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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et kohaliku keskkonnapoliitika, sealhulgas linnatranspordi tervikliku 
lähenemise rakendamine peaks olema struktuurifondi ja Euroopa Investeerimispanga 
vahendite jaotamise kriteerium, ning kutsub liikmesriike üles seda riiklike 
raamprogrammide ja rakenduskavade puhul arvestama ning võtma meetmeid maakasutuse 
vähendamiseks;

2. palub komisjoni tungivalt kaaluda olemasolevate ELi keskkonnanormide kohalike 
aruandekohustuste koondamist üheks terviklikuks kohustuseks ning selle lihtsustamist, et 
aidata kaasa bürokraatia vähendamisele;

3. peab hädavajalikuks, et komisjon võtaks tehniliste suuniste hulka sobivate 
põhiindikaatorite loendi, ning on arvamusel, et terviklik lähenemine peab sisaldama 
mõõdetavaid eesmärke;

4. tervitab komisjoni kavatsust edendada heade tavade vahetust kogu ELis ning teeb 
ettepaneku ergutada ka ausat ja avatud arvamustevahetust negatiivsete kogemuste kohta, 
et vältida tulevikus vigu linnaarengus;

5. rõhutab linnapoliitika uurimistegevuse tähtsust ning kutsub komisjoni üles taaslülitama 
seda teemat seitsmendasse teadusuuringute raamprogrammi;

6. peab linnakeskkonna riiklike keskuste võrgustiku toetamist äärmiselt oluliseks ning 
tervitab selliste keskuste rajamist uue ühtekuuluvuspoliitika raames;

7. kahetseb, et komisjon ei avalda täpsemalt arvamust linna ja tagamaa suhte tähtsuse kohta 
säästva linnaarengu jaoks;

8. kahetseb, et ei avaldata piisavalt arvamust kodanike osa kohta lähenemisplaani 
elluviimisel;

9. ergutab komisjoni 2009. aasta konsultatsiooni raames koostama tehniliste suuniste 
rakendamise vahekokkuvõtet. 
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Ligi 80% Euroopa rahvastikust elab linnades. Sellega seonduvad vältimatult tõsised 
keskkonnamõjutused. Linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia esitamisega taotleb 
Euroopa Komisjon keskkonnatingimuste parandamist Euroopa linnades. Nimetatud strateegia 
on üks kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga ettenähtud strateegiatest, mis peaks 
koondama arvukad juba olemasolevad üksikud tegevuskavad terviklikuks lähenemiseks. 

Linnad on kasvu ja tööhõive mootor.1 Nendes valdkondades võistlevad linnad ka omavahel 
investorite ligitõmbamisel ja atraktiivse elamiseks mõeldud kinnisvara soetamisel. 
Pidurdamatu maa kasutuselevõtmine ELis (120 ha päevas) on vastuolus säästva arenguga.
Linnades on üha vähem pinda looduskaitseõiguse alaste kompensatsiooni- ja 
asendusmeetmete tarvis. Sellest lähtuvalt võiks struktuurifondi vahendeid eelistatavalt 
kasutada aktiivsete ja söötis pindade kasutamiseks. Seda keskkonnaga seotud aspekti tuleb 
arvestada eelkõige riiklike raamprogrammide ja rakenduskavade koostamisel. Struktuurifondi 
vahendite jaotamisel tuleks eelistada tervikliku lähenemisviisiga kohalikku 
keskkonnapoliitikat, sealhulgas säästva linnatranspordi plaani.

Temaatilise strateegia edukuse mõõtmiseks on hädavajalik, et komisjon arvaks tehniliste 
suuniste hulka sobivate põhiindikaatorite loendi. Kogu ELis kehtivad indikaatorid ja 
hindamissüsteemid on vajalikud probleemide ja edusammude võrdlemiseks. Samuti aitavad 
need määratleda tulevaste ülesannete, planeerimise ja arengute üldsuunda. Ulatuslik 
avalikkuse osalemine nende koostamisel ja hindamisel, annab võimaluse edastada Euroopa 
poliitika eesmärki ja sisu.

Sellega seoses on kahetsusväärne, et komisjon ei väärtusta piisaval määral ühiskondlike 
partnerite olulist rolli kohaliku keskkonnapoliitika tervikliku lähenemisviisi rakendamisel. 
Poliitilised eesmärgid tõotavad edu, kui need töötatakse välja ja neid rakendatakse koostöös 
asjaomaste kodanikega. Seeläbi on võimalik saavutada tugevam samastumine kokkulepitud 
eesmärkide ja meetmetega.

Komisjon ei käsitle strateegias ka linnade ja neid ümbritseva tagamaa vastastikuse mõju 
tähtsust. Ometi on sellel suhtel sümboolne iseloom. Tagamaa hea ühendatus avalike 
transpordivahenditega vähendab linnasisest eratransporti. Haljasalade loomine linna võib 
panna piiri põgenemisele sisemaale. Linna lähiümbruse puhkealad tõstavad terve piirkonna 
elukvaliteeti. Linna- ja linnalähipiirkonnad vajavad tööle ja tagasi sõitmise vähendamiseks 
heterogeenseid struktuure, nagu kauplusi, kortereid ja töövõimalusi. 

Üldiselt on kahetsusväärne, et komisjoni teatise lõplik versioon enam ei sisalda paljusid 
esimese teatise positiivseid soovitusi.22 Sellest hoolimata tuleb tervitada asjaolu, et selle 
strateegia eesmärkide saavutamiseks ei lähe tarvis uut õigusakti. Kohalikes omavalitsustes ei 
esine olemasolevate kohustuste osas vajakajäämisi mitte eesmärkide, vaid nende rakendamise 
osas. Seepärast peaks strateegia toetama bürokraatia vähendamist kohaliku aruandluse 
koondamise kaudu terviklikuks aruandluseks ja selle lihtsustamise teel.

  
1 Komisjoni talituste töödokumendid. Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad. 23.11.2005.
2 KOM(2004)60
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Tuleb tervitada kogemuste vahetuse edendamist võrgustiku kaudu. Et mitte suurendada veelgi 
olemasolevate heade tavade andmepankade suurt arvu neile uute lisamisega, tuleks eelistada 
praktilist koostööd. Lisaks võib negatiivsete kogemuste vahetus aidata vigu vältida.

Sellega seoses on linnade lähiümbruse võrgustike loomine eriti tähtis. Neid tuleks uue 
ühtekuuluvuspoliitika raames toetada. URBACTi (riiklike teabekeskuste katsevõrgustik) 
kogemuste hindamist võiks kasutada nurgakivi panemiseks "Linnakeskkonna arendamise 
kogemuste vahetamise Euroopa raamprogrammile".

Linnaareng ja linna keskkonnapoliitika on tihedas seoses sotsiaalsete, majanduslike, 
ruumiliste ja demograafiliste väljakutsetega. Sellest tulenevalt on arenguks vaja uuenduslikke 
lahendusteid. Seepärast on hädavajalik sellesisuliste uuringute taaslülitamine seitsmendasse 
teadusuuringute raamprogrammi1. 

Aastaks 2009 ettenähtud vahearuanne sobib nii linnade keskkonnatingimuste parandamise kui 
selleks kasutatud rahaliste vahendite tõhususe hindamiseks ning vastavate lõppjärelduste 
tegemiseks.

  
1 KOM(2005)119.


