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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta järelmeetmete kohta – Euroopa ruumilise 
arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse tegevusprogramm
(2007/2190(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse territoriaalset tegevuskava1, territoriaalse tegevuskava rakendamise esimest 
tegevusprogrammi2 ja jätkusuutlike Euroopa linnade Leipzigi hartat3;

– võttes arvesse neljandat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta 
(KOM(2007)0273);

– võttes arvesse Euroopa ruumi arenguplaani4;

– võttes arvesse ESPONi 2006. aasta tegevusprogrammi tulemusi;

– võttes arvesse ESPONi 2013. aasta tegevusprogrammis esitatud ettepanekuid;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 158 ja artiklit 159;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2007),

A. arvestades, et territoriaalne mitmekesisus, polütsentrism ja kompaktne linn on Euroopa 
territooriumi struktuuri olulised tunnused;

B. arvestades, et käesoleval ajal elab suurem osa Euroopa kodanikest linnades;

C. arvestades, et Euroopa ruumi arendamise huvides on päevakorras kliimamuutuste, 
valglinnastumise ja maakasutuse, energiatarbimise, demograafiliste muutuste, samuti 
koostoimes struktuursete muutustega avalduvate globaliseerumise ebavõrdsete 
territoriaalsete mõjude küsimuste lahendamine;

D. arvestades territoriaalse tegevuskavaga seatud jätkusuutliku ruumilise planeerimise 
eesmärke: tasakaalustatud ja polütsentrilise linnasüsteemi arendamine ning linna ja 
maapiirkondade vaheline uus partnerlus, piirkondlike innovatsiooniklastrite rajamine, 
ühesuguse juurdepääsu tagamine infrastruktuurile ja teadmistele, üleeuroopalise 
riskijuhtimise edendamine, looduse ja kultuuripärandi tulevikule suunatud korraldus ja 
kaitse;

                                               
1 Vastu võetud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Leipzigis mais 2007.
2 Vastu võetud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Ponta Delgadas 
(Assoorid) novembris 2007.
3 Vastu võetud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Leipzigis mais 2007.
4 Vastu võetud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Potsdamis mais
1999.
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E. arvestades Leipzigi hartaga seatud Euroopa jätkusuutliku linna eesmärke: integreeritud 
linnaarengupoliitika edasine tugevdamine kvaliteetsete avalike alade loomise ja tagamise 
kaudu, infrastruktuurivõrgustike kaasajastamine ja energiatõhususe kasv, aktiivne 
innovatsiooni ja hariduse edendamine, samuti – eriti ebasoodsamas olukorras olevates 
linnaosades – keskkonnasõbraliku, suutliku ja taskukohase linnaliikluse arendamine, 
linnaehituse väärtustamine, kohaliku majanduse ja tööturupoliitika tugevdamine, aktiivne 
haridus- ja kutseõppepoliitika laste ja noorte jaoks;

F. arvestades, et ruumiline planeerimine on sobiv vahend liikmesriikide, piirkondade ja 
linnade maakasutuse ja asustuse struktuuri reguleerimiseks ning asustatud punktide 
elutingimuste ja arenguvõimaluste määratlemiseks;

G. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika kui juhtimisvahendi kõrval on vaja teisi meetmeid, et 
täita territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta eesmärke, eriti territoriaalse mõju 
hindamise, integreeritud lähenemisviisi ja ruumi jälgimise osas;

H. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika kõrval avaldab ruumilisele arengule olulist mõju 
maaelu arengu poliitika; siiski on mõlema poliitika integreerimine veel puudulik;

I. arvestades, et avalike alade, loodus- ja kultuurmaastiku ning arhitektuuri kvaliteet mängib 
linna ja maapiirkondade elanike elutingimuste juures olulist rolli ja kujutab endast 
märkimisväärset mõjurit asukoha valimise tegurite kujunemisel;

J. arvestades, et loovus ja innovatsioon on määrava tähtsusega ressursid globaliseeritud 
teadmuspõhisele ühiskonnale üleminekul; et seetõttu sõltub jätkusuutliku ruumi- ja 
linnaarengu edu oluliselt kohaliku loomingulise potentsiaali arengust;

K. arvestades, et ehituskultuur, st kultuuriliste, majanduslike, tehnoloogiliste, sotsiaalsete ja 
ökoloogiliste tegurite summa, mis mõjutab planeerimise ja ehitamise kvaliteeti ning 
kulgu, kujutab endast integreeritud linnaarengu olulist osa,

1. on seisukohal, et territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi harta eesmärke on võimalik 
saavutada üksnes siis, kui järgitakse põhjalikku sektoriülest ja kõikehõlmavat 
arengustrateegiat, mis viib ellu integreeritud lähenemisviisi põhimõtted;

2. teeb ettepaneku – pidades silmas ühtekuuluvuspoliitika vahehindamist ning arutelu 
ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle pärast 2013. aastat – pidada integreeritud 
lähenemisviisi põhimõtete järgimist siduvaks eelduseks struktuurifondide programmide 
planeerimisel ja projektide valikul;

3. tervitab sellega seoses komisjoni talituste vahelise rühma loomist, mis hakkab tegelema 
integreeritud lähenemisviisi teostamise ettepanekutega; palub, et komisjon teavitaks
Euroopa Parlamenti rühma edasisest tegevusest;

4. palub ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kujundamisel pärast 2013. aastat arvesse võtta 
eelkõige ruumilist eripära ja vajadusi ning nendel omadustel põhinevat piirkondade 
eristamist;

5. palub komisjonil ja nõukogul ühtekuuluvuspoliitika vahehindamise raames Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ette nähtud koosmõju kogu territooriumi 
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arendamise huvides paremini ära kasutada; soovitab integreerida EAFRD 
regionaalpoliitikaga, pidades silmas pärast 2013. aastat teostatava ühtekuuluvuspoliitika
tuleviku kaalumist;

6. märgib, et innovatsioonipotentsiaali ei ilmuta mitte üksnes suurlinnapiirkonnad, vaid ka 
mõned pigem ääremaal asuvad ja maapiirkonnad kuuluvad Lissaboni eesmärkide edukate 
täitjate hulka; palub komisjoni tungivalt senisest rohkem tegelda kõnealuste piirkondade 
eduteguritega, et kujundada sellest maapiirkondades asuvate väikeste ja keskmiste 
linnade arengumudel;

7. palub komisjoni ja nõukogu ELi eelarve läbivaatamise raames arvestada territoriaalse 
tegevuskava ja Leipzigi hartaga ning teha kvalitatiivseid kohandusi, mis võimaldaksid 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide tulemuslikumat arvestamist ELi poliitikas;

8. palub nõukogult Lissaboni strateegia ja Göteborgi strateegia (jätkusuutliku arengu 
strateegia) läbivaatamise käigus 2008. aasta kevadisel ülemkogul määratleda 
territoriaalsed ja linnade vajadused eesmärkidena;

9. palub nõukogu ja liikmesriike kaasata subsidiaarsuse põhimõtte alusel kohalikke ja 
piirkondlikke tasandeid ning partnerluse põhimõtte alusel majandus- ja sotsiaalpartnereid, 
samuti asjaomaseid valitsusväliseid organisatsioone nii territoriaalse tegevuskava 
tegevusprogrammi kui ka Leipzigi harta elluviimisesse ja toetab selliseid püüdlusi 
aktiivselt;

10. palub komisjonil läbi viia ELi sektoripõhiste poliitikate süstemaatiline analüüs, et välja 
selgitada nende territoriaalne mõju ja kavandatavate õigusaktide hilisem ruumiline mõju; 
tuletab siinkohal meelde ESPONi poolt välja töötatud hindamismeetodite potentsiaali;

11. nõuab loomingupoliitika sidumist ruumi- ja linnaarenguga, et luua kättesaadavate 
vahenditega (ühtekuuluvuspoliitika, ruumi- ja linnaplaneerimine) raamtingimused loova 
ja uuendusliku tegevuse soodustamiseks;

12. peab demograafilist arengut arvesse võttes vajalikuks tõsta linnade ja piirkondade 
kohanemisvõimet, asetades sealjuures raskuspunkti iseseisvale arengule ja vabatahtliku 
töö suurendamisele;

13. kutsub liikmesriike üles kogu oma territooriumil põhimõtteliselt tagama avalike teenuste 
osutamise, juurdepääsu ja kättesaadavuse, et võimaldada eri piirkondade elanikel oma 
piirkonna eri võimalusi ja potentsiaali ära kasutada; kutsub komisjoni üles andma oma 
juhistes raamistiku kohaldamise kohta avalike teenuste ja riigihangete korraldamisel 
kohalikele asutustele rohkem võimalusi kohalike olude arvestamiseks;

14. palub komisjonil, pidades silmas Lissaboni reformilepinguga ühendusele uue pädevuse 
andmist ruumilise planeerimise valdkonnas, töötada välja teatis, mis käsitleb Euroopa 
raamistiku loomist territoriaalse mõju hindamiseks projekti tasandil, võttes arvesse 
ESPONi tehtud tööd;

15. juhib tähelepanu asjaolule, et pärast Lissaboni reformilepingu jõustumist tuleb 
territoriaalse tegevuskava esimese tegevusprogrammi elluviimise käigus tugevdada 
koostööd ja koordineerimist nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel;
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16. väljendab heakskiitu selle üle, et reformilepinguga kuulutatakse territoriaalne 
ühtekuuluvus lepingu eesmärgiks ja kõnealuses valdkonnas nähakse ette ELi ja 
liikmesriikide vahel jagatud õigusloomepädevus; kutsub komisjoni üles täiendama 
territoriaalse tegevuskava tegevusprogrammi konkreetsete ettepanekutega ühenduse 
meetmete ja algatuste kohta;

17. soovitab Euroopa ruumi arenguplaani (ESDP) edasi arendada ja rõhutab uute 
liikmesriikide täieliku kaasamise vajadust kõnealusesse plaani;

18. peab oluliseks territoriaalse tegevuskava elluviimise edusammude järjepidevat hindamist; 
kutsub nõukogu, komisjoni ja kõiki teisi osalejaid üles hindama nii edusamme 
tegevuskava üksikute meetmete rakendamisel kui ka nende meetmete mõju ja osatähtsust 
Euroopa jätkusuutlikus ruumilises arengus;

19. kutsub nõukogu üles nii kiiresti kui võimalik avaldama lihtsad kvantifitseeritavad 
näitajad ELi ruumilise arengu seireks; soovitab maakasutusega seotud aastanäitajad 
kasutusele võtta ruumilise arengu ühe näitajana veel enne ühtekuuluvuspoliitika 
vahehindamist;

20. juhib tähelepanu asjaolule, et kõnealuseid näitajaid on võimalik kasutada sihtmärkidena 
ruumilise arengu juhtimiseks; teeb ettepaneku, et nõukogu ja komisjon kasutavad 
kindlaks määratud näitajaid tulemuste võrdlemiseks liikmesriikide vahel;

21. toetab nõukogu kavatsust esitada ühine aruanne tegevusprogrammi täitmise kohta igale 
mitteametlikule ministrite kohtumisele; teeb nõukogule ettepaneku algatada arutelu 
Euroopa ruumilise arengu vastastikuse õppe programmi loomiseks liikmesriikide 
kogemuste ja heade tavade näidete vahetamiseks;

22. avaldab kahetsust, et nõukogu pole veel vastu võtnud Leipzigi harta tegevuskava, ja 
palub seda teha järgmisel eesistujariigil, et sel viisil saavutada Leipzigi harta raames 
järjepidev jätkutegevus;

23. tervitab Sloveenia kui eesistujariigi valmisolekut ette valmistada meetmed ning 
tugevdada ruumilise ja linnaarengu koordineerimist, seades eesmärgiks territoriaalse 
tegevuskava ja Leipzigi harta eesmärkide suurema ühitamise;

24. kutsub komisjoni ja nõukogu, arvestades võimalikult suurel määral linnakeskkonna auditi 
projekti tulemusi, kehtestama näitajad linnade jätkusuutlikkuse tulemuste võrdlemiseks 
Leipzigi harta mõistes, nagu näiteks energiatarbimine inimese kohta, ühiskondliku 
transpordi kasutamise osakaal transpordi kogumahus või kasvuhoonegaaside heide 
inimese kohta;

25. palub komisjonil jõudsamalt jätkata valglinnastumise küsimusega tegelemist; kutsub 
liikmesriike üles – võttes arvesse maade killustamise ja linnade kasvust tuleneva 
maakasutamise vähenemise probleeme liikmesriikides – rakendama tõhusaid meetmeid ja 
maakasutuse piiramise strateegiaid;

26. soovitab liikmesriikidel rõhutada linnade sisearengu eelistamist välisarengu ees, st 
olemasoleva hoonestuse asendamist uus- või ümberehitistega uute maa-alade hõlvamise 
asemel, seda eelkõige jätkusuutliku maakorralduse abil;
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27. täheldab kahetsusega, et sissetulekute erinevused Euroopa suurlinnapiirkondades ja 
linnades suurenevad jätkuvalt, ja kutsub liikmesriike üles selle probleemiga jõulisemalt 
tegelema ning seda struktuurifondide vahendite jaotamise programmide koostamisel 
rohkem arvestama;

28. on seisukohal, et linnad kannavad erilist vastutust ühenduse kliimakaitse eesmärkide 
täitmise eest; tuletab liikmesriikidele meelde, et kliimakaitse kui üldeesmärk on vaja 
siduda linnaarenguga;

29. seisab selle eest, et suurendada jõupingutusi integratsiooni ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks, eelkõige linnaehituse puuduste ületamise ja keskkonnatingimuste 
parandamise, probleemsete linnaosade stabiliseerimise ja atraktiivsete elamis-, töötamis-
ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumise kaudu;

30. kutsub komisjoni seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi raames üles 
tugevamalt toetama projekte, mis edendavad kogemuste arendamist ja vahetamist 
jätkusuutliku linnahalduse, linnade keskkonnaprobleemide lahendamise ja samuti linnade 
kliimamuutuste vastasesse võitlusse panustamise teemal;

31. on seisukohal, et linnade identiteedi ja kodanike aktiivse osaluse tugevdamine võib kaasa 
aidata Leipzigi harta eesmärkide edukale elluviimisele;

32. kutsub liikmesriike jätkusuutliku linnaarengu huvides üles pöörama edaspidi suuremat 
tähelepanu ehituskultuurile kui otsustavale tegurile linna elukvaliteedi kujundamisel;

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning Regioonide Komiteele.
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