULUVUSE VIIES EDUARUANNE

Käesolev eduaruanne koosneb kahest osast. Esimene osa sisaldab ühtekuuluvuspoliitika 
tuleviku üle toimunud avaliku arutelu tulemusi (arutelu käivitati pärast majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse neljanda aruande avaldamist). Teises osas esitatakse olukorra 
analüüs ja suundumused selle kohta, kuidas konkreetsed kasvusektorid ühtekuuluvusele kaasa 
aitavad. 

Parlament toetab kõnealuse arutelu peamisi järeldusi (arutelu käigus saadi üle 100 koostöö). 
Need vastavad täielikult seisukohtadele Euroopa Parlamendi raportis majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse neljanda aruande kohta (raportöör Ambroise Guellec). Nende hulgas 
on ühtekuuluvuspoliitika riikliku poliitika tasandile tagasiviimise katsete tagasilükkamine 
ning pühendumine ühtsele ühenduse poliitikale, mis peaks olema suuteline käsitlema ka 
üleilmastumise, kliima ja demograafiliste muutustega seonduvaid küsimusi. Raportis 
väljendatakse ka kindlat veendumust, et ühtekuuluvuspoliitika peaks hõlmama kõiki ELi 
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piirkondi, luues neist kõigile lisandväärtust, ning mitte ainult kõige vaesemaid 
lähenemispiirkondi. Ühtlasi rõhutatakse koostoime vajalikkust koha peal ja erinevate 
valdkondlike poliitikate vahelise integreeritud lähenemise olulisust, et saavutada koha peal 
optimaalsed tulemused majanduskasvuks ja arenguks.

Raportöör soovib juhtida tähelepanu veel ühele majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
viienda eduaruande aspektile, mida ta peab keskseks ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevase 
reformi seisukohast. Kõnealuses aruandes osutab komisjon esimest korda konkreetselt 
üleminekupiirkondadele, mis paiknevad lähenemispiirkondade ja piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive piirkondade vahel. See näib olevat esimene katse käsitleda 
eraldi piirkondi, mis jäävad kahe eesmärgi vahele. Raportöör toetab täielikult kõnealust 
lähenemist, mitte ainult seetõttu, et nii antakse kõnealustele piirkondadele selgem staatus, 
vaid peamiselt seepärast, et tunnistatakse vajadust välja töötada ja kehtestada põhjalikum 
järkjärgulise üleminekuabi süsteem piirkondadele, mis ületavad peatselt SKP osas künnise 75 
% ühenduse keskmisest.

Järeldused

Käesolev analüüs peaks olema aluseks regionaalarengukomisjonis 5. novembril 2008. aastal 
toimuvale arutelule komisjoni volinik Hübneri juuresviibimisel. Käesolevas töödokumendis ei 
esitata ammendavat ülevaadet kõigist rohelises raamatus käsitletud küsimustest ega raportööri
seisukohtade täielikku analüüsi – see esitatakse raporti projektis. Raportöör kutsub kõiki 
regionaalkomisjoni liikmeid arutelus aktiivselt osalema ning oma mõtteid, seisukohti ja 
ettepanekuid esitama. 
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