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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia kohta
(2006/2061(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni linnadimensiooni kohta 
laienemise kontekstis1 ja oma 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni säästva arengu 
keskkonnaaspektide kohta2;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile linnakeskkonda 
käsitleva temaatilise strateegia kohta (KOM(2005)0718);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele “Linnakeskkonna temaatilise strateegia 
suunas” (KOM(2004)0060);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsust nr 
1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
regionaalarengukomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A6-0000/2006),

A. arvestades, et umbes 80% Euroopa elanikkonnast elab linnades, kuid nende vajadused ja 
huvid on Euroopa Liidu fondides, projektides, algatustes ja strateegiates äärmiselt 
ebapiisavalt esindatud;

B. arvestades, et linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia eesmärk on anda panus 
Euroopa linnade üldisesse keskkonnahoidlikkusse, vähendades bürokraatiat ja tõhustades 
keskkonnapoliitika rakendamist ning julgustades kohalikul tasandil pikaajalist 
keskkonnaplaneerimist;

C. arvestades, et olukorras, kus uutes liikmesriikides on ühistranspordi osakaal vähenemas, 
kuid siiski suurem kui vanades liikmesriikides, samal ajal kui sõiduautode kasutamine 
järsult kasvab, tuleks võtta kiireid ja tugevaid Euroopa meetmeid;

D. arvestades, et kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis propageeriti eelkõige 
vajadust tegeleda kasvava liiklustihedusega ning transpordi kasv ja SKT kasv teineteisest 
kindlalt eraldada;

E. arvestades, et Euroopa Liidu energiasõltuvusega tuleb tegeleda ka linna tasandil –
kusjuures energiatarbimise suurim kasv on toimunud transpordisektoris – ning arvestades, 
et teiste sektorite nagu elamu- ja küttesektori poliitika üle otsustatakse peamiselt kohalikul 
tasandil,

1. tervitab komisjoni teatist linnakeskkonda käsitleva temaatilise strateegia kohta; on siiski 
  

1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2006)0020.
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seisukohal, et see ei ole piisav kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks;

2. avaldab kahetsust, et vastupidiselt kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi 
kavatsustele ei ole komisjon välja pakkunud õiguslikult siduvaid meetmeid ega tähtaegu 
kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

3. avaldab samuti kahetsust, et linnakeskkonda käsitlevas temaatilises strateegias ei püüta 
tasakaalustada Euroopa poliitikat linna- ja maapiirkondade vahel; on seisukohal, et linna-
ja eeslinnaprobleemide selline eiramine on mõnedes liikmesriikides viinud rahutuste ja 
kriisideni; 

4. kutsub komisjoni üles väljastama suuniseid peatse välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu 
puhtamaks muutmist käsitleva direktiivi kohaldamise kohta ning tagama selle õigusakti 
nõuetekohase jõustamise;

5. rõhutab, et säästev linnahaldamisplaan ja keskkonnasäästliku linnatranspordi kava peaksid 
olema nõutavad ühenduse õigusega – nagu pakuti välja komisjoni teatises 
(KOM(2004)0060) – iga rohkem kui 100 000 elanikuga linnastu puhul; selline seadus 
peaks sisaldama selgeid tähtaegu ja siduvaid, kohalikul ja Euroopa tasandil püstitatud 
eesmärke, kuna vabatahtlikud meetmed ei ole varem tulemuslikuks osutunud;

6. on seisukohal, et säästvas linnahaldamisplaanis tuleks muuhulgas arvesse võtta järgmisi 
dokumente:

- jäätmekava (muudetud direktiiv 75/442/EMÜ),
- mürakaardid ja tegevuskavad, kui need on kättesaadavad (direktiiv 2002/49/EÜ), 
- kohalik õhusaastekava või -programm, kui see on kättesaadav (direktiiv 96/62/EÜ),
- kohalikud keskkonnakavad ja -programmid vastavalt direktiivile 2001/42/EÜ;

7. on seisukohal, et säästvad linnahaldamisplaanid tuleks koostada järgmiselt:

a) andmete ja asjaomase teabe kogumine järgmistes valdkondades:

- käesoleva resolutsiooni lõikes 6 mainitud valdkonnad,
- kohalikud kasvuhoonegaaside heitmed,
- linnastruktuuri ja haljasalade osakaal,
- kohalik biotsiidi kasutamine,
- keskkonnaga seotud terviseprobleemid,
- sellise keskkonna võimalused, kus puuduvad takistused puuetega inimestele, 

vanuritele ja teistele,

b) eesmärgid, mis puudutavad järgmist:

- olukorra parandamist punktis a mainitud valdkondades,
- jätkusuutlikkuse integreerimist kõigisse linnapoliitika valdkondadesse,
- ühtlustamist keskkonnasäästliku linnatranspordi kavaga,

c) praktilised meetmed ja tegevused, mis on vajalikud punktis b osutatud eesmärkide 
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saavutamiseks;

8. rõhutab, et valitsusvälised organisatsioonid ja teised sidusrühmad tuleks kaasata säästvate 
linnahaldamisplaanide koostamisse, mis tuleks teha kättesaadavaks üldsusele; on lisaks 
seisukohal, et saavutatud edu regulaarne hindamine ning selliste hindamiste tulemuste 
levitamine on samuti väga oluline;

9. kutsub komisjoni üles pakkuma uue linnaarengu jaoks välja haljasalade sihtnormi inimese 
kohta ning on seisukohal, et see sihtnorm tuleks lisada säästvatesse 
linnahaldamisplaanidesse, et vältida haljasalade vähendamist linnapiirkondades, mis 
jäävad alla selle sihtnormi;

Säästev linnajuhtimine

10. kutsub liikmesriike üles seadma esikohale projekte, mis propageerivad puhaste alade ja 
piiravad saastunud maa-alade arendamist oma siseriiklikus strateegilises raamistikus ning 
rakenduskavades; 

11. kutsub liikmesriike üles propageerima keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi 
kasutamist kohalikes omavalitsustes;

12. toetab taimejääkide kompostimise propageerimist vastukaaluks põletamisele, et vältida 
kohaliku tähtsusega saastust;

13. on seisukohal, et samuti on oluline kaasata kodanikke nii poliitiliste kui ka tehniliste 
vahendite abil rohkem kohalikesse otsustesse;

Keskkonnasäästlik linnatransport

14. teeb ettepaneku minna reisijakilomeetri puhul 5% ulatuses üle eratranspordilt/autodelt 
keskkonnasäästlikele transpordiliikidele, nagu näiteks ühistransport ja jalgrattaga sõitmine 
(perioodil 2002–2012);

15. rõhutab, et mobiilsus kõigile (ka neile, kellel ei ole oma autot) on sotsiaalne tegur, millega 
on vaja arvestada;

16. on seisukohal, et keskkonnasäästliku linnatranspordi kavad peaksid sisaldama vahendeid, 
mille abil kohalikud omavalitsused kavatsevad:

- propageerida mootorita transpordiliike, nagu näiteks jalgrattaga sõitmine ja 
jalutamine, ehitades ulatusliku rattateede võrgustiku ning rajades jalakäijatele ohutud 
teed ja ristmikud,

- propageerida ühistranspordiinfrastruktuuri jaoks mõeldud Euroopa vahendeid, 
kasutades ühistransporti, ning levitada teavet olemasolevate heade eeskujude kohta, 
nagu näiteks ühitatud hinna- ja piletisüsteemide juurutamine ning auto- ja 
ühistranspordisüsteemide arendamine,

- tegeleda suureneva autokasutusega parkimispiirangute ja ummikumaksude abil;

17. teeb ettepaneku võtta kesklinnas kasutusele 30 km/h kiiruspiirang, et vähendada surmaga 
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lõppevaid liiklusõnnetusi 2010. aastaks 50% võrra, nagu sätestatud Euroopa 
transpordipoliitika valges raamatus;

18. teeb ettepaneku koostada linnade logistikakavad, et vähendada ja parandada kaubavedu 
linnades;

19. tuletab meelde, et õhusaaste on terviseprobleemide peamine põhjus ELis; rõhutab seetõttu, 
et kõrge õhusaastega linnad peaksid kaaluma ummikumaksude kasutuselevõtmist ja 
madala saastetasemega piirkondade sisseseadmist;

Keskkonnasäästlik linnaplaneerimine

20. märgib, et komisjon tegi kõnealuse valdkonna probleemid ja praeguse olukorra kindlaks 
nii, nagu vaja; kuid ta ei pakkunud välja meetmeid selle lahendamiseks;

21. peab samuti problemaatiliseks masstoodanguna valmistatud kokkupandavates elamutes 
elavate miljonite inimeste sotsiaalset mõõdet; kutsub seepärast liikmesriike üles seadma 
esikohale selliste projektide rahastamist, mille eesmärk on need piirkonnad/eeslinnad 
saneerida tervikliku (eelkõige sotsiaalse, kultuurilise ja keskkonnaalase) lähenemisviisi 
rakendamise kaudu;

22. rõhutab, et mõned ajaloolise tähtsusega kvartalid – meie ühispärandi väärtuslikud osad –
on olnud linnades aastakümneid hüljatud; kutsub seetõttu komisjoni üles väljastama 
suuniseid nende piirkondade kohase saneerimise propageerimiseks;

23. on seisukohal, et lahendamaks linnades kliimamuutuste probleemi nagu näiteks loomuliku 
ventilatsiooni puudumine, mille tulemusena temperatuur ja õhusaaste tõusevad periooditi 
väga kõrgele, tuleks linnaplaneerimisse kõrgehitiste puhul tuuletunneli efekti vältimiseks 
lisada linnakliima uuringud; rõhutab, et haljasalade kaotamine vähendab loomulikku 
ventilatsiooni;

24. nõuab tungivalt, et liikmesriigid propageeriks ELi kaasfinantseerimisel toimuvaid 
projekte, mis on seotud kaugkütte arendamise ja ajakohastamisega, ning toetaksid 
kaugkütte laialdasemat rajamist ja kasutamist; rõhutab sellega seoses, et energiakriisi 
puhul on kaugkütte korral lihtsam üle minna erinevale energiaallikale;

25. rõhutab asjaolu, et linnades tuleks välja arendada veemajanduse uued meetodid 
eesmärgiga hoida vihmavett kuumadel ja kuivadel suvedel kauem linnas;

Säästev linnaehitus

26. avaldab kahetsust, et säästvat linnaehitust peeti dokumendis “Linnakeskkonna temaatilise 
strateegia suunas” üheks neljast kesksest valdkonnast, kuid välja pakutud strateegia ei 
sisalda kõnealuses valdkonnas konkreetseid meetmeid;

27. rõhutab ehitiste keskkonnahoidlikkuse suurendamise tähtsust energiatõhusate majade 
projekteerimise abil (soojustamine, taastuvenergia kasutamine, rohelised vööndid; 
passiivne/aktiivne päikeseenergia kasutamise kavandamine; madala energiakasutusega 
majad jms); toetab taastuvenergia kasutamist linnakeskkonnas;

28. teeb ettepaneku, et EL eraldaks vahendeid ja liikmesriigid kasutaksid neid ehitiste ja 
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ümbruskonna kaasajastamiseks;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Umbes 80% Euroopa kodanikest elab linnapiirkondades, kuid nende vajadused ja huvid on 
Euroopa Liidu fondides, projektides, algatustes ja strateegiates äärmiselt ebapiisavalt 
esindatud. Nimetatud linnaelanikud on vähemalt seoses ELi rahastamise tasemega Euroopa 
Liidu teise järgu kodanikud. Linna- ja eeslinnaprobleemide eiramine viib rahutuste ja 
kriisideni mõnedes liikmesriikides, sealhulgas mõnedes sellistes liikmesriikides, kes toetavad 
kindlalt maa- ja linnapiirkondade vahelise paremini tasakaalustatud rahastamispoliitika 
asemel kõrgeid põllumajandustoetusi.

Komisjoni teatis pealkirjaga “Linnakeskkonna temaatilise strateegia suunas” oli märksa 
ambitsioonikam kui komisjoni lõplik ettepanek. Eesmärk on aidata ELi tasandil kaasa tugeva 
raamistiku väljaarendamisele, mis toob kaasa kohalikud parimatel tavadel põhinevad 
algatused, jättes kohalikele otsustajatele võimaluse valida lahendusi ja sihtmärke. Selle 
raamistiku põhielement on see, et rohkem kui 100 000 elanikuga pealinnad ja linnastud (st 25-
liikmelise ELi 500 suuremat linna ja suurlinna) peaksid kasutusele võtma linnakeskkonna 
haldamisplaani. See peaks sisaldama uusi eesmärke keskkonnasäästliku linnakeskkonna 
saavutamiseks ning plaanis tuleks selle vastuvõtmiseks rakendada asjakohast 
keskkonnajuhtimissüsteemi. Raportöör usub siiralt, et see eesmärk teenib linnade huve ega 
piira nende õigust valida selles raamistikus sobivaid meetmeid.

Demokraatlikku otsustusprotsessi on linnades võimalik parandada nii poliitiliste kui ka 
tehniliste vahenditega. Poliitilisel tasandil tuleks ühendada nõuandev (otsene) ja 
esindusdemokraatia. Kohalikes küsimustes on olenevalt küsimuse laadist vaja rohkem 
rahvahääletusi linna, piirkonna või väikese kohaliku üksuse tasandil. Kohalikud 
omavalitsused võivad küsida oma kodanike arvamust rahvaküsitluste, elektrooniliste 
küsitluste või sihtotstarbeliste konsultatsioonide kaudu kohalikul tasandil. Sidusteenuste abil 
saab anda asja- ja ajakohast teavet kogukonna probleemide kohta nagu näiteks 
keskkonnanäitajad, reaalajas antav teave õhu kvaliteedi kohta jms. Kuid ei tohiks unustada ka 
inimesi, kellel ei ole juurdepääsu Internetile ja meediale. Nende jaoks tuleks kasutada 
traditsioonilisemaid teavitamismeetodeid.

Kohalike omavalitsuste töötajate ja otsustajate harimine nende keskkonnahoidlikkuse alase 
teadlikkuse süvendamiseks on kohaliku poliitika muutmisel põhiküsimus. Samuti on 
otstarbekas kooskõlastada tegevust Euroopa tasandil, tehes kättesaadavaks parimate tavade 
uuringud ja õpikud ning luues üle-euroopalise õppekava. Sellega seoses on komisjoni 
ettepanek hästi suunatud, kuid selles puuduvad konkreetsed meetmed ja tähtajad. Kuna 
keskkonnapoliitika hõlmab kõiki poliitikavaldkondi, tuleks säästvate linnahaldamissüsteemide 
kaudu kooskõlastada järk-järgult erinevaid poliitikavaldkondi, kaasates keskkonnakaalutluste 
lisamiseks kõikidesse poliitikavaldkondadesse algtasandi otsustajaid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on vaja üle-euroopalist kooskõlastamist ja rahastamist.
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Transport

Kiiruspiirang keskustes ja muudes elupiirkondades (või kogu linnas või suurlinnas) vähendab 
õnnetusjuhtumeid (eelkõige tõsiseid õnnetusjuhtumeid) ning tähendab väiksemaid 
õhusaasteainete heitkoguseid ja väiksemat müra. Sobiv kiirusepiirang tuleks kehtestada 
vahemikus 30km/h ja 50 km/h, olenevalt kohalikest tingimustest ja tavadest. Kiiruse karm 
piiramine säästab inimelusid ja keskkonda, samas kui kiiruspiirangute eiramine toob kaasa 
traagilised surmajuhtumid.

Keskustes tuleb piirata parkimiskohtade ehitamist (ja nende ehitamisest loobuda). Uued 
parkimiskohad tuleks rajada metroo-, eeslinna- või riikliku raudteesüsteemi lõppjaamade 
lähedal.

Mootorita transporti tuleks eelistada kõigile muudele liiklustüüpidele, ühistransporti autodele, 
väikeseid ja vähem saastavaid autosid teistele sõidukitele: see on säästva transpordipoliitika 
põhireegel. Mootorita transport (käimine ja jalgrattaga sõitmine) vajab laia jalgrattateede 
võrgustikku. Jalakäijaid tuleks julgustada käima ohututel teedel ja ristmikel. Kahetasandilistel 
ristmikel ei peaks alumisele tasandile jääma või tänava tasandist ülespoole viidama mitte 
jalakäijad, vaid sõidukid. Kõnniteel parkimine peaks olema rangelt keelatud ja piisaval määral 
trahvitav. 

Lisaks kallitele maa-alustele süsteemidele (metroo) on olemas muid kaasaegseid 
alternatiivseid ühistranspordiliike. Trammiliiklus taaselustub kogu Euroopas. Olenevalt 
kohalikest tingimustest, võib mõned tee osad ehitada tänava alla (nn eelmetroo) ning linna 
välimistes osades võib kasutada suletud veokeid, niinimetatud kiirtrammiteid. Ülemaalised 
eeslinnade elektriraudreed on samuti ühistranspordivõrgu olulised osad. Kuid ilma korraliku 
metroota (allmaaraudteeta) on kaasaegset linna peaaegu võimatu ette kujutada.

Öisel ühistranspordil on kaasaegses linnaelus tähtis funktsioon. See annab eeslinnanoortele 
võimaluse osaleda linnaelus ning vähendab niinimetatud peojärgsete õnnetuste arvu 
maanteedel.

Edukaks olevikuks on elektroonilise kogumissüsteemi abil kogutavad ummikumaksud (või -
tasud), mis on juba kasutusel nii Londonis kui ka Stockholmis ning on teiste Euroopa linnade 
ainuvõimalik tulevik. Mõnedes linnades (nagu Budapestis) teenib praktilistel põhjustel sama 
eesmärki sillamaksu süsteem – hulga odavam ja lihtsam süsteem, kuna enamik autosid ületab 
silla vähemalt kaks korda päevas.

EL-10s on ühistranspordi määr kogutranspordis vanade liikmesriikidega võrreldes siiski 
kõrgem. On väga oluline seda määra säilitada, täiustades ühistranspordisüsteemi ühiste ELi, 
riiklike ja kohalike jõupingutustega.

Iga linn peaks koostama kava autode liiklusnõudluse vähendamiseks selgete ja võimalik, et 
siduvate sihtmärkide abil. Muidugi nõuab see tõhusat ja puhast ühistransporti. ELi 
ühistranspordi arendamise vahendid ja autoliikluse vähendamise võib omavahel siduda, 
muidugi realistliku ajakava alusel. 

On vaja ühendatud hinna- ja piletisüsteeme – mitte ainult kogu linna või suurlinna 
ühistranspordisüsteemi, vaid ka eeslinnade raudteesüsteemi ning süsteemi üleriigilise raudtee 
asjaomase osa jaoks. 
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Kuumalained

Kuumalained muudavad paljud linnad ja suurlinnad kuumadel suvepäevadel ja -öödel 
põrguks. Ülemaailmsete kliimamuutuste tõttu võime arvestada tulevikus veelgi kuumemate 
suvedega. Kuumalained tapavad suvest suvesse kümneid tuhandeid Euroopa kodanikke ning 
nad surevad piinarikkalt ja alandavalt. Kuumalainete hädaabikavad on väga olulised kõigi 
Euroopa linnade ja suurlinnade jaoks, välja arvatud ehk mõned Põhjamaade kogukonnad. 
Kuumalainete peamine leevendamisviis on lihtne: rohkem vett, rohkem haljasalasid, vähem 
autode heitgaase ning teatud juhtudel kliimaseadmesüsteem. Kuid rohelised katused ja 
fassaadid, magevesi ja looduslikud jahutussüsteemid on palju paremad kui kliimaseadmed, 
millel on halb mõju nii inimeste tervisele kui ka maailma kliimale. Pikad kuumad suved on 
tulekul ning need mängivad linnapoliitikas olulist rolli.
Linnaplaneerimises tuleks vältida sisseehitatud tuuletunnelitega kuumasaari ja tagada linnade 
nõuetekohane ventileerimine.

Rohelised linnad ja suurlinnad

Kesklinn peab muutuma atraktiivseks elupaigaks. See nõuab keskustes rohkem haljasalasid.
Isegi kümmekond ruutmeetrit haljasala võib kesklinna vaimu parandada – muidugi koos 
lähedal asuvate suuremate parkide ja aedadega. Keskusest väljaspool on suuremad pargid, 
linnametsad, järved ja muud haljasalad inimeste elupaigaks oleva linna olulised osad.
Linnapiirkondades elavad ka mitmed loomaliigid ning tänapäeval bioloogiline mitmekesisus 
isegi suureneb meie linnades. Loomad kohanevad linnatingimustega teatud piirini. Enamikule 
linnalastest kujutavad nad kogu loomastikku. Meelelahutuslikud infoplakatid, „loomade 
linna” elavad tutvustused, vabas õhus toimuvad bioloogiatunnid õpetajate ja loomatundjate 
juhtimisel aitavad kasvatada keskkonnateadlikumaid põlvkondi.

Vabaõhuüritused on linnaelu tähtis osa. Need on Lõuna-Euroopa elustiili traditsioonilised 
väärtused ning Lääne- ja Kesk-Euroopas üha populaarsemad. Suletud pargid ja aiad võivad 
muuta õhu puhtamaks, kuid need ei teeni linnaelanike tegelikke vajadusi. Kevadest sügiseni 
sõltub linnaelu kvaliteet suures osas vabaõhuürituste hulgast. Vabaõhukontserdil osalevad 
inimesed mõistavad vahetult autode põhjustatud õhusaaste ja müra ohtlikkust. Avalikud 
filmiseansid ja muud avalikud üritused on tasuta meelelahutus noortele, pensionäridele ja 
turistidele. Suveajal rajatavad linnarannad või „plaažid” (nagu eelmistel aastatel Pariisis, 
Brüsselis ja Budapestis) on samuti kasulikud projektid, pakkudes meelelahutust sadadele 
tuhandetele linnainimestele. Linnad ei tohiks olla suvel vanglad, vaid meeldivad ja värvikad 
paigad neile, kes ei saa linnast välja pikale puhkusele sõita. 

Jõekallaste, vanade kaide ja sildade kasutuselevõtmine avab linnaelule uue ruumi, veealade 
taaselustamine värskendab samuti keskkonda. 

Säästlik veekasutus ja vee puhastamine, sealhulgas vihmavee kogumine ja kasutamine, 
ratsionaalne veekasutus tualettides on samuti jätkusuutliku tuleviku tähtsad osad. 
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Valglinnastumine ja eeslinnaprobleemid

Nii vanades kui ka uutes liikmesriikides elavad kümned miljonid inimesed masstoodanguna 
valmistatud kokkupandavates elamutes. Paljudes lääne linnades muutuvad need getodeks – nii 
selle sõna etnilises kui ka sotsiaalses tähenduses. Nende eeslinnade saneerimiseks on vaja 
keerulisi sotsiaal-, kultuuri- ja keskkonnaprogramme. On vaja häid koole ja kutseõpet, alalise 
lepinguga töökohti, erinevate (nii kohalike kui ka päritoluriikide) kultuuride mõistmist, head 
ühistransporti kesklinna ja töökohtadesse (koolidesse). Kesk-Euroopas ei ole enamik sellistest 
elamispiirkondadest veel getostunud, suurem osa nende elanikest kuuluvad endiselt alamasse 
keskklassi. Nende puhul teeb muret majade füüsiline seisukord. EL-10 riikides on 
elamispiirkondade remontimine ja saneerimine väga oluline samm sotsiaalse rahulolu 
säilitamiseks ja linnaelu parandamiseks.

Linnas, kus elu käib, ei ole kesklinn ainult kaubandusala ja halduspiirkond. Ilma elaniketa on 
kesklinn surnud paik ning ilma elava keskuseta on kogu linn tühi paik – selle eri piirkondade 
mitmekesisusest olenemata. Vanad majad tuleks saneerida ja remontida, et saada inimestele –
sealhulgas noortele lastega peredele – kortereid. Tuleks austada kesklinna traditsioonilist 
struktuuri ja arhitektuuriväärtusi. Kuid ajaloolised mälestusmärgid ja niinimetatud 
monumendid ei tohiks halvata kesklinna arengut. On vaja ratsionaalset kompromissi 
arhitektuuripärandi ja kesklinna taaselustamise vahel. Ei mingeid radikaalseid muutusi, kuid 
eksisteerib tegelik vajadus uute ehitiste järele – mõnikord vana fassaadi taga. Peale uute 
korterite, koolide ja lasteaedade on vaja ka avalikke raamatukogusid, väikeseid avalikke aedu 
ja teisi avalikke asutusi.

Raportöör mõistab samuti meie ühiskonna demograafilist väljakutset, kuid selle raporti maht 
on piiratud. Kuna enamik meie kodanikest elab linnapiirkondades, sõltub meie jätkusuutlik 
demograafiline tulevik ka meie linnade elu- ja keskkonnatingimustest.


